
Tillbehör  
Batterieliminator, för 220 Volt 12 V, 1A Art nr 222002
 
Förlängningssats, 2 skenor à 1,1 m, en sliper, Art nr 222101 
förlängd drivlina och skarvkabel till mikrobrytare.
Tavlor och figurer 
Siamesälg på wellpapp,  80 x 50 cm Art nr 48302
Råbock i färg, Siames 54 x 35 cm Art nr 49300
Vildsvin i färg, Siames 58 x 31 cm Art nr 49310

MR TARGETS AB
Brandvägen 5 
880 50 Backe 
Tel:  0624-10510 
E-post: info@mrtargets.se 
Web: www.mrtargets.se

Bruksanvisning till
Viltmålsbana

Moving Range 2022
med autostart

ver. 1.1

art nr 220000

Blindering (skydd) 
Medföljer ej
Skydda din bana från träffar, blindering  
i trä ska vara minst 10 cm tjockt. Sido-
blinderingarna 80 cm högt för att dölja 
figuren och mellandelen 20 cm hög för 
att skydda skenor och slipers



START OCH DRIFT
Kontrollera att 12 V - ON/OFF STÅR I LÄGE OFF. 
Anslut strömförsörjning 12 Volt.
STÄLL VAGNEN NÄRMAST MOTORN. 
Slå ON/OFF i läge ON. 
Vagnen skall röra sig FRÅN motorn första vändan, om den inte gör det är 
drivlinan felsatt på drivhjulet. 
Omkopplaren STOP - REMOTE  skall stå till höger när fjärrstart är inkopplad. 
Om inte fjärrstyrning används skall man stoppa banan med STOP - REMOTE 
omkopplaren, då kommer automatiken ihåg var vagnen befinner sig.
Med TIMER ställer du in den tid figuren skall ”vila” i ändläge. 
Med SPEED reglerar du hastigheten. 
Med SENSITIVITY justeras autostart-mikrofonens känslighet.

TIMER
SPEED
SENSITVITY
Mikrofon
PLUG Autostart
SWITCH PLUG

Banan sedd framifrån

TIPS! 
Använd två figurer, 
och växla efter varje 
serie klistra vid skjut-
platsen. Detta spar 
tid, och skytten kan 
då se vart han träffat.

FAKTA 
Total längd: 8 meter 
Skenornas längd: 1,1 m x 7 sektioner 
Vikt:  7 kg 
Drivspänning: 12 - 15 V 
Strömförbrukning: 1 A (när motorn är igång) 
Hastighet: 0 - 1,25m / sek 
Stopptid: ca: 2 - 20 sek

MONTERING  
Montera skenor och slipers, börja med ändslipers längst 
till vänster och motorsliper sist till höger.
 
Vagn skjuts in i skenorna innan motorenheten monte-
ras, vänd vagnen med magnet mot skjutplats.

Motorenhet monteras .
Linan  monteras så att den inte korsas, spänn den ”la-
gom” och fäst runt linlåset på vagn (är linan för spänd 
går motorn för tungt, om linan är 
för slak bromsas inte vagnen).

Montera Lägesgivarna, 
dessa påverkas av mag-
neten som sitter på vagnen och 
bestämmer vart vagnen skall vända 
och stanna
Lägesgivare 1 och 2 skall vara kopp-
lad till den 5 poliga DIN proppen 
och ansluts till SWITCHPLUG.  dessa styr vart vagnen skall vända.

Lägesgivare  3 och 4 = stoppgivare, dessa skall vara kopplade till 3,5 mm 
pluggen och ansluts till Autostart.   Placera dessa så att vagnen stannar di-
rekt utanför blinderingen.

Funktion med AUTOSTART
Vagnen skall stanna när den har vänt och kommit tillbaka till en stoppgivare. 
Vagnen startar 2 sekunder efter skottet. Man kan justera mikrofonens käns-
lighet på motorenheten. Lysdioden indikerar att mikrofonen fått signal.

Funktion utan AUTOSTART
Får man genom att INTE ansluta AUTOSTART PLUG.  

Detta ingår vid leverans:
Skenor 14 st
Mellanslipers 6 st
Ändsliper 1 st
Motorsliper 1 st
Motorenhet 1 st
Vagn med lina 1 st
Lägesgivare 4 st
Kablage till ändlägesgivare 1 st
Kablage till autostart 1 st
Fjärrstart med 30 m kabel 1 st
Kabel för bilbatteri 1 st
Älgfigur 1 st
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