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FX-täyttösarjalla täytät ilma-aseesi kätevästi sukelluspulloista.

1 Turvallisuus

• Käytä silmä- ja kuulosuojaimia.

• Älä koskaan ylitä täyttölaitteen maksimipai-
netta 250 bar äläkä myöskään ilma-aseesi
maksimipainetta (tyypillisesti 200 bar).

• Laite on testattu ja tarkoitettu käytettäväksi
vain kuivalla paineilmalla.

• Älä missään tapauksessa käytä laitetta hapen
tai muun kaasun täyttöön.

• Ennen käyttöä lue ilma-aseesi käyttöohje.

• Käytä vain hyväksyttyjä paineilmasäiliöitä ja
-pulloja.

2 Kokoonpano

• Varmista, että DIN18-adapterin päässä oleva
O-rengastiiviste on ehjä ja oikein paikallaan.

• Kiinnitä laite sukelluspulloon ja kiristä huo-
lellisesti. Suurta voimaa ei tarvita.

• Toimitettaessa FX-täyttösarja on varustettu
mallista riippuen joko Mk.I-tyyppisellä täyt-
töadapterilla (kuvassa), tai Mk.II-tyyppisellä
täyttöadapterilla ja erillisellä Mk.I - Mk.II -
sovittimella.

• Vaihda adapteri tarvittaessa aseeseesi sopi-
vaan.

• Täyttöadapterin kiinnitys on 1/8” sisäkierre.

3 Käyttö

• Seuraa ilma-aseesi käyttöohjetta ja noudata
annettua maksimipainetta.

• Kiinnitä täyttöadapteri aseeseesi.

• Sulje ilmausruuvi, joka sijaitsee painemittaria
vastapäätä: yllä olevassa kuvassa oikealla.

• Avaa sukelluspullon ilmaventtiili varovasti.

• Anna aseen täyttyä haluttuun paineeseen ja
sulje sukelluspullon venttiili.

• Avaa ilmausruuvi, jotta paine vapautuu täyt-
tölaitteen sisältä.

• Irrota täyttöadapteri aseesta.

4 Huolto

Täyttölaite on varustettu hiukkassuodattimella,
joka saattaa vaatia uusimista pitkäaikaisen käy-
tön jälkeen. Suodatin sijaitsee täyttöadapterin
kierteytetyssä päässä. Pääset käsiksi siihen, kun
irrotat adapterin täyttöletkusta.
Suodattimena käytetään tavallisia 4,5 mm (.177”)
ilma-aseen puhdistustulppia, joten niitä on hel-
posti saatavilla.
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MDE-täyttösarjalla täytät ilma-aseesi kätevästi sukelluspulloista.

1 Turvallisuus

• Käytä silmä- ja kuulosuojaimia.

• Älä koskaan ylitä täyttölaitteen maksimipai-
netta 250 bar äläkä myöskään ilma-aseesi
maksimipainetta (tyypillisesti 200 bar).

• Laite on testattu ja tarkoitettu käytettäväksi
vain kuivalla paineilmalla.

• Älä missään tapauksessa käytä laitetta hapen
tai muun kaasun täyttöön.

• Ennen käyttöä lue ilma-aseesi käyttöohje.

• Käytä vain hyväksyttyjä paineilmasäiliöitä ja
-pulloja.

2 Kokoonpano

• Varmista, että DIN18-adapterin päässä oleva
O-rengastiiviste on ehjä ja oikein paikallaan.

• Kiinnitä laite sukelluspulloon ja kiristä huo-
lellisesti. Suurta voimaa ei tarvita.

• MDE-täyttösarjan mukana ei toimiteta asee-
seen liitettävää täyttöadapteria. Hanki sopiva
adapteri ja kiinnitä se täyttösarjaan.

• Täyttöadapterin kiinnitys on 1/8” sisäkierre.
Adapteri tiivistyy letkuliittimeen kartiopin-
nalla, joten erillistä tiivistettä ei tarvita. Ki-
ristä vain sen verran, että liitos ei vuoda.

3 Käyttö

• Seuraa ilma-aseesi käyttöohjetta ja noudata
annettua maksimipainetta.

• Kiinnitä täyttöadapteri aseeseesi.

• Sulje ilmausruuvi, joka sijaitsee painemittaria
vastapäätä: yllä olevassa kuvassa alinna.

• Avaa sukelluspullon ilmaventtiili varovasti.

• Anna aseen täyttyä haluttuun paineeseen ja
sulje sukelluspullon venttiili.

• Avaa ilmausruuvi, jotta paine vapautuu täyt-
tölaitteen sisältä.

• Irrota täyttöadapteri aseesta.


