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Sposób uŜycia:
WłóŜ lotkę do dmuchawki od strony ustnika. Aby pewnie umieścić ją w
rurce, pchnij ją mocniej palcem tak, aby całość znalazła się w dmuchawce.
Skieruj wylot dmuchawki w kierunku celu. Upewnij się, czy na drodze
między dmuchawką a celem nie znajduje się obiekt, który mógłby zmienić
tor lotu strzałki. Następnie przyłóŜ ustnik do ust, nabierz powietrza i
wydmuchaj powietrze z duŜą siłą. Zawsze przy strzelaniu upewnij się czy
nie zagraŜa ono Ŝadnej innej osobie. Lotki stosowane w dmuchawkach mogą
wyrządzić trwałe uszkodzenie ciała.
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Uwaga: Dmuchawka nie jest zabawką, nie moŜe być uŜywana przez
dzieci pozostające bez opieki dorosłych. Nie moŜna uŜywać tego sprzętu
do strzelania do ludzi lub zwierząt.
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Producent: Master Cutlery USA
Importer: Militaria.pl, tel. 0 71 347 47 95 fax. 0 71 347 47 77
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