
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Manual de Instruções

O porta alvo para folhas A4 da Quickshot é construído através de chapas em aço, já pronto 
para uso. 
Este produto é recomendado para a prática do tiro, com carabinas ou pistolas de pressão 
por ação de molas ou PCP, à curtas distâncias em locais fechados ou ao ar livre. 
O porta alvo é acompanhado de 500g de massa, que ao aplicada no fundo do alvo, irá absor-
ver o barulho  dos chumbinhos durante o impacto no porta alvo e evitar que aconteça o 
ricochete da munição.  Esta massa também irá prolongar a vida útil do porta alvo. 
Os chumbinhos �carão armazenados no porta-alvos, que poderão ser removidos de forma 
fácil e segura. Pode ser �xado na parede ou apoiado em uma superfície plana. 

O porta alvos é acompanhado de imãs para �xação do seu alvo preferido, no tamanho A4.
Você pode encontrar vários modelos de alvos para impressão no link: 
http://quickshot.com.br/manuais/

Para maior durabilidade do seu Porta Alvos para folhas A4, aplique a massa no fundo do alvo, 
a �m de que esta absorva os impactos dos chumbinhos.
É recomendado aplicar uma massa adicional para disparos em distâncias muito próximas ao 
Porta Alvos.

Cuidados de Utilização
• Sempre utilizar óculos de segurança e protetor auricular;
• Após vários disparos avaliar as condições da massa no porta alvo, sempre que perceber um 
acúmulo de munição em apenas um local, você deve remover as munições acumuladas e 
aplicar mais massa se necessário.
• Se utilizar o porta alvo sem aplicar a massa de calafetar, a munição poderá ricochetear no 
disparo. Além de reduzir a vida útil do porta alvo.
• Avalie distância mínima de disparo de acordo com a potência e calibre da sua carabina

Distância segura para o disparo
PORTA ALVO MONTADO

Para alvos em folhas A4 - Quickshot
ALV.A4.01 – Porta alvo quadrado com coletor de chumbos para folhas A4
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