Genzo Savikiekonheitin
SuperTrap dubblé 90
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Turvallisuusohjeet

VAROITUS! Jos heittojousi on asennettu ja heittovarsi osoittaa
suoraan taakse, heitin on ladattu. Ladatun laitteen kanssa on oltava
erityisen varovainen!
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän laitteen
käytöstä!

● Lue aina käyttöohjeet ennen käyttöä.
● Älä KOSKAAN kuljeta ja säilytä laitetta heittojousen ollessa
paikoillaan. Katso lisäohjeet sivulta 13.
● Älä koskaan ammu savikiekkoja ihmisiä, eläimiä, puita tai
rakennuksia kohti. Suosittelemme vähintään 400 metrin
suoja-aluetta.
● Ampujan on aina seisottava heittimen vasemmalla puolella ja
pidettävä 10 metrin turvaväli.
● Käytä aina suojalaseja.
● Älä KOSKAAN tee muutoksia heittimeen.
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Pakkauksen sisältö

A. Heitinyksikkö, ml. akkukaapeli

B. 4 jalkaa

D. 4 lyhyttä makasiiniputkea

E. Poljin

C. 4 pitkää makasiiniputkea

Kirjaimia käytetään myöhemmin käyttöohjeessa helpottamaan laitteen kokoamista.
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F. Turvarengas

G. Lenkkiavain

H. Kiintoavain

I. Heittojousi

J. Jousenpidikepultti M10

K. Turvasokka

L. Varajousi

M. 2 hevosenkengän muotoista levyä

Kirjaimia käytetään myöhemmin käyttöohjeessa helpottamaan laitteen kokoamista.
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Heittimen kokoonpano
1. Turvasokan asennus
Aloita turvasokan (K) asennuksella. Se kiinnitetään vasempaan pulttiin heittimen
takaosassa. Leikkaa pois nippuside, jolla heittovarsi on kiinnitetty, ja aseta sokka
reikään. Varmista, että sokka on heittovarren oikealla puolella (takaapäin
katsottuna).

2. Jalkojen asennus
Aseta heitinyksikkö kyljelleen ja asenna jalat (B). Kun jalat ovat paikoillaan, nosta
heitinyksikkö jaloilleen, ja tarkista että se seisoo suorassa. Kun olet tyytyväinen, kiristä ruuvit
kunnolla.
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3. Makasiiniputkien asennus
Ruuvaa kiinni pitkät makasiiniputket (C). Kapeat putket tulevat etummaisiin reikiin ja paksut
putket takimmaisiin reikiin. Aseta sitten hevosenkengän muotoinen levy (M) putkien päälle.
Sen jälkeen, ruuvaa kiinni lyhyet makasiiniputket (D) levyn päälle. Lopuksi ruuvaa kiinni
toinen hevosenkengän muotoinen levy ja kiristä ruuvit.

4. Turvarenkaan asennus
Löysää takimmaiset kiristysrenkaat ja aseta turvarengas (F). Turvarengas säädetään
oikealle paikalle edessä olevien varsien avulla, ja ne asetetaan haluttuu asentoon mutteria
kiristämällä. Turvarengas kattaa heittojousen työskentelyalueen.
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5. Heittojousen asennus
Aseta heittojousi (I) jousenpidikepulttiin (J). Työnnä jousi heittovarren alapuolella olevasta
reiästä läpi. Ruuvaa sitten irti jousenpidikepultin mutteri ja vie jousi heittimen takaosassa
olevan reiän läpi. Ruuvaa kiinni mutteri heittimen ulkopuolelta kunnes näet kaksi kokonaista
jengaa pultista. Kiristä vastakkaismutteri sisäpuolella.
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6. Kallistuksen säätö
Kallistus on säädettävissä korkeussuunnassa ja sitä voidaan säätää 5-30 asteen välillä.
Löysää heittimen molemmilla puolilla olevat taaimmaiset pultit.
Huomaa, että yli 30 asteen kallistuksessa kiekkojen syöttäminen vaikeutuu, ja silloin on
suurempi riski, että ne juuttuvat kiinni ja rikkoutuvat.
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Käyttöönotto
Virtakytkimen 3 erilaista toimintoa
OFF: Moottori sammuu ja heittovarsi pysähtyy
siihen asentoon, missä se on juuri kun virta
katkaistaan.
ON: Moottori kiertää heittovartta ympäri kunnes se
osoittaa suoraan taakse valmiusasennossa.
DISARM: Moottori peruuttaa ja vapauttaa jousen
jännityksen. Jos heitin on ladattu kiekoilla, täytyy
painaa poljinta, jotta moottori käynnistyy.

Makasiinin täyttäminen kiekoilla
Tarkista, että heittovarsi osoittaa suoraan eteenpäin, ja että akku on kytketty irti. Heittovarren
ON OSOITETTAVA suoraan eteenpäin, kun heitintä ladataan kiekoilla.
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Yhden/kahden kiekon valinta
Genzo Savikiekonheitin Super Trap Dubblé 90:een on esiasetettu kahden kiekon heitto. Alla
ohjeet kuinka tämä asetus muutetaan:
Tarkista, että heittovarsi osoittaa suoraan eteenpäin ja akku on kytketty irti.
Ruuvaa auki ristipäämeisselillä vastakappaleen kiinnittävä pieni ruuvi, käännä vastakappale
ylösalaisin ja ruuvaa pieni ruuvi takaisin paikalleen.
Tarkista vastakappaleen kiekkovalitsin: jos valitsin on ylhäällä, heitin heittää kaksi kiekkoa,
jos valitisin on alhaalla, heitin heittää yhden kiekon.
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Heittimen käynnistys
Kun olet ladannut heittimen kiekoilla, heittimen voi käynnistää. Kytke poljin ja akku
heittimeen, ja käännä virtakytkin ON-asentoon. Nyt voit painaa poljinta ja heitin laukaisee
kiekon / kiekot.
Ampujan tulee aina seistä heittimen vasemmalla puolella vähintään 10m:n päässä
heittimestä.

Heittimen hoito
Ennen jokaista käyttökertaa
●
●

Tarkista että turvarengas ja turvajousi ovat hyvässä kunnossa.
Käynnistä ja koekäytä heitin aina ilman kiekkoja tarkistaaksesi, että heitin toimii.

Jokaisen käyttökerran jälkeen
●

●
●

Tarkista etteivät ruuvit ole löystyneet. Kiristä löystyneet ruuvit kunnolla. Jos
savikiekko juuttuu kiinni kumiin tai rikkoutuu usein, se voi johtua heittovarren ruuvien
löystymisestä, ja ne täytyy kiristää. (Ks. s. 14)
Puhdista heitin aina jokaisen käyttökerran jälkeen.
Säilytä heitintä kuivassa paikassa pidentääksesi sen käyttöikää.
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Heittimen säätäminen
VAROITUS! Jos heittojousi on asennettu paikoilleen ja heittovarsi osoittaa suoraan
taakse, heitin on ladattu ja on toimittava suurta varovaisuutta noudattaen! Valmistaja
ei ole vastuussa tämän heittimen käytöstä aiheutuvista vahingoista!
HUOM! Ennen säätämistä heitin on tehtävä vaarattomaksi:
1. Käännä virtakytkin DISARM-asentoon sekä paina poljinta. Anna heittovarren kiertää
kunnes se osoittaa eteenpäin. Käännä virtakytkin sitten OFF-asentoon.

2. Poista heittojousi tehdäksesi heittimen vaarattomaksi säätämisen tai kuljetuksen
aikana.
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Kiekonsyöttäjän harjojen säätäminen
Jos havaitset, että kiekko ei tipu alas oikeaan asentoon heittovarrelle, vaan tulee alas
vinosti, täytyy syöttöreiän harjaksia säätää. Leikkaa saksilla muutamia harjaksia
vaakatasossa syöttöreiässä olevista kahdesta harjasta. Aloita leikkaamalla 3 harjasta
kerrallaan, ja leikkaa ne pois mahdollisimman läheltä juurta. Kokeile kiekkoja, ja jos ne eivät
tipu reiästä, leikkaa lisää harjaksia kunnes ne tippuvat reiän läpi ongelmitta. Joissain
tapauksissa kaikki harjakset on leikattava pois.

Heittovarren säätäminen
Jos savikiekko jumittuu kumiin tai rikkoutuu usein, heittovarsi on mahdollisesti siirtynyt pois
paikoiltaan.
Seuraavassa ohjeessa käytetään kellonaikoja kuvailemaan heittovarren asentoa takaapäin
katsottuna.
1. Löysää kaksi heittovarren kiinnikepulttia (vasemmanpuoleinen kuva alla). Älä irrota
niitä kokonaan, vaan löysää niitä.
2. Liikuta heittovartta VASTAPÄIVÄÄN klo 06.00 asentoon.
3. Käännä heittovartta sitten takaisin (MYÖTÄPÄIVÄÄN) klo 06.30 asentoon, kuten
oikeanpuoleisessa kuvassa alla.
4. Kiristä sitten heittovarren kaksi kiinnikepulttia, jotka löysäsit kohdassa 1. Nämä täytyy
kiristää todella hyvin. (Käytä vain kiinteää avainta!)
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Mikrokytkimen säätäminen
Jos savikiekko juuttuu kumiin tai rikkoutuu usein, mikrokytkimen säätö voi olla paikallaan.
Heittimen alapuolella ja etupuolella on mikrokytkimet, jotka on kiinnitetty kahdella
ristipääruuvilla.
Näihin saattaa helposti heitintä kannettaessa vahingossa osua, jolloin ne liikahtavat
paikoiltaan.
Näiden muoto kannattaa tarkistaa, jos heitin ei tiputa kiekkoja oikealla tavalla. Tarkista että
kytkimen jousi on oikeanlaisessa taivutusasennossa. Alla näkyvässä kuvassa
VASEMMANPUOLEINEN jousi on oikeanlaisessa taivutuksessa.
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