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I ÜLDSÄTTED
1. Käesolev ohutusjuhend määrab täpsustatud juhised ohutuse tagamiseks rahuaegse väljaõppe ja
väekaitse tagamise käigus signaallaengu DM-57 käsitsemisel. Juhend on koostatud
signaallaengu DM-57 tootjaettevõtte Drew Defence GMbH tooteinfo alusel.
II SIGNAALLAENGU DM-57 ÜLDISED OHUTUSNÕUDED
2. Paigaldamise ajal on keelatud hoida pead ning käsi signaallaengu kohal (jälgi noolte märgiseid,
mis tähistavad leegi suunda, vt joonis 1 ja 2).

Joonis 1. Vale käte asend signaallaengu paigaldamisel

Joonis 2. Õige käte asend signaallaengu paigaldamisel
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3. Laengu kattekorgi eemaldamine on keelatud.
4. Kaitsesplinti ei tohi eemaldada enne kui signaallaeng on kindlalt paigaldatud ning komistustraat
pingutatud.
5. Komistustraat pingutatakse mõõdukalt, et ei toimuks iseeneslikku initsieerimist pärast
kaitsesplindi eemaldamist.
6. Signaallaengut ei tohi paigaldada kergesti süttivate esemete külge (näiteks kuivanud puu või
oksad).
7. Signaallaengu ümbruses ei tohi leiduda kergestisüttivat materjali, nagu paber, kulu, hein,
kuivanud oksad.
8. Signaallaengut ei tohi paigaldada väljaulatuva oksa, katuseserva või muu takistuse alla. Laengul
noolega osutatud suunas peab olema vähemalt 15 meetrit vaba ruumi.
9. Rahuaegse väljaõppe käigus ei tohi signaallaengut paigaldamisel sihtida tõmbetraadiga
samasse suunda, et vältida laengu initsieerija vigastamist.
10. Tõrkega signaallaenguid võib kahjutuks teha ainult vastava väljaõppe saanud personal.
11. Keelatud on signaallaengu muljumine, põletamine, avamine või mistahes muul mittesihipärasel
viisil käitlemine.
12. Signaallaengu aktiveerimisel ja deaktiveerimisel peab kandma kiivrit, kaitseprille ning
kuulmiskaitsmeid.
13. Signaallaengu DM-57 väljaõpet võib läbi viia vastava koolituse saanud isik.
14. Kui õppusel või harjutusel kasutatakse signaallaengut DM-57, peavad kõik õppusel või harjutusel
osalejad olema sellest teadlikud.
III SIGNAALLAENGU DM-57 KASUTAMINE
15. Signaallaengu paigaldamine:
15.1. Signaallaeng võetakse pakendist välja vahetult enne paigaldamist.
15.2. Signaallaengu paigaldamisel:
15.2.1. paigaldatakse tugikronstein;
15.2.2. eemaldatakse löökkapslilt kaitsekork;
15.2.3. paigaldatakse laeng tugikronsteini külge, suunaga üles;
15.2.4. kinnitatakse sütik altpoolt laengu külge;
15.2.5. veetakse laiali komistustraat, pingutatakse mõõdukalt ning kinnitatakse päästesplindi
külge. Komistustraat kinnitatakse esmalt tugikronsteini külge ja veetakse soovitud
suunas lahti, kus teine ots kinnitatakse sobivasse kohta. Seejärel võetakse
tugikronsteini külge kinnitatud ots ning seotakse päästesplindi külge.
16. Signaallaengu aktiveerimine:
16.1. eemaldatakse kaitsesplint;
16.2. signaallaeng on initsieerimiseks valmis.
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17. Signaallaengu deaktiveerimine:
17.1. paigaldatakse kaitsesplint ning pööratakse splindi otsad algasendisse;
17.2. eemaldatakse tõmbetraat päästesplindi küljest;
17.3. eemaldatakse sütik seda pöörates signaallaengu küljest;
17.4. eemaldatakse signaallaeng tugikronsteini küljest;
17.5. keritakse kokku tõmbetraat, eemaldatakse tugikronstein;
17.6. pakkides tooteosad karpi, veendutakse, et kaitsekork ning sütiku splindid on õigesti
paigaldatud.
18. Kui ohutussplint on eemaldatud, kuid päästesplint on eemaldatud, tuleb löögimehhanism uuesti
vinnastada ning päästesplint tagasi paigaldada.
19. Tõrkega signaallaengud transporditakse harjutusväljalt või õppuse alalt minema tulekindlas
pakendis (metallist padrunikast või signaallaengute kast).
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