
DETONAATTORIN KÄYTTÖOHJE 
 
Detonaattorin turvallinen käyttö edellyttää huomioitavan seuraavat asiat: 
 
 
 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 
 

1. Varmista. Että molemmat iskurit ovat vaakasuorassa, (ei viritettynä). 
 
2. Pidä laite pystyasennossa äläkä katso alakautta onko laite viritetty. 

 
3. Älä käsittele laitetta sisätiloissa. 

 
 

KÄYTÖSSÄ 
 

4. Kiinnitä laite autoon. 
 
5. Viritä iskurit, ensin oikeanpuoleinen iskuri siten, että työnnät sitä niin 

pitkälle kun se menee ja lukkiutuu ylös (heiluri jää vapaaksi), sen jälkeen 
viritä vasen iskuri. 

 
6. Panosta laite. 
 
7. Nosta oikeanpuoleisen iskurin lukitussalvan tappia (messinkinen) ylöspäin, 
    jolloin iskuri pääsee heilumaan varressa olevan tapin varaan. 
 
8. Kytke laite tupakansytyttimen pistokkeeseen. 
 
 

KÄYTÖN JÄLKEEN 
 

9. Poista tyhjät hylsyt laitteesta. 
 
10. Tarkasta käytön jälkeen, että molemmat iskurit ovat vaakasuorassa, 
      detonaattoria EI SAA JÄTTÄÄ LADATUKSI.  
 
11. Jos jompikumpi iskureista on viritettynä, älä laukaise sitä jalallasi, 

koska väripanos räjähtää kengillesi. 
  

12. Palauta laite samaan paikkaan josta sen otot ja varmista, että laite ei 
ole ladattu. 



DETONAATTORIN KÄYTTÖOHJE ( Magneettikiinnitteinen ) 
 
Detonaattorin turvallinen käyttö edellyttää huomioitavan seuraavat asiat: 
 
 
 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 
 

1. Varmista. Että molemmat iskurit ovat vaakasuorassa, (ei viritettynä). 
 
2. Pidä laite pystyasennossa äläkä katso alakautta onko laite viritetty. 

 
3. Älä käsittele laitetta sisätiloissa. 

 
 

KÄYTÖSSÄ 
 
    

4. Puhdista kiinnityskohta autosta, sekä magneetin pinnat. Kiinnitä laite 
magneeteilla sopivalle korkeudelle autoon (Huomioi, että laite tulee pysty- 
suunnassa suoraan ) Laita laitteen johdot ikkunan yläreunasta sisälle ja säädä 
ikkuna melkein ylös. Laita laitteen hihnojen koukut ikkunan yläreunaan sekä 
säädä hihnat siten että laitteen paino jää hihnojen varaan. 

 
5. Viritä ensin vasen iskuri ja sen jälkeen oikea. 

ÄLÄ PIDÄ SORMIASI ISKURIN JA PANOSPESÄN VÄLISSÄ. 
 

6. Panosta laite. 
 

7. Kytke laite tupakansytyttimen pistokkeeseen. 
 

 
KÄYTÖN JÄLKEEN 

 
8. Poista tyhjät hylsyt laitteesta. 

 
     9. Varmista, että molemmat iskurit ovat vaakasuorassa. 
          Detonaattoria EI SAA JÄTTÄÄ LADATUKSI. 
 

10. Jos jompikumpi iskureista on viritettynä ja ladattuna, älä laukaise sitä 
jalallasi, koska väripanos räjähtää jalallesi. 

 
11. Palauta laite samaan paikkaan mistä sen otit ja varmista, että se EI OLE  

LADATTUNA. 


