
Manual de Instruções

O alvo rearmável com cinco pêndulos aberto da Quickshot é construído através de chapas 
em aço, com encaixes que permite uma fácilmontagem.
Este produto é recomendado para a prática do tiro, com carabinas ou pistolas de pressão 
por ação de molas, a curtas ou longas distâncias em locais fechados ou ao ar livre.

Cuidados de Utilização
- Sempre utilizar óculos de segurança e protetor auricular;
- As carabinas não devem disparar a velocidades superiores a 1300 pés por segundo ou 400 
metros por segundo;
- A distância mínima de disparo deve ser de 10 metros a partir do muzzle brake até o alvo;
- Atenção ao local aonde será feito disparos ao alvo, pode ser necessário ter um objeto 
(para-balas) atrás do alvoque irá conter os disparos com munições. Pode ser um barranco de 
terra ou algo seguro su�ciente para que os disparos sejam contidos e não ricocheteie.

Instruções de Montagem
Para a correta montagem do alvo, siga as instruções abaixo:
1. Com uma das mãos segure a esquerda (1).
2. Encaixe a duas travessas laterais (3) no encaixe da esquerda e parafuse dois pés (4).
3. Agora você deve encaixar o eixo com um pêndulo (6) no furo mais alto da lateral e travar 
usando o anel elástico (7). Encaixe o eixo com 4 pêndulos (5) no furo mais baixo e trave com 
o anel elástico (7).
4. Encaixe a lateral direita (2) nos furos dos eixos e também no encaixe das travessas (3).

5. Trave os eixos (5 e 6) usando os anéis elásticos (7).
6. Apertar os parafusos e porcas dos pés com duas chaves de 08 mm.

Alvo com Cinco Pêndulos – Quickshot
ALV.5PN.01 – Alvos com cinco pêndulos, modelo aberto
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