Advarsel!
Unngå direkte øyeeksponering. Laser lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

BRUKSANVISNING
LASER - AKUSTISK MODEL
1. Se aldri direkte på laseren. Rett den aldri mot andre mennesker eller dyr. Laseren kan skade øyet.
2. Rett laseren mot en vegg, tak eller gulv.
3. Trykk inn svart knapp i ca 1 sek, et lysglimt skal synes på veggen, taket eller gulvet. Når
lysglimt er observert er laseren påslått og klar til bruk.

4. Sjekk at våpenet ikke er ladet med ammunisjon.
5. Sjekk at våpenet er i tørrtrenings modus hvis du bruker
luftgevær / pistol. IKKE ÅPNE LUFTVENTILEN.

6. Laserpinnen føres inn i løpet fra munningen på våpenet, helt til den
fysisk stoppes. Går den trangt, smør gjerne på litt våpenolje på oringene.

7. Laseren er nå klar til å brukes og vil sende laserskudd mot målet ved
avtrekk, og ved ladegrep som gjennomføres etter
tidslimiten, se pkt NB! nederst.

8. For kalibrering på skiskytterblink , bruk midterste blink.
9. Skru av Laseren.Trykk inn svart knapp 3- 5 sek og 5 kjappe lysglimt
skal observeres på gulvet, taket eller veggen. Laseren er da avskrudd.

10.

Laseren skal ALLTID fjernes fra våpenet etter bruk, slik at man
ikke glemmer den der, før bruk av skarp ammunisjon.
Bytte av Batteri
Batteri kan kjøpes av din forhandler og byttes ved å skru laser toppen fra hverandre. Skyv
batteriet forsiktig ut, ved å presse en tynn gjenstand på baksiden av batteriet.
NB! Laseren vil sende ut laserskudd også ved ladegrep, såfremt ladegrepene ikke gjennomføres innen
1.2 sek etter avtrekk. Dette er bygget inn for å trene opp økt hastighet på skyteserien, slik at man jobber inn
maks hastighet på trening.
-

Hvis du tar ladegrep raskere enn 1.2 sekunder etter avtrekk , så vil ikke laseren avfyres ved
ladegrep.

Inne I appen kan du legge inn blokkering for skudd fra 1-10 sekunder. Trenger du mere tid enn 1.2
sekunder på ladegrep, benytt denne funksjonen.
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