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.
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PIECZÊÆ SERWISU

Wiatrówka - Pistolet
Steyr M9-A1
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

OSTRZEŻENIE:

Wiatrówka nie jest zabawką. Wymagany jest nadzór osób dorosłych. Złe lub
nieuważne używanie pistoletu może zakończyć się odniesieniem poważnych ran lub
nawet śmiercią. Pistolet może być niebezpieczny nawet do 250 jardów (229 metrów).
OSTRZEŻENIE:
Nigdy publicznie nie wymachuj wiatrówką, ani jej nie pokazuj – może to wywołać
niepokój u znajdujących się w otoczeniu ludzi, a czasem może być przestępstwem.
Policja oraz inni mogą uważać twoją broń za prawdziwą broń palną. Nie zmieniaj
koloru i oznakowań twojej broni, aby upodobnić ją do prawdziwej broni palnej. Jest to
bardzo niebezpieczne i niezgodne z prawem.
TY I WSZYSCY INNI STRZELCY JESTEŚCIE ZOBOWIĄZANI DO NOSZENIA SPECJALNYCH OKULARÓW
DO STRZELANIA, KTÓRE CHRONIĄ WASZE OCZY.
ZARÓWNO KUPUJĄCY, JAK I KAŻDY UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA
WSZYSTKICH PRAW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I UŻYTKOWANIEM TEJ WIATRÓWKI.
NINIEJSZY PISTOLET WIATROWY JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PRZEZ OSOBY POWYŻEJ 18
ROKU ŻYCIA.
Przeczytaj instrukcję obsługi w całości. Pamiętaj również, że broń wiatrowa nie jest zabawką. Traktuj i obnoś się z
nią z takim samym respektem, jak w przypadku prawdziwej broni palnej. Zawsze dokładnie podążaj za wszystkimi
instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Znajdziesz je w instrukcji obsługi. Trzymaj niniejszą instrukcję obsługi w
pewnym i bezpiecznym miejscu, w razie potrzeby późniejszego korzystania.

4. Pociągnij i przytrzymaj dociskacz śrutu aż zablokuje się w dolnym położeniu.

ŁADOWANIE ŚRUTU I KARTUSZY Z GAZEM CO2

6. Upewnij się, że wiatrówka jest skierowana lufą w bezpiecznym kierunku. Włóż
magazynek do portu magazynka az usłyszysz charakterystyczny "klik"
ozbnaczający zablokowanie magazynka w wiatrówce.

1. Aby zachować zasady bezpieczeństwa bezpiecznik powinien być zawsze
ustawiony w pozycji "SAFE" (zabezpieczone)

5. Magazynek jest gotów na napełnienie śrutem
stalowym BB kalibru 4,46 mm. Pamiętaj aby
zwolnić dociskacz śrutu po załadowaniu
magazynka śrutem.

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

2. Wciśnij przycisk zwalniania magazynka i wyjmij
magazynek PAMIĘTAJ – zawsze wyjmuj
magazynek zanim odsuniesz osłonę portu
ładowania CO2, zawsze zamykaj pokrywę portu
ładowania CO2 zanim włożysz magazynek!

PISTOLET STEYR M9-A1
S P E C Y F I K A C J A W I AT R Ó W K I
Długość: 185 mm
Waga: 595 g
Kaliber: 4,5 mm

3. 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 zaworu (np Crosman Pellgunoil) znacznie
przedłuża ich sprawne działanie. Nakładaj kroplę smaru na nabój CO2 przed
włożeniem go do gniazda.
Nie zaleca się przetrzymywania Kartusza CO2 w wiatrówce dłużej
niż 24h. Może to powodować uszkodzenie uszczelek.
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Pojemność magazynka: 19 szt. BB
Budowa: Nylon/ABS/Metal
Energia: Ek<17J

W 2004 roku pistolety serii Steyr S i Steyr M zostały poddane modernizacji i wymienionena nowo powstały model
M9-A1. Ta nowa wersja pistoletu Steyr posiadała między innymi takie unowocześnienia jak: szyna montażowa
Picatinny znajdująca sie pod lufą, przekonstruowany chwyt i zmieniony szkielet broni. Szyna pozwala na
zamocowanie laserowego wskaźnika celu czy oświetlenia taktycznego. Chwyt pistoletowy został ustawiony pod
bardziej ergonomicznym kątem 110°. Pistolet zyskał budowę niskoprofilową – nisko położona nad ręką lufa jest
bardziej komfortowa dla strzelca – sprzyja celnemu strzelaniu zwłaszcza przy strzelaniu szybkim, tzw
instynktownym.
Replika pistoletu Steyr M9-A1 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 Steyr.
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