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Säkerhetsföreskrifter
Varning! Säkerställ att kastaren är i olåst position när den inte används. Sätt vippströmbrytaren till ”SAFE 
RELEASE” så att kastarmen hamnar i ej spänt läge. Om inte detta görs finns risk för personskador.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som uppkommit vid användning av denna produkt!
• Läs ALLTID bruksanvisningen innan användning.
• Transportera och förvara ALDRIG kastaren med spänd fjäder.
• Kasta aldrig lerduvor mot människor, djur, träd eller byggnader. Minst 400 meter fritt område rekom-

menderas.
• Skytten ska alltid stå på kastarens vänstra sida, med ett avstånd av minst 10 meter till kastaren.
• Använd alltid skyddsglasögon.
• Modifiera ALDRIG kastaren.

Genzo 12V Lerduvekastare Super Trap X90 - Svenska

1. Montera benen (bild 2 och 3). 
Efter att man monterat dessa så ställer man kastenheten 
upp för att kontrollera så att den står rakt. När du är 
nöjd drar du åt bultarna ordentligt.

2. Montera kastenheten (bild 4).

3. Montering av magasinrör
a) Gänga på de långa magasinrören i kastaren (bild 5).
b) Montera sedan den hästskoformade brickan (bild 6) 
och montera sedan de kortare rören.
c) Avsluta med den sista hästskoformade brickan och dra 
fast den ordentligt.

4. Montering av stabiliseringsstag (bild 7 och 8).

5. Montering av huvud/kastfjäder
Sätt ihop huvud/kastfjäder med fjäderhållarbulten. Trä 
i fjädern i hålet som du finner undertill på kastarmen. 
Lossa sedan låsmuttern på fjäderhållarbulten och för 
fjäderhållarbulten genom hålet som är baktill på kasta-
ren. Skruva fast låsmuttern på utsidan tills att två hela 
varv av gängan har gått igenom muttern. Spänn fast
mothållsmuttern på insidan (bild 9 och 10) .

6. Justering av kastvinkeln
Vinkeln är justerbar i höjdled och kan justeras mellan 
5-30 grader. Lossa den bakre bulten som sitter på bägge 
sidor av kastaren (bild 4). Observera att vid en brantare 
lutning än 30 grader påverkas matningen av duvor och 
risken blir större att duvor fastnar och går sönder.

Strömbrytarens 3 olika funktioner (bild 1)
OFF: Motorn stängs av och kastarmen kommer att stan-
na i det läget den befinner sig i för tillfället.
ON: Motorn drar runt armen tills den står i laddat läge 
rakt bak.
SAFE RELEASE: Används för att manuellt köra motorn 
framåt. Tryck och håll nere tills kastarmen pekar rakt 
fram. Fjädern är nu i ospänt läge. OBS! Om lerduva 
ligger på kastarmen så kastas denna iväg när man 
trycker på denna knapp. 

Fyll på magasinet med duvor
Kontrollera så att kastarmen står rakt fram och att bat-
teriet är bortkopplat. Kastarmen MÅSTE stå rakt framåt 
när kastaren ska laddas med duvor (bild 11).

Starta kastaren
När du har fyllt på din kastare med duvor är du redo att 
köra igång:
• Se till att kastaren står stadigt på plant underlag och 

nyttja de medföljande jordspetten (bild 12). 
• Anslut nu fotpedalen och batteriet och vrid strömbry-

taren till ON.
• Nu är det bara till att trycka på fotpedalen så kommer 

kastaren kasta iväg duvan / duvorna.
• Skytten ska alltid stå på kastarens vänstra sida, med 

ett avstånd av minst 10 meter till kastaren.

Underhåll
Inför varje användning:
• Kontrollera alltid så att säkerhetsringen och säker-

hetsprinten håller god kondition.
• Provkör alltid kastaren utan duvor för att kontrollera 

alla funktioner.

Efter varje användning
• Kontrollera så att inga skruvar har lossnat. Har de 

lossnat så dra åt dem ordentligt. Om du får problem 
med att lerduvan fastnar på gummit eller ofta krossas 
så kan kastarmens skruvar ha lossnat lite och behöver 
justeras och dras åt.

• Rengör alltid kastaren efter varje användning.
• Förvara kastaren på ett torrt ställe vilket förlänger 

livslängden.


