
SYSTEMY „FS” DO ZDALNEGO ODPALANIA MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH 
 

Proste w obsłudze i nie wymagające specjalistycznych umiejętności systemy pozwalają na zdalne odpalenie 1-12 ładunków piro-
technicznych z odległości do 150 metrów, bez rozciągania długich kabli w terenie. 
 

 

Dane techniczne pojedynczego odbiornika: 
- wymiar 90mm x 70mm x 20mm 
- niski prąd, test ciągłości 
- zasilanie odbiornika 4 baterie AA 1,5 V (moc impulsu 6V) 

- długi czas czuwania - do 24 h 
- test łącza wskazuje, czy zapalniki są prawidłowo   
  podłączone do odbiornika 

 
 

Instrukcja użycia systemu FS1 / FS4: 
 

1. zainstaluj baterie w odbiorniku / odbiornikach (4 x AA 1,5V) 
2. włącz odbiornik / odbiorniki – zapali się na obudowie dioda w kolorze czerwonym i żółtym  
3. odsłoń na pilocie przycisk odpalający i naciśnij go celem sprawdzenia połączenia z odbiornikiem – w chwili naciśnięcia zgaśnie  
    dioda w kolorze żółtym  
4. wyłącz odbiornik / odbiorniki 
5. rozstaw odbiornik / odbiorniki w terenie, rozwiń na całą długość kabel elektryczny (nie dłuższy niż 15m) z zamontowanym na nim  
    ładunkiem pirotechnicznym, podłącz kabel do portu / portów w odbiorniku / odbiornikach zwracając uwagę aby odizolowane  
    końcówki kabla nie stykały się ze sobą. Czynność powtarzaj instalując pozostałe ładunki w innych odbiornikach 
6. nie nachylając się nad zainstalowanym ładunkiem pirotechnicznym włącz odbiornik / odbiorniki - zapalenie się pojedynczej  
    czerwonej diody potwierdza poprawne podłączenie ładunku pirotechnicznego 
7. oddal się na bezpieczną odległość od odbiorników, nie większą niż 150m 
8. wysuń antenę na pilocie na całą długość i odsłoń na urządzeniu przycisk / przyciski odpalające 
9. po upewnieniu się, że w zasięgu działania ładunku / ładunków pirotechnicznych nie ma osób postronnych naciśnij na pilocie  
    czerwony pojedynczy przycisk (system FS1) / przyciski A-D (system FS4) powodując odpalenie ładunków pirotechnicznych 
 

Instrukcja użycia systemu FS8: 
 

1. zainstaluj baterie w odbiornikach (4 x AA 1,5V) 
2. włącz odbiorniki – zapali się na obudowie dioda w kolorze czerwonym i żółtym  
3. odsłoń na pilocie 4 przyciski odpalające i naciśnij je po kolei celem sprawdzenia połączenia z odbiornikami – w chwili naciśnięcia  
    zgaśnie dioda w kolorze żółtym na odbiorniku z literą odpowiadającą naciśniętemu przyciskowi (literze) na pilocie 
4. wyłącz odbiorniki 
5. rozstaw odbiorniki w terenie, rozwiń na całą długość kabel elektryczny (nie dłuższy niż 15m) z zamontowanym na nim ładun-  
    kiem pirotechnicznym, podłącz kabel do portów w odbiornikach zwracając uwagę aby odizolowane końcówki kabla nie stykały się  
    ze sobą. Czynność powtarzaj instalując pozostałe ładunki w innych odbiornikach 
6. nie nachylając się nad zainstalowanymi ładunkami pirotechnicznymi włącz odbiorniki - zapalenie się pojedynczej czerwonej diody  
    potwierdza poprawne podłączenie ładunku pirotechnicznego 
7. oddal się na bezpieczną odległość od odbiorników, nie większą niż 150m 
8. upewnij się, że w zasięgu działania ładunków pirotechnicznych nie ma osób postronnych 
9. wysuń antenę na pilocie, którego będziesz używał, na całą długość i odsłoń na pilocie przycisk / przyciski odpalające  
10. W zależności od potrzeb i użytego pilota odpalamy: 
    - jednocześnie wszystkie ładunki poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku na pilocie z pojedynczym przyciskiem 
    - po 2 ładunki jednocześnie naciskając na pilocie z 4 przyciskami przyciski od A-D (jednocześnie odpalają ładunki podłączone do  
      odbiorników oznaczonych tą samą literą).  
 

Instrukcja użycia systemu FS12: 
 

1. zainstaluj baterie w odbiornikach (4 x AA 1,5V) 
2. włącz odbiorniki – zapali się na obudowie dioda w kolorze czerwonym i żółtym  
3. włącz pulpit sterujący i naciśnij poszczególne przyciski celem sprawdzenia połączenia z odbiornikami – w chwili naciśnięcia  
    zgaśnie dioda w kolorze żółtym na odbiorniku z cyfrą odpowiadającą naciśniętemu przyciskowi (cyfrze) na pulpicie sterującym 
4. wyłącz pulpit sterujący i odbiorniki 
5. rozstaw odbiorniki w terenie, rozwiń na całą długość kabel elektryczny (nie dłuższy niż 15m) z zamontowanym na nim ładunkiem  
    pirotechnicznym, podłącz kabel do portów w odbiornikach zwracając uwagę aby odizolowane końcówki kabla nie stykały się ze  
    sobą. Czynność powtarzaj instalując pozostałe ładunki w innych odbiornikach 
6. nie nachylając się nad zainstalowanymi ładunkami pirotechnicznym włącz odbiorniki - zapalenie się pojedynczej czerwonej diody  
    potwierdza poprawne podłączenie ładunku pirotechnicznego 
7. oddal się na bezpieczną odległość od odbiorników, nie większą niż 150m 
8. włącz pulpit sterujący i upewnij się, że w zasięgu działania ładunków pirotechnicznych nie ma osób postronnych 
9. w celu odpalenia ładunków pirotechnicznych naciśnij na pulpicie sterującym czerwony przycisk z cyfrą odpowiadająca cyfrze na  
     odbiorniku. Czynności powtarzaj odpalając pozostałe odbiorniki.  
 
 

Dystrybutor: 
 

P.W. Marcus-Graf – Marek Dworzyński 
ul. Brzeska 13, 03-739 Warszawa 
tel./ fax: (4822) 618 20 71, tel.: +48602635539 
www.sklep-militarny.com.pl, biuro@marcusgraf.pl 

 
 
 

 
 
 

Opracowanie: P.W. Marcus-Graf, www.sklep-militarny.com.pl 


