Betjeningsvejledning LaserPower
Beskrivelse
diopter

ladeknap

kornfodsring
sikring
ss

profilskinne (batterirum)
aftrækkerbøjle
aftrækker
skæfte
kolbekappe, bevægelig

Forord
Kære ANSCHÜTZ-ejer.
Tak fordi De valgte et et ANSCHÜTZ-produkt. Mesterskytter, olympiadedeltager og skytter ved såvel verdens- som
europamesterskaber har tilkæmpet sig mange opsigtsvækkende sportslige successer med ANSCHÜTZ-sportsrifler.
Overalt sætter man stor pris på jagt - og sportvåben fra ANSCHÜTZ, på grund af deres enestående konstruktion og
fremragende præcision. Kvalitet og præcision er hos os tradition, skabt gennem erfaringer siden 1856.
Ansvar
1. ANSCHÜTZ påtager sig intet ansvar eller erstatningskrav for skader enhver art, som opstår ved overtrædelse af
denne brugsanvisning, ukyndig behandling, reparationer med uoriginale reservedele, forkert håndtering eller pleje,
skødeløshed, bortfjernelse af segl lak eller uvedkommende indgreb.
2. Træskæftet er meget omhyggeligt kontrolleret og fejlfrit når det forlader fabrikken. Ukyndig, grov behandling, som
f.eks. et væltet eller tabt gevær, kan beskadige træet, og det kan vi som leverandør ikke tage ansvar for. Ligeledes
påtager vi os ingen ansvar for skader som opstår på grund af ukyndig transport (post, spedition, flyvemaskine etc.).
Man henvender sig i sådanne tilfælde straks til det ansvarlige transportfirma.
Tekniske Data
Vægt ca:
Laserklassificering:
Batterier:

2,2 kg
Klasse 1
2 stk. Micro AAA

Batteriskifte
-

Profilskinnen (batterirum) ved undersiden af skæftet skrues af.
Begge batterier indlægges polrigtigt.
Profilskinnen fastskrues igen.

Skydning
-

Tryk på ladeknappen.
Aftrækker udløses.

Aftrækkersikring kan bruges i spændt tilstand. Geværet er sikret, når sikringsknappen er trukket tilbage.
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Laserjustering (fabriksindstilling på 10 meter)
Forlængelse af sigtelinien og laserlinien forløber ikke parallelt, men krydser i den indstillede afstand. Skal der
skydes på forskellige afstande må laser justeres.

På yderside af piben findes fire skruer. Hermed indstilles op,
ned, venstre og højre.
træfferside

For at flytte træfpunktet, løses først skruen på træfside (mod
uret) og derefter drejes modstående skrue (med uret). Når
man kigger gennem sigtekornet skal laserpunktet ligge i
midten af ringkornet.
Tip: Sigt under justeringen mod en lys baggrund, for at se
laserpunktet. Ved anvendelse af diopter (se ANSCHÜTZ
tilbehørsprogram) kan justeringen forgå ved hjælp af
stilleskruer på diopteren.
Leveringen omfatter
Elektronisk 5-Skive Biathlonmål, 2 batterier Micro AAA, vedlægges.
Garanti
Garantien gælder 2 år fra salgsdatoen. Slidtage er ikke omfattet af garantien. I tilfælde af skader dækket af
garantien, ydes gratis erstatning af defekte dele. Det er kun muligt at søge om garantidækning mod fremlæggelse
af den/de beskadigede dele og tilhørende kvittering samt udfyldt garantikort. Garantien træder ud af kraft, hvis
ændringer eller reparationer er udført af uautoriserede personer, hvis ANSCHÜTZ-produktet er ukyndigt betjent,
hvis ulovlige ændringer eller manipulationer er foretaget, hvis forsegling er beskadiget eller hvis der ikke er brugt
originale ANSCHÜTZ-dele.
Desuden dækkes skader på ANSCHÜTZ-produktet ikke af garantien hvis der er sket overtrædelser af
betjeningsvejledning, ved ukyndig pleje eller ved skødesløs behandling.
Varemærkebeskyttelse
Produktspecifikationer, konstruktions- og modelændringer er uden forudgående bekendtgørelse forbeholdt. Alle
mål- og farveangivelser er uden forbindende. Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelse og mellemhandel. Levering
udelukkende gennem specialforhandler, med dokumenteret fagkundskab.
ANSCHÜTZ, ANSCHÜTZ-logo og ANSCHÜTZ-logo i forbindelse med uddrag af ”Die Meister Macher” (også i
omskrivelser) og „Soft-Link®“ er varemærkebeskyttede mærker fra J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG, Ulm,
Germany. Brug af disse mærker er uden tilladelse fra J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG ulovligt og strafbart.
Denne betjeningsvejleding er et dokument efter § 2 (1), Nr. 1 varemærkebeskyttelseslov. Benyttelse af
betjeningsvejledning, også i uddrag, er uden tilladelse af Firma J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG ulovlig og
strafbar. Dette gælder specielt for kopier, oversættelser og indsætte i elektroniske systemer.
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Beskrivelse

træffelt (5 stk.)
Infrarød modtager

Leveringen omfatter
Fjernbetjening, elektronisk 5-punkts Biathlonmål, afdækning for målformindskelse fra 35 mm til 15 mm,
8 batterier, gummifødder.
Anvendelse
Biathlonmålet med 5 elektroniske træfpunkter til LaserPower trænings redskab. Træfning i skiven vises med grønt
lyssignal og målet nulstilles igen med fjernbetjeningen. 5-Skiver Biathlonmål er indrettet for at modtage og registrere
laserimpulser af klasse 1. Den ideelle afstand er 10 m. Den indstillede måldiameter følger det gældende reglement
for sommerbiathlon (Stand Juni 2004).
BEMÆRK:
Beskydning med andre ammunitioner eller genstande er udtrykkelig forbudt og kan ødelægge målet.
Tekniske data
Batterier:
Interface:
Driftstimer:

8 stykker Micro AAA
RS 232
ca. 4000 timer

Tænde - og slukke
For at tænde eller slukke sætte kontakten på „1“ (tænd), eller „0“ (sluk).
Batteriskifte
Drej knappen på siden (retning mod uret). Sæt batterier polrigtig (+pol på drejeknapside) ind og skrue knappen fast.
Biathlonmålet kan også drives ved lysnettilslutning. Adapter (6 Volt) kan ekstra købes hos ANSCHUETZ (bestill-nr.
716.1000).
Kontakts:luk/tænd

batterirum
Tilslutning for adapter

BEMÆRK:
5-Skive Biathlonmålet fungerer med et meget følsom modtagermodul, som er beskyttet af en strølysskive. Alligevel
skal målet beskyttes imod direkte solstråler og blitzlys. Overtrædelser vil med føre til fejlfunktioner.
Oversat med særlig tilladelse fra J.G. ANSCHUETZ Gmbh & Co KG af Hans Roecken, Herscheid, Tyskland ven af
Østmøn Skytteforening, og tager ikke ansvar for oversættelsesfejl. Læs tyske original betjeningsvejledning.
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