
 
Snabbguide för Puslar Helion 

 
1. Linslock  
2. Fokusjustering 
3. Batteripack  
4. Micro-USB port  
5. Bländningsskydd 
6. Dioptrijustering ring 
7. Inspelningsknapp 
8. Navigationsknapp NER 
9. Menyknapp 
10. Navigationsknapp  UPP 
11. PÅ/AV Knapp 
12. Spärr för byte av lins (endast på 

modeller XP 28, XP38 samt 
XP 50) 

 
 

13. Spärr för batteripacket 
 
 

 

Användningsmanual 
● Öppna linslocket (1) 
● Tryck på PÅ/AV knappen (11) Var 

uppmärksam på att det tar ett par 
sekunder innan enheten startar  

● Justera justeringsratt (6) tills du får 
en klar bild på ikonfältet 

●  Justera skärpan på avståndet till 
målet med ratt (2) 

● Justera ljus/ kontrast/ förstoring 
genom att snabbt klicka på 
MENY-knappen (9), bläddra 
mellan dem genom att klicka på 
menyknappen (9) och sedan för att 
öka respektive sänka en av 
ovanstående använd UPP (10) eller 
NER (8) Menyn försvinner efter 
cirka 5 sekunder  

● För att invertera färgen på 
displayen tryck kort på 
Navigationsknapp  UPP (10) 

● För att kalibrera bilden på 
displayen klicka snabbt på PÅ/AV 
knappen (11) 

● För att spela in med enheten klicka 
på inspelningsknapp,  (7) det visas 
“REC” i hörnet av displayen samt 
en tidräknare,för att pausa klicka 
snabbt på inspelningsknappen  (7), 
för att spara filmen håll in 
inspelningsknappen  (7), för att ta 
stillbild håll in på knapp (7) för att 
växla mellan inspelning och 
stillbild, sedan klicka en gång på 
knapp (7) 

● För att lägga enheten i viloläge håll 
in PÅ/AV (11) knappen en kort 
stund tills en nedräkning visas på 
skärmen, viktigt att man släpper 
knappen innan nedräkning har 
räknat ner. För att starta enheten ur 

 



 
viloläge tryck på PÅ/AV knappen 
kort.  

● Stänga av enheten genom att hålla 
in PÅ/AV (11) knappen tills 
nedräkningen är klar. 

● Fäll sedan ner linslocket (1) 
 

För installation och borttagning  av 
batteripacket  

Installation: 
● Börja med att lyfta spärren (13) 

bort från enheten 
● Kolla sedan på batteriet (3), matcha 

stiften med enheten 
● Sätt sedan in batteriet (3)  
● Sänk sedan ner spärren (13) 

 
Om enheten skulle låsa sig gör följande: 
 

● Plocka ur batteriet enligt 
ovanstående instruktioner 

● Vänta sedan minst 5 sekunder  
● Sätt sedan i batteriet enligt 

ovanstående 
 

För att plocka ur filer ur enheten gör 
följande: 

● Starta enheten 
● Anslut Micro-USB kabeln från 

datorn till enhetens Micro-USB 

● Bilden som visas ovan kommer nu 
visas på displayen 

 
 

● Klicka en gång på 
Navigationsknapp NER (8) så att 
texten “Use as memory card” blir 
vit 

● Klicka sedan på Menyknapp (9) 
 

● På displayen ska de stå “Mass 
storage device”  

● Nu kan du överföra filerna från 
enheten till datorn. 

● Stäng sedan av enheten och koppla 
ur kabeln 

 
 
För support eller frågor kontakta oss 
under våra öppettider: 
Tisdag-Torsdag 11-18, Lördag 10-14 
  

 
S k å n e j a k t    

Telefon: 0418-503 09  
Mail: skanejakt@gmail.com 
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