
DryFire V4 
Sisältö  

  Turvallisuus  
Lue seuraavat turvallisuusohjeet ennen kuin käytät DryFire-laitteistoa. On sinun vastuullasi 
varmistaa, että laitteistoa käytetään turvallisesti. 

Aseet voivat tappaa. 

Älä milloinkaan laita panosta aseeseesi ennen kuin olet omalla ampumapaikallasi ulkoradalla. 

Varmista kahteen kertaan, että aseesi on lataamaton ennen kuin käytät sitä DryFiren kanssa. 

Ole erityisen varovainen puoliautomaattien kanssa, sillä panos voi olla joko pesässä tai 
lippaassa. 

  Yleistä  

• Älä pura laitteistoa, sillä tämä voi aiheuttaa vahinkoja. Älä varastoi tai käytä 
laitetta pölyisissä tiloissa ja suojaa se suurelta kosteudelta tai sateelta. Jos 
laite on joutunut kosketuksiin nesteiden kanssa tai on kärsinyt fyysisiä 
vahinkoja, älä käytä sitä, vaan poista paristot ja irrota virtajohto ja 
tietokoneen johto ja tarkastuta se osaavalla henkilöllä. 

• Suojaa laite korkeilta lämpötiloilta. Tämä voi tapahtua suorassa 
auringonvalossa ja autossa. 

• Suojaa laite niin, että vieraita esineitä ei pääse sen sisään. Älä anna lasten 
käsitellä laitteistoa. 

• Älä siirrä laitetta äkillisesti kylmästä kuumaan paikkaan tai päinvastoin, sillä se 
aiheuttaa kosteuden tiivistymistä, mikä voi vahingoittaa piirilevyä. 

• Varastoi laite paikassa, jossa lämpötila on 10-60 Cº ja suhteellinen kosteus 10 
- 80 %. 

  Liipaisinkotelon paristot  

• Kun olet poistanut paristot liipaisinkotelosta, laita ne turvalliseen paikaan, 
missä niillä ei ole mahdollisuutta joutua pienten lasten käsiin ja tulla 
vahingossa niellyiksi. 

• Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos Paristo niellään vahingossa, 
ota yhteys välittömästi lääkäriin. 



• Älä milloinkaan lataa paristoja, ellei niitä ole merkitty tekstillä "Ladattava". Älä 
milloinkaan yritä avata paristoja ja varo paristojen joutumista oikosulkuun. 
Paristot voivat räjähtää tai aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, jos ne 
ylikuumenevat, joten älä heitä niitä milloinkaan avotuleen tai heitä niitä 
poltettavaan jätteeseen. 

• Älä anna metalliesineiden koskettaa pariston napoja, sillä tämä voi aiheuttaa 
kipinöintiä tai paristojen vuotamisen. 

• Paristojen käyttö väärin voi aiheuttaa sen, että niistä vuotaa happoa, joka voi 
vahingoittaa lähellä olevia osia ja aiheuttaa tulipalon tai henkilövahingon. 

• Mikäli vuoto pääsee paristokoteloon, poista paristot ja hävitä ne turvallisesti (ei 
poltettavaan jätteeseen), puhdista paristokotelo huolellisesti pehmeällä 
kankaalla ja anna kuivua lämpimässä huoneessa ennen uusien paristojen 
asennusta. Älä käytä laitetta, mikäli siellä on edelleen jälkiä vuodosta tai 
kosteudesta. 

• Varmista aina, että paristojen positiiviset (+) ja negatiiviset (-) navat ovat 
oikein päin, kun laitat ne laitteeseen. 

• Poista paristot, jos et käytä laitteistoa pitkään aikaan. 

• Käytä aina vain alla määritellyn mukaisia paristoja: 

• Liipaisinkotelo: 3 x LR44 nappiparistot. Nämä eivät ole 
uudelleenladattavia. 

  Laserit  

 

Laser voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, jos sitä käytetään vastuuttomasti. Simulaattori 
sisältää pienitehoisen (<3mW) 650 nm näkyvän valon (punainen) laserdiodin. Piippuyksikkö 
sisältää pienitehoisen (<3mW) 780 nm näkymättömän valon (infrapuna) laserdiodin. 

• Laser-säde on suuritehoinen valonsäde. Älä milloinkaan katso suoraan 
lasersäteeseen. On vakavan henkilövahingon tai sokeutumisen vaara, jos 
tuijotetaan suoraan lasersäteeseen. 

• Piippuyksikön laseria ohjataan liipaisinkotelolla, niin että se lähettää hyvin 
lyhyen pulssin (<30 ms), kun liipaisinta painetaan. Kaksoiskiekkojen 
ampumista varten liipaisinkotelo sallii liipaista kaksi pulssia nopeasti 
peräkkäin. Tämän jälkeen tulee pitää lyhyt tauko ennen uutta liipaisua. 



• Et voi nähdä piippulaserin sädettä tai pistettä. Infrapunavaloa ei voi nähdä 
ihmissilmällä, mutta se voi vahingoittaa silmää. Pieni LED liipaisinkotelossa 
välähtää joka kerta, kun liipaiset. 

• Älä osoita koskaan ketään piippulaserilla. Älä osoita koskaan ketään  aseellasi 
piippulaserin kanssa tai ilman. On vakavan henkilövahingon tai 
sokeutumisen vaara, mikäli piippulaser laukaistaan toistuvasti toisen 
henkilön silmään. 

• Poista aina koko asevarustus, liipaisinkytkin, liipaisinkotelo ja piippuyksikkö, 
täydellisesti, ennen kuin käytät haulikkoa oikeaan ammuntaan. Piippuyksikön 
paikoilleen jättäminen voi aiheuttaa piipun räjähtämisen ja vakavan 
henkilövahingon, jos ammutaan oikea panos. 

• Simulaattorissa on 12 sekunnin automaattisammutus. Jos laser on päällä etkä 
ammu tämän ajan kuluessa, laser sammuu turvallisuussyistä ja 
ylikuumenemisen välttämiseksi. 

  Virtalähde  

DryFiren virtalähde on hyväksytty käytettäväksi kaikissa maissa, ja se toimitetaan kotimaasi 
pistorasiaan sopivalla virtajohdolla. Se hyväksyy sisään menoon 110-250V 50Hz/60Hz ja tuottaa 
5V 3000mA vakavoitua tasajännitettä DryFire simulaattorille. Liittimessä on positiivinen napa 
keskellä. 

• Älä käsittele AC-virtalähdettä märillä käsillä. Älä vedä tai hankaa 
verkkovirtajohtoa. Pidä virtalähde etäällä lämmönlähteistä. Älä pudota tai 
muuten vahingoita virtalähdettä. Jos virtalähde putoaa ja kuori vahingoittuu, 
pitää laite hylätä ja tilata uusi. 

• Virtalähteessä ei ole muita käyttäjän vaihdettavissa olevia osia kuin 
pistokepää. 

• Älä yritä milloinkaan avata virtalähdettä. Jos yrittäisit avata, altistut 
suurjännitteelle, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman. 

Älä käytä koskaan mitään muuta virtalähdettä DryFire tuotteiden kanssa. Mikäli teet näin, 
takuu raukeaa ja voi aiheuttaa tulipalon, vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa vaaraa 
ympäristölle. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai www.dryfire.com, jos tarvitset virtalähteen 
varaosana. 

  Haulikko  

Voit käyttää omaa haulikkoasi DryFiren kanssa sisätiloissa. 

• Älä milloinkaan laita panoksia mihinkään haulikkoon, kunnes olet omalla 
ampumapaikallasi ulkoradalla. 



• Tarkista kahteen kertaan, ettei sinulla ole panoksia haulikossasi, ennen kuin 
käytät sitä DryFiren kanssa. 

• Laita haulikkosi varmistin päälle. Tämä tuottaa vastuksen käytettäessä 
DryFire-liipaisinkytkintä. Varmistimen päälle laittaminen on aina viisas 
toimintatapa. 

• Varmista, että samassa huoneessa DryFiren kanssa ei ole panoksia 
näkyvissä tai vapaasti saatavilla. Et anna milloinkaan itsellesi anteeksi, jos 
laitat aseesi sivuun, ja lapsi löytää panoksia ja laittaa ne piippuun ja 
vahingoittaa itseään, toisia tai omaisuutta. 

• Älä milloinkaan osoita aseella ketään. 

• Ei ole sellaista sanaa kuin "onnettomuus" aseista puhuttaessa. Kaikki 
"onnettomuudet" ovat tulosta kyvyttömyydestä ajatella mitä voi tapahtua, tai 
seurausta vastuuttomuudesta tai varomattomasta käyttäytymisestä. Muista, 
että "jos jokin voi mennä vikaan, se menee vikaan". Ajattele aina ensin ja 
aseta turvallisuus etusijalle. 
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