
SuperTrap Duo
VARNING

OM FJÄDERN ÄR MONTERAD OCH KASTARMEN STÅR RAKT BAKÅT SÅ ÄR KASTAREN LADDAD OCH STÖRSTA 
FÖRSIKTIGHET MÅSTE IAKTAS.

• LADDA UR: VRID STRÖMBRYTAREN ÅT VÄNSTER TILL LÄGET “DISARM” SAMT TRYCK DÄREFTER PÅ FOTPEDALEN. LÅT 
KASTARMEN ROTERA TILLS DEN PEKAR FRAMÅT. STÄLL STRÖMBRYTAREN I LÄGET “OFF” 

• INNAN KASTAREN JUSTERAS, FLYTTAS ELLER FÖRVARAS SKA FJÄDERN MONTERAS BORT.

TILLVERKAREN IFRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT VID ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT. 

                                                                          

Innehåll:

4st Ben 4st Korta magasinsrör 4st Långa magasinsrör med skruvar 2st Hästskoformade brickor

1st Fjäder 1st Fjäderhållarbult M10 med låsmutter 1st Fotpedal 1st Kastenhet

1st Säkerhetsring 1st Stor ringnyckel 1st Liten ringnyckel 1st Säkerhetssprint med kedja



Montera dit benen och spänn åt bultarna. Skruva fast de långa magasinsrören i kastaren. Kontrollera så 

att de två smala rören sitter i de främre hålen samt de två tjocka 

sitter i de bakre. Sätt dit en hästskoformad bricka och fortsätt 

med att skruva fast de korta rören ovanpå. Avsluta med den 

sista hästskoformade brickan och de fyra skruvarna.

    

Lossa de bakre klämringarna och montera dit säkerhetsringen. Skruva loss den vänstra bulten och sätt fast säkerhetsprintens kedja enligt bilden.

SÄKERHETSRINGEN VISAR KASTARMENS ARBETSOMRÅDE. 

SÄKERHETSPRINTEN SKA SITTA I TOPPLATTANS HÅL NÄR KASTAREN INTE ANVÄNDS.



 

Rotera kastarmen tills att den pekar rakt fram. Montera dit fjädern med tillhörande skruv. För skruven igenom hålet och skruva fast låsmuttern på utsidan tills att två hela 

varv av gängan har gått igenom muttern. Spänn fast mothållsmuttern på insidan.

För att justera kasthöjden så lossa de två stora bultarna på båda sidorna av kastaren. Justera till önskad kastvinkel. Spänn skruvarna.

Spänningsindikator: Kastaren är utrustad med en batteriindikator. Om lampan tänds under drift så är det för låg spänning i batteriet. Byt batteri.

Strömbrytaren:

• OFF: Motorn stängs av och armen stannar i det läget den är i.

• ON: Motorn drar runt armen tills att den står i laddat läge rakt bak.

• DISARM: Motorn går baklänges och släpper fjäderspänningen. Om kastaren är i laddat läge måste man trycka på fotpedalen för att motorn ska starta.

Kontrollera så att kastarmen står rakt fram och att batteriet är bortkopplat. Fyll på duvor. Anslut fotpedalen och batteriet.

Ställ strömbrytaren i läget ON och du är redo att börja skjuta.

Kastarmen MÅSTE peka rakt fram när duvorna ska fyllas på eller när kastaren ska justeras, flyttas eller inte användas.



SuperTrap Duo levereras inställd för att kasta dubbla duvor. För att kasta enkla duvor gör följande:

Dubbla duvor:
Notera läget på den lilla kanten 
på  mothållet.  Om  kanten  är 
uppåt  så  kastar  den  dubbla 
duvor

För att växla läge :
Skruva  bort  den  lilla  skruven 
som  håller  mothållet,  vänd 
mothållet  upp  och  ner  och 
skruva tillbaka den.

Enkla duvor:
Notera läget  på den lilla  kanten 
på  mothållet.  Om  kanten  är 
nedåt så  kastar  den  bara  en 
duva åt gången.

TILLVERKAREN IFRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT VID ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT.



SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

• Läs alltid bruksanvisningen innan användning.
• Skytten ska alltid stå på kastarens vänstra sida,  med ett avstånd av minst 10 meter till kastaren.
• Kasta aldrig mot människor, djur, träd eller byggnader. Minst 400 meter fritt område rekommenderas.
• Använd alltid skyddsglasögon.
• Modifiera aldrig kastaren.

 

UNDERHÅLL:

Inför varje användning:
• Kontrollera säkerhetsringen och säkerhetspinnen.
• Provkör kastaren utan duvor för att kontrollera alla funktioner.

Varje vecka: 
• Kontrollera att inga skruvar har lossnat. Spänn lösa skruvar vid behov.
• Rengör kastaren. 


