Tervetuloa QuickShooter.se –sivustolle.
Tavalliset asehihnat luisuvat olaltasi ja niiden kanssa on hankalaa kantaa reppua.
Tuntuuko tutulta? Jos etsit jotain parempaa kannattaa tutustua Quickshooter
aseenkantojärjestelmään. Quickshooter aseenkantojärjestelmän ansiosta metsästys
kokemuksesi on monin verroin miellyttävämpi ja tehokkuutesi säilyy läpi pitkän
päivän.
Quickshooter aseenkantojärjestelmän ansiosta voit kuljettaa asetta joko etupuolella
niin että se on nopeasti nostettavissa ampumaasentoon tai vaihtoehtoisesti selässä
ampumahiihto valjaan tapaan. Asetta etupuolella kuljetettaessa hihnaa voidaan myös
hyödyntää ampumatukena.

Asennus:

Tärkeää! Hihnan täytyy mennä soljessa olevan uran läpi. Jos otat remmin irti täytyy
sinun laittaa se takaisin tarkalleen samalla tavalla kuin se oli ostohetkellä tai muuten
solki voi rikkoutua käytön aikana.

Sijoita aseesi kuten se on yläpuolella olevassa kuvassa. Pidä remmiä siten että sen
leveä nahkaosa on itseäsi vasten ja kapeampi säätöpuoli aseeseen päin. Suurempi
säätöremmi tulee olla aseen etupuolella.

Liu´uta hihna piipunsuuntaisesti etummaisen remminkiinnittimen läpi. Sen jälkeen
pujota se säätösilmukan läpi kuten yläpuolella olevassa kuvassa on näytetty.

Kiristä silmukka, mutta jätä pieni väljyys.

Vedä kapeampi hihna suoraan aseen perää kohti. Hihna ei saa kiertyä.
Varmista ettei hihna ole kiertynyt ja sen jälkeen vedä se etummaisen
remminkiinnittimen läpi.

Liu´uta hihna takimmaisen, aseen perässä sijaitsevan remminkiinnittimen läpi.

Varmista ettei hihna ole kiertynyt ja sen jälkeen vedä se etummaisen
remminkiinnittimen läpi.

Vedä se ensin sisemmän reiän läpi ja sen jälkeen takaisin ulommaisen reiän läpi.

SÄÄTÄ:

Pidä asetta kuvassa näkyvällä tavalla. Laita remmi aseen perän ulommalle puolelle.

Nosta remmi pääsi yli ja huomioi että remmi sijaitsee aseen puolella etummaisesta
kiinnityskohdasta ja poispäin sinusta katsottuna on aseen takimmaisesta
kiinnityskohdasta.

Lukitse etummainen lukko lähelle etummaista kiinnityskohtaa.Säädä takimmaista
remmiä kunnes aseesi on tiukasti kehoasi vasten.

Remmi ei kuitenkaan saa kiristää liikaa.

Kanna asettasi kehoasi vasten tai vyötärön korkeudella valmiina nopeita
ampumatilanteita varten.
Säätövyön tulee sijaita aseen perän ulkopuolella. QuickShooter vähentää selkääsi
kohdistuvaa kuormitusta tasaisen painonjakautumisen ansiosta ja se vapauttaa
samaan aikaan molemmat kätesi silloin kun tarvitset ylittää esimerkiksi ojia tai aitoja.
Käytä:

Kun olet nostanut aseesi ja tähtäät kohteeseen, kuten kuvassa, sijoita etummainen
kätesi hihnan ja aseen väliin.

Ota tiukka ote aseen tukista ja aseta remmi etummaisena olevan käsivartesi alle.

Pidä hihnaa kiinni laukaisukädelläsi ja siirrä etummaista kättäsi siten, että remmi
ylettyy aseen ja etummaisen kätesi väliin.

Vedä etummaista kättäsi itseäsi kohti kunnes remmi jännittyy ja antaa tukea.

