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Kontroller at kastearmen befinder sig på venstre side af 
maskinen. Hvis ikke, er maskinen ladt.  
Læs brugsanvisning og aflad maskinen. 
Udtag eventuelle duer fra magasinet. 

Kontroller at kasteretning er fri. 

Afladning af maskine: 
Aktiver kontakten power, signallampen vil slukke. Aktiver 
release kontakten på elboksen. Maskinen vil kaste en due og 
armen vil stoppe på venstre side af maskinen. 

Når maskinen ikke er i brug skal den være afladt. 

Monter strømkablerne på batteriet:   Rød +   Sort - 

Opstart:  
Kontroller at nødstop er udløst. ( Drejes med uret ) 
Aktiver kontakten power på elboksen. Signallampen vil lyse. 
Aktiver kontakten release. Maskinen vil gå til ladt position. 

Maskinen kan nu aktiveres med udløsehåndtaget, på højre 
side af elboksen, som er monteret på bagsiden af maskinen. 

Indstilling af horisontal bevægelse: 
Manuel: Låst position      Automatisk: 0 - 440. 
På bagsiden af maskinkroppen er en låsefunktion til fastlåsning 
af kasteretning. Den bevægelige paddel føres til venstre indtil 
den går i låst position. 
Ønskes maskinen tilbage til bevægelse, udløses låsen ved at  
aktivere den sorte bakelitkugle opad. 

Kastelængde: På bagsiden af maskinkroppen justeres 
kastelængden (med 17 mm nøgle). Drejes med uret øges 
kastelængden. 
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HUSK:  VED JUSTERING SKAL MASKINEN ALTID VÆRE AFLADT  

Capsize justering (Lerduen kæntrer i luften) 
 Løsn bolt “A” med 17 mm nøgle.  
 Juster hældning af maskinen, indtil lerduen ligger lige i luften. 
Efter justering. Husk at spænde bolt “A”. 
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Indstilling af vertikal bevægelse: 
Maskinen har 2 indstill.muligheder: Manuel eller automatisk. 

Manuel: Hvis 10 mm bolten er monteret på venstre side af  
maskinen er kastehøjden manuel justerbar (med 17 mm nøgle) 

Automatisk:  10 mm bolt FLYTTES og monteres på højre side 
af maskinen, i slids på bevægelsessystemet. Jo højere på 
slidsen bolten fastspændes jo lavere kasteområde. 
OBS: Der må IKKE være monteret bolt i begge gevindhuller! 

10 mm bolt 

Kastearmens placering i ladt tilstand, er bestemt af en 
mikroafbryder. 
Er indstillingen ikke korrekt, kan udkastet blive forsinket (1), 
eller maskinen kan kaste flere duer efter hinanden, selv om der 
kun er trykket en gang på trykhåndtag (2). 

1: Kastearmens position for meget til venstre: 
     juster mikroafbryder mod højre. 

2: Kastearmen position for meget til højre:  
 juster mikroafbryder mod venstre. 

HUSK:  VED JUSTERING SKAL MASKINEN ALTID VÆRE AFLADT  

Udskiftning af 60 mm magasin 
Afmonter magasinbolt på det røde skjold (17 mm nøgle) 

Monter adapter sæt: 
A: Dueholder (1 stk.) 
B: Adapter blik (2 stk.) 
C: 5 mm skrue (4 stk.) 

Monter 60 mm magasin. Husk at spænde magasinbolt. 
Ved genmontering af 110 mm magasin fjernes adapter sæt. 

Mikroafbryder 
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