Monteringsanvisning
Genzo 12V Lerduvekastare
Super Trap Dubblé 70
VARNING!

Om huvudfjädern är fastsatt och kastarmen står rakt ner så är kastaren laddad
och extrem försiktighet krävs.
För att desarmera kastaren, vrid strömbrytaren på kastaren till vänster och
trampa på fotpedalen. Detta gör att kastarmen kan roteras tills den står rakt upp.
När den är desarmerad, ta bort huvudfjädern innan du gör några justeringar för
att rikta in kastaren eller när du ska förvara den efter användning.
När du ska förvara kastaren, vrid strömbrytaren till off-läge och kontrollera att
fjädern är borttagen.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommit p g a felaktig hantering
eller användning av produkten.

!

Detta ingår:
Parts Included:
2 Hjul
Bolt axle underneath the U style base. Install Wheels on axle as follows: Washer – W
1 Hjulaxel
B<C!:DEEFG!
B;C!7HGIJFE!KLGE!
B;C!)JFMN!KLO!PQID!DLRSPLRE!
4 Stänger
B;C!(TFE!
B;C!>MIIMU!GEVIQMN!MW!DLNSFE! B;C!%LNSFE!GEVIQMN!
1 Gängad stång med hålB;C!%MRGEGDME!
med 2 st M10 låsmuttrar
BXC!*ILVYER!ZMFEG!PQID!DET!GVREPG!
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1
Säkerhetsring
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1 Säkerhetssprint med kedja
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(1) Small wrench
1 U-formad fot
B;C!*LWEIJ!ZQN!PQID!GULFF!VDLQN
(2)! Safety ring holder
!
!
1 Nederdel handtag
1 Hästsko
1 Fotpedal
1 Nylonpåse med bultar, muttar, låsringar mm
1 Handtag
1 Svart huvudfjäder
1 Huvuddel kastare
2 hållare till säkerhetsring
1. Sätt fast hjulaxeln under den u-formade foten. Fäst
1 Liten nyckel
hjulen
på axeln
enligt följande: Bricka - Hjul - Bricka t axle underneath the U style base. Install Wheels on axle as follows: Washer – Wheel
– Washer
– Clamp.
Låsring.

Bolt the bottom section of handle underneath the U style base. Bolt the handle section wi

heels on axle as follows: Washer – Wheel – Washer – Clamp.
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3. Sätt försiktigt
fast huvuddelen
påIRLZ!
den u-formade
Step
3]! .LREW\FFJ!
UM\NI!
KMSJ! IM! KLGE9! ! !
foten.

Bolt the bottom section of handle underneath the U style base. Bolt the handle section with bottom section of handle as

amp.

4. Sätt fast de fyra stängerna i resp. hål. Sätt fast hästpole
in the holes. Now attach the horseshoe to top of pole
tyle base. Bolt the handle section with bottom section ofAttach
handleeach
as skon
the
picture
ovanpåabove.
stängerna och dra fast insex-skruvarna.
tighten hex screws.

Step 59!Attach the safety ring holder to the both
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2. Fäst nederdelen av handtaget på den u-formade foten.
Fäst handtaget på nederdelen enligt bilden ovan.

handle as the picture above.

ide each end of the plastic guard as shown to below and to the left. Remove one of these bolts to insert the end of safety p
trap.

PROJECTION OF THE THROWING ARM WHEN IN USE TO ENSURE SAFETY.
OR YOUR SAFETY! FOR YOUR SAFETY, INSERT SAFETY PIN IN TOP PLATE BLOCKING THROWING ARM

Rotate
arm counter
Spring
into silver
swiveling
spring
Step 3]! .LREW\FFJ! UM\NI!
IRLZ! KMSJ!
IM! KLGE9!clockwise
! ! ! ! ! ! ! ! ! !to
! ! !12:00.
! ! ! ! ! ! Insert
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! ! ! ! ! ! Main
! ! Step
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ELVD!pole
into the
hole. hook. Attach
)MP!LIILVD!IDE!DMRGEGDME!IM!IDE!IMZ!MW!IDE!ZMFEG!
to showon
1 or
threads
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thethe
back
side
of Now
the lock
nut. Now
tighten
thenut
inner
lock to
nutthe
closer
to the frame.
to show 1 or 2 threads
the2back
side
lock
nut.
tighten
the inner
lock
closer
frame.
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Spade Bolt to
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7. Eftersom lerduvan hamnar direkt på kastarmen så
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Step 4]! (IILVD! ELVD!pole into the hole.
Because the clay lands directly onto the throwingbehöver
arm, the product
needs
adjustment.
LoosenLossa
the two
kastaren
intelittle
justeras
nämnvärt.
debolts
två on either
)MP!LIILVD!IDE!DMRGEGDME!IM!IDE!IMZ!MW!IDE!ZMFEG!
Because
the claydesired
lands directly
onto
the
throwing
arm,
the
product
needs
little
adjustment.
Loosen
the
two
bolts
on
either
side of t
angle is reached, tighten bolts back.
bultarna på sidorna av kastaren för att ställa in kastvinLNS!IQODIEN!IDE!DET!GVREPG9!
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desired angle is reached, tighten bolts back.

keln.
Närthe
önskvärd
uppnåtts, dra åt bultarna.
Step 59!Attach the safety ring holder to the both side of trap body with hex screws,
insert
safety ring.vinkel
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Low Voltage Light: The LED Low Voltage indication light on the switch panel will light up when the battery voltage
Laddningslampa: LED-lampan för låg batterinivå på
needs to be re-charged.
Low Voltage Light: The LED Low Voltage indication lightströmbrytarpanelen
on the switch panel will
light
when the
battery laddas.
voltage drops t
tänds
närup
batteriet
behöver
Switch Operation: Off Position! stops arm in current
position/ On will cycle arm counter clockwise stopping at loaded
! !needs
! ! ! ! ! !to
! ! be
! re-charged.
Strömbrytare:
5. screws,
Sätt fastinsert
hållaren
till
sidorna
with hex
the safety
ring.
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all säkerhetsringen
the
way
out to the på
12 båda
o’clock
unloaded position
leavinglåser
no tension
the spring. When
adjusting, reloading, or tran
Off-läge
armenoni nuvarande
position
Switchsätt
Operation:
Off Position
stops
armtill
in säkercurrent position/ On will cycle arm counter clockwise stopping at loaded 6 o’cloc
med bultar,
i säkerhetsringen.
Fäst
kedjan
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On-läge
roterar
armen medurs och stannar i laddat läge
placed in the 12 o’clock uncocked position, and the
main spring
removed.
hetssprinten
under
bulten
till säkerhetsringen.
all the way
out ena
to the
12 o’clock
unloaded position leaving no
tension
rakt
ner on the spring. When adjusting, reloading, or transporting
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Disarm
gör att armen går medurs hela vägen till läin the 12 Load
o’clock
uncockedFoot
position,
and the main spring
removed.
clays, attachav
Pedal cord to outlet & hook connectors to battery & you’re ready to shoot!
+3($&!$1!>31.4!$%,1:")-!(,'!:%&)!$,(+!"*!)1$!")!7*&9!
Säkerhetsringen visar
riktningen
kastarmen
get rakt upp. Då är den inte laddad och fjädern är inte
för att garantera säkerheten.
är is in an un-cocked
You mustSäkerhetssprinten
ensure that the trap
position when
not in
use. och förvaring,
spänd. Vid justering,
laddning,
transport
clays,
attach Foot
cord to outlet & hookpå
connectors
to
battery
&
you’re
ready
to
shoot!
viktigLoad
för din
säkerhet!
SättPedal
fast säkerhetssprinten
kontrollera att kastaren inte är laddad, att kastarmen
topp-plattan
för att
låsa fast
kastarmen
rakt upp
och not
att huvudfjädern
är borttagen.
You must
ensure
that
the trap när
is inkastaren
an un-cocked står
position
when
in use.
INTE används.
Obs! När kastaren används ska säkerhetssprinten
Ladda med duvor, anslut fotpedalens sladd och anslut
INTE sitta i på topplattan.
batteriklämmorna och du är redo för att skjuta!

Säkerhetssprinten är gjord för att fånga armen. Kastaren ska desarmeras och fjädern kopplas ur vid justering, laddning, transport och förvaring. Kontrollera
att kastaren inte är laddad när den inte används.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommit
p g a felaktig hantering eller användning av produkten.
Använd aldrig produkten när du är påverkad av alkohol
6. Rotera
tills den spring
står rakt
upp.Attach
Sätt Spade Bolt
sert Black
Main kastarmen
Spring into medurs
silver swiveling
hook.
spring & feed thru opening at back of trap. Tighten
ellertodroger.
fast den svarta huvudfjädern i den silverfärgade, vridthe lockbara
nut.fjäderkroken.
Now tighten the
inner
nut closer
to med
the frame.
Fäst
den lock
gängade
stången
hål i
fjädern och mata fram den genom öppningen på baksidan
av kastaren. Dra åt så att 1 eller 2 gängor syns på baksidan
av låsmuttern. Dra åt den inre låsmuttern mot stommen.

rowing arm, the product needs little adjustment. Loosen the two bolts on either side of the trap to adjust your throwing angle. Once
k.
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tage indication light on the switch panel will light up when the battery voltage drops too low. This will indicate that your battery

