
 

 

 

Tärkeä tiedote heittimestä! 

 

Tätä heitin mallia myydään maailman laajuisesti ja se on esiasetettu toimiakseen suurimmalla osin 
savikiekoista maailmassa. Silti voi kiekkojen lujuus vaihdella eri valmistajien välillä.        

Tämän takia voi tulla säätötarvetta että heitin sopii juuri sinun käyttämäsi kiekkojen kanssa.                     

Jos havaitset ongelmia, että kiekko ei tipu alas ja on asettu oikein heittimessä, silloin sinun tarvitsee 
säätää heitintä. 

Se tehdään helposti saksilla, leikkaamalla muutaman karva harjoista joka istuu reiässä mihin kiekot 
tippuu. Aloita leikkaamalla 3 karvaa kerralla. Leikkaa karvat mahdollisimman läheltä karvan kiinnitystä.  

Kokeile ja toista siihen saakka että kiekot tippuu helposti alas. 

Joissakin tapauksissa voit joutua leikata kaikki karvat pois harjoista.  

 

 

 
 



SuperTrap Duo 
 
VAROITUS 
Jos jousi on asennettu ja heittovarsi osoittaa suoraan taakse, on heitin ladattu. Ladatun laitteen 
kanssa oltava erityisen varovainen. 
 
Latauksen purku: 
Käännä virtakytkin asentoon ”DISARM” ja samalla paina jalkapedaalista. Anna heittovarren 
kääntyä osoittamaan suoraan eteenpäin ja sen jälkeen käännä virtakytkin asentoon ”OFF” 
 
Jos heitintä säädetään tai sen paikkaa vaihdetaan, on jousi poistettava heittimestä. 
 
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän laitteen käytöstä. 

 

 
Sisältö: 

4 kpl jalkaa   4 kpl lyhyttä makasiini putkea 

4 kpl pitkää makasiini putkea + ruuvit 2 kpl hevosenkengän muotoista levyä 

1 kpl jousi   1 kpl Jousenpitimen pultti M10 + lukko mutteri 

1 kpl keikonheitin  1 kpl turvarengas 

1 kpl iso lenkkiavain  1 kpl pieni lenkkiavain 

1 kpl varmistin + ketju  

 



 
 
Asenna jalat ja kiinnitä pultit. 
 
 

 
 
Ruuvaa kiinni pitkät makasiini putket. Asenna ohkaisemmat putket etummaisiin reikiin ja paksummat putket 
takimmaisiin reikiin.  
Laita putkien päälle hevosenkengän muotoinen levy ja ruuvaa lyhyet putket pitkien putkien päälle. 
Lopuksi asenna toinen hevosenkengän muotoinen levy putkien päälle ja kiinnitä mukana tulevilla ruuveilla 
 
Irroita vasemman puolen turvarenkaan pidike ja asenna varmistin kuvanmukaisesti paikalle. Löysää oikean 
puolen turvarenkaan  pidikke ja asenna turvarengas paikalleen. Kiristä ruuvit. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
TURVARENGAS OSOITTAA HEITTOVARREN TYÖSKENTELYALUEEN 
 

VARMISTIN ON PIDETTÄVÄ PÄÄLLÄ, KUN HEITINTÄ EI KÄYTETÄ 

 

  
 

Käännä heittovarsi niin, että se osoittaa eteenpäin. Asenna jousi ja siihen kuuluva ruuvi paikalle.Laita ruuvi 
reiän läpi ja kierrä lukkomutteri paikalle. Lukkomutteri on kierrettävä niin syvälle, että ruuvinkierre tulee mutterin 
läpi. Kiristä lopuksi vastamutteri. 

 

 



 

 

  

Heittokulmaa säädetään avaamalla 2 isoa pultti heittimen kummaltakin puolelta. Säädä haluttu heittokulma ja 
kiristä pultit tiukalle. 

 

Jännitteenosoitin: Heitin on varustettu akun jännitteen osoittimella. Jos punainen varoitus valo 
syttyy, on akun jännite liian matala. Vaihda akku uuteen. 

Virtakytkin: OFF: Moottori sammuu ja heittovarsi pysähtyy 

ON: Moottori kääntää heittovarren osoittamaan suoraan taaksepäin, jolloin heitin ladattu. 

DISARM: Moottori kääntää heittovarren eteenpäin ja purkaa jännityksen jousesta.Jos heitin on 
ladattu, on painettava jalkapedaalia, että moottori käynnistyy ja latauksen purku alkaa. 

Tarkista että heitin on suorassa, heittovarsi osoittaa eteen ja akku kytketty irti, kun laitat kiekkoja 
makasiiniin.  

Kun kiekot on laitettu makasiiniin, kytke jalkapedaali ja akku kiinni heittimeen. Kun kytkentä on 
suoritettu, käännä virtakytkin ”ON” asentoon ja laite on valmis käytettäväksi 

Heittovarren on osoitettava suoraan eteenpäin, kun  

-Kiekkoja lisätään tai poistetaan 

-Laitetta siirretään 

-Heittokulmaa säädetään 

-Laitetta ei käytetä 

 

 



SuperTrap Duo heittää lähtökohtaisesta kaksi kiekkoa kerrallaan. Jos haluat laitteen heittävän 
yhden kiekon kerrallaan, tee seuraavat toimenpiteet: 

 

Tupla kiekko: 

Jos kuvassa näkyvä koroke vastakappaleessa on ylhäällä, heitin heittää kaksi kiekkoa kerrallaan 

Muuttaminen tupla kiekosta yhden kiekon heittoon: 

Ruuvaa riivi irti vastakappaleesta ja käännä vastakappale. Ruuvaa ruuvi takaisin paikoilleen 
Yksi kiekko:Jos kuvassa näkyvä koroke vastakappaleessa on alhaalla, heittää heitin yhden kiekon 
kerrallaan. 

VALMISTAJA EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN LAITTEEN 
KÄYTÖSTÄ 

TURVALLISUUS OHJEET: 
- Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä 
- Ampuja on aina seisottava heittimen vasemmalla puolella ja pidettävä 10m turvaväli heittimeen 
- Älä koskaan tähtää heittimellä ihmisiin, eläimiin, puihin tai rakennuksiin. Suosittelemme 400:n 
metrin suoja-aluetta. 
- Käytä suojalaseja 
- Älä tee muutoksia heittimeen 
 
KUNNOSSAPITO: 

Ennen jokaista käyttökertaa 

-Tarkista turvarengas ja varmistin 

-Koe ammu ilman kiekkoa ja tarkasta kaikki toiminnot 

 Joka viikko 

-Tarkasta että kaikki ruuvit ovat kireällä ja kiristä löystyneet. 

-Puhdista heitin 

 

Maahantuoja: Navitek Oy  Vaunusepäntie 4   68660 Pietarsaari 

Puh.044-5123744  www.navitek.fi    info@navitek.fi  


