
Plugg kabelpluggen inn i siden på 
mottakeren.

For å aktivere senderen, press ned og hold 
PÅ/AV KNAPPEN til den røde lampen 
lyser.

Mottakeren har 12 sekunder forsinkelse, 
før du kan antenne fyrverkeriet, dette som 
en ekstra sikkerhet. Sjekk at området er 
tomt for folk og dyr, vend tilbake til ditt 
avfyringssted 25 meter vekk. Etter 12 
sekunder, vil de 5 indikator lampene på 
mottakeren blinke, som betyr at 
fyrverkeriet kan bli avfyrt.

Sender batteri: Åpne skuffen i bunnen av 
senderen. Legg inn det flate batteriet som 
følger med i pakken. Pass på at batteriets 
+ side passer med merkingen i skuffen. 
Når batteriet er på plass, dyttes skuffen 
igjen.

Mottaker batteri: dra til side lokket på 
batteri kassen bak på mottakeren. Sett inn 
3 stk runde batterier som følger med i 
pakken. Pass på att + siden på batteriene 
kommer riktig vei. Sett deretter på lokket.

Sett ut fyrverkeriet på et flatt og fast 
underlag. Avstand mellom artiklene skal 
være minimum 50 cm. Sikre at artiklene 
Står støtt. Les bruksanvisningen på hver 
fyrverkeriartikkel.

Ta ett sett med 5 E-clips og splitt de fra 
hverandre til 5 separate klyper. Pass på at 
klypene lett kan rekke alle fyrverkeri 
artiklene.

Fjern luntebeskytter på fyrverkeri 
artikkelen. Rett ut lunten uten å dra i den. 
Sett inn lunten i sporet på tvers av klypen. 
Plasser klypen på enden av lunten, men 
pass på at den går igjennom hele klypen. 
Press klypen sammen. Gjør det samme for 
alle artiklene. Hvis det er regn eller snø, 
dekk til klypen og lunten slik at det ikke 
kommer til fuktighet.

Rett senderen mot mottakeren og press 
ned AVFYR knappen for å antenne den 
første fyrverkeri artikkelen. Det røde 
lyset, vil blinke 3 ganger for å sende 
koden. Repeter prosessen for avfyring 
av de andre artiklene. Ikke ha hastverk i 
prosessen, bruk den tiden som kreves.

Hver gang det er gitt ett signal til 
mottakeren, vil en indikator lampe 
slokne. Hvis lampen fortsatt blinker, er 
det ikke mottatt noe signal. Pass på at 
du retter senderen rett mot 
mottakeren og at den står med riktig 
side mot deg.

I tilfelle fare, rett senderen mot 
mottakeren og press ned AVBRYT 
knappen for å deaktivere mottakeren og 
hvert indikator lys vil slutte å blinke. Det 
røde lyset  på senderen, vil blinke 3 
ganger for å sende koden. Klarer 
problemet og start prosedyren på nytt 
for å få en sikker avfyring.

Med en gang alle linjene er avfyrt, vil 
mottakeren returnere til nøytral stilling 
og lampene vil slutte å blinke.

For å slå av senderen, trykk på PÅ/AV 
KNAPPEN knappen inntil det røde 
power lyset slokner.

Sett på mottakeren. Indikatorlampene vil da 
blinke. Pass på at fronten på mottakeren 
peker mot stedet der du skal stå under 
avfyringen. Hvis du ikke kan se mottakeren, 
vil den ikke kunne ta i mot signalene.

Pek med senderen mot mottakeren og press 
ned PÅ/AV KNAPPEN en gang til. Den røde 
lampen vil da blinke mens det sendes en 
suveren kode til mottakeren. Det betyr at kun 
din sender kan avfyre din mottaker. Alle 5 
lampene skal da lyse og systemet er nå koblet 
sammen med en unik kode. Mottakeren har 
gjennomført en test på at alle artiklene vil 
tenne. Hvis en lampe ikke tenner, slå av 
mottakeren, ta av fyrverkeriet fra gjeldende 
klype. Repeter 8 og 9 hvis nødvendig.
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