WARUNKI GWARANCJI
Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie
wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach.
Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego.
1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od
dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą
lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik. Produkt musi być oddany w oryginalnym opakowaniu, a
do reklamacji należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje
dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi
konieczność dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeń/, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające
eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany
jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z
instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek
sprzętu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pożary itp. Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu takich jak sprężyny, czy uszczelki.
12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może
wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.

INS TRUKCJA OBS£UGI

KARTA GWARANCYJNA
DATA PRZYJÊCIA

DATA WYDANIA

OPIS USTERKI

PIECZÊÆ SERWISU

Wiatrówka - Pistolet CZ 75
P-07 Duty 4,5 mm (16726)
P-07 Duty Blow Back 4,5 mm (16728)
PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ WIATRÓWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI WIATRÓWKI

Na posiadanie wiatrówki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie
jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji
(Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)
model

data sprzedaży

IMPORTER:

imię i nazwisko nabywcy

adres

pieczątka i podpis sprzedawcy

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wroc³aw • ul. O³awska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ŁADOWANIE ŚRUTU I KARTUSZY Z GAZEM CO2

Zakupiona przez Ciebie wiatrówka nie jest zabawką. Użycie jej przez osoby niepełnoletnie możliwe jest jedynie pod
nadzorem osoby dorosłej. Niewłaściwe postępowanie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zawsze
noś ochronę oczu kiedy strzelasz. Przeczytaj dokładnie instrukcję przed użyciem swojej wiatrówki.
UWAGA!
1 Używaj wyłącznie wysokiej jakości stalowego śrutu okrągłego BB w kalibrze 4,46 mm. Nigdy nie używaj śrutu
po raz drugi, nigdy nie używaj śrutu uszkodzonego.
2 Nigdy nie patrz w lufę.
3 Nigdy nie celuj w ludzi czy w zwierzęta. Miej wiatrówkę zabezpieczoną przez cały czas, aż do momentu kiedy
będziesz gotów strzelać
4 Nigdy nie trzymaj wiatrówki poziomo podczas strzelania – śrut może skręcić wtedy z drogi celowania i uderzyć
w coś, w co nie celowałeś.
5 Wybierz bezpieczne miejsce do strzelania, z dala od miejsc publicznych.
6 Nie demontuj swojej wiatrówki. Samodzielna ingerencja w konstrukcję wiatrówki lub jej niepoprawne
złożenie/rozłożenie może być przyczyną poważnych obrażeń, śmierci, może spowodować awarię wiatrówki i
powoduje utratę gwarancji.
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1. Aby zachować zasady
bezpieczeństwa bezpiecznik
powinien być zawsze
ustawiony w pozycji "SAFE"
(zabezpieczone)
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7. Upewnij się, że wiatrówka jest
skierowana lufą w bezpiecznym
kierunku. Włóż magazynek do portu
magazynka az usłyszysz
charakterystyczny "klik"
ozbnaczający zablokowanie
magazynka w wiatrówce.

8. Wciśnij bezpiecznik, az znajdzie się w
pozycji "Off Safe" (Odbezpieczony).
Wiatrówka jest teraz gotowa do strzału.
Po strzelaniu natychmiast zabezpiecz
wiatrówkę.

Zawsze wciskaj spust jednostajnym, pełnym ruchem. Wciskanie spustu
częściowo może doprowadzić do załadowania śrutu do lufy bez
spowodowania wystrzału. Może to doprowadzić do podwójnego wystrzału lub
zablokowania sie śrutu i może być przyczyną awarii.

ŁADOWANIE ŚRUTU I KARTUSZY Z GAZEM CO2
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6. Magazynek jest gotów na
napełnienie śrutem stalowym BB
kalibru 4,5 mm. Pamiętaj aby
zwolnić dociskacz śrutu po
załadowaniu magazynka śrutem.

S P E C Y F I K A C J A W I AT R Ó W K I
Długość: 186 mm
Waga: 820 g
Kaliber: 4,5 mm

Pojemność magazynka: 20 szt. BB
Budowa: Nylon/Metal
Energia: Ek<17J

BUDOWA WIATRÓWKI
Przycisk zwalniania zamka
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Demontowalna zaślepka lufy
pozwala na wkręcenie
dedykowanego tłumika.

2. Wciśnij przycisk zwalniania
magazynka i wyjmij magazynek

3. Wciśnij przycisk zwalniający
blokadę pokrywy portu CO2.

4. Włóż kartusz CO2 do gniazda.
Przekręć śrubę mocującą kartusz CO2 aż
do przebicia kartusza. Używaj zawsze
wysokiej jakości kartuszy CO2 i śrutu aby
zapobiec awariom sprzętu i przedłużyć
jego sprawne działanie. Używanie smaru
konserwującego uszczelki znacznie
przedłuża ich sprawne działanie.
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5. Pociągnij i przytrzymaj dociskacz śrutu
aż zablokuje się w dolnym położeniu.
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Bezpiecznik

Port na kartusz
z gazem CO2

Przycisk
zwalniania
magazynka
Zintegrowana szyna akcesoryjna
w standardzie Weaver
Magazynek na 20 Kulek BB 4,46 mm

PISTOLET CZ 75 P-07 DUTY
CZ 75 P-07 DUTY to nowa generacja broni kr otkiej z rodziny CZ 75, któkra powstała w 1975 roku w słynnej fabryce broni krótkiej
Ceska Zbrojovka w Republice Czeskiej. Jest to wiatrówka - replika półautomatyczna, kalibru 4,5 mm, w pełni licencjonowana.
Napęd dla śrutu stanowi 12g kartusz z gazem CO2 umieszczany w rękojeści. Tam tez znajduje się magazynek. Zarówno kartusz
jak i magazynek są łatwo dostępne i szybko wymienialne.
CZ 75 P-07 DUTY to kompaktowy, taktyczny pistolet, który stanowi udoskonaloną wersję standardowego CZ 75. Poza bardziej
kompaktową budową posiada zintegrowaną szynę akcesoryjną w standardzie weaver służącą do zamontowania oświetlenia
taktycznego czy laserowego wskaźnika celu. Chwyt pistoletowy i zamek posiadają oznaczenia identyczne z oznaczeniami
znajdującymi się na broni ostrej, każda wiatrówka posiada również indywidualny numer seryjny. Dostępne są dwie wersje CZ 75
P-07 DUTY – z systemem odrzutu zamka (tzw Blowback), oraz bez tego systemu. Blowback powoduje odrzut zamka do tyłu przy
każdym strzale, tak jak jest to w broni na ostrą amunicję. Replika pistoletu CZ 75 P-07 DUTY została wykonana w skali 1:1 tak jak
oryginał. Posiada oznaczenia identyczne jak na oryginalnej broni. Firma Action Sport Games jest posiadaczem światowej licencji
na produkcję replik i używanie znaku firmowego CZ.
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