
Brugsvejledning T-shirt Kanon XXL 

SIKKERHEDSANVISNING 
Læs venligst nedenstående påbud og advarsler, før brug af kanonen 

Maskinen pakkes ud og samles således: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Kanonen afskydes således: 
 Flasken monteres under afskydningsrøret 
 Personen som betjener, skal stå med kanonen i hænderne 
 Fyldet stoppes ned i afskydningsrøret – benyt et rør til at skubbe det helt i bund 
 Åbn for CO² flaskehane  
 Åbn for CO² funktionshane og lad manometeret stige til MAX 200 PSI - kanonen er klar til at afskyde fyldet 
 Tryk 1 gang på knappen og fyldet skyder ud 
 Skudlængde afhænger at fyldet og hvordan T-shirts er pakket 
 Skudlængde kan forkortes og forlænges ved at pakke røret blødt eller hårdt 
 Se tillige opskrift på rulning af T-shirt på bagsiden  

 

Hver opmærksom på: 
 Kanonen giver et skub bagud, når den afskydes 
 Flaske, tank og områder omkring håndtaget bliver kolde, ved højt forbrug 
 Der kommer hvid røg ud af løbet, når der skydes (evt. hvid sne) 
 Der er tryk til ca. 25 skud pr. flaske – flaskehane skal være lukket ved flaskeskift 

 
ADVARSEL: 

 MANOMETERET SKAL STÅ PÅ 0, NÅR NYT FYLD KOMMES I RØRET! 
 Flasken indeholder CO² under tryk på 50 Bar – må ikke åbnes, når denne ikke er monteret på kanonen! 
 Flasker skal behandles pænt og forsigtigt – må ikke tabes eller få slag 
 Skyd aldrig på andre personer eller dyr på klods hold 
 Sikkerhedsafstand omkring kanonen under brug er 10 meter 
 Er du i tvivl om brug af kanonen, har du pligt til at ringe på nedenstående tlf. nr. før brug 
 Må KUN benyttes af personer over 18 år 
 Brug af kanonen sker på eget ansvar! 

 
 
 

Funktionshane – 

her åbnes for CO² 

FIRE knap 
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