WARUNKI GWARANCJI
Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna
karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy,
datę i dane kupującego. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
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.
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. Plastikowe części mechanizmów takie jak zębatki czy tłoki są częściami mechanicznymi ulegającymi naturalnemu
zużyciu i nie podlegają gwarancji.
11. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pożary itp.
13. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może
wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
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REGULACJA PODKRĘCENIA KULKI (Hop-Up)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi zanim zaczniesz używać sprzętu.
Zawsze używaj ochrony oczu w trakcie gry.
Zawsze zakrywaj lufę dołączoną zatyczką kiedy nie używasz karabinka.
Zawsze przenoś karabinek w opakowaniu.
Nigdy nie patrz do środka lufy.
Nigdy nie kieruj lufy w kierunku ludzi czy zwierząt.
Przechowuj karabinek w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie modyfikuj samodzielnie karabinka. Samodzielna ingerencja w karabinek powoduje utratę gwarancji oraz może
spowodować jego uszkodzenie.
9. Stosuj się do wszelkich ograniczeń prawnych obowiązujących w twoim kraju.

BUDOWA KARABINKA

słabiej

mocniej

najlepsze
ustawienie

za słabe ustawienie

Sposób ustawienia
Przesuń regulator podkręcenia (Hop-Up) do przedniej pozycji (słabe podkręcenie). Przełącz selektor w tryb automatyczny
i strzel. Powoli przesuwaj regulator prędkości podkręcania aby uzyskać najlepszą trajektorię lotu kulek.

regulacja hop-up
muszka
rączka
przeładowania

SD2/5

zbyt mocne ustawienie

szczerbinka

kolba stała

adapter tłumika

przedni bączek
selektor
trybu strzału

chwyt przedni
body
spust
magazynek
dźwignia
zwalniania
magazynka

SD3/6

przedni bączek
adapter tłumika

muszka

tylny bączek
chwyt
pistoletowy

selektor
regulacja hop-up
trybu szczerbinka
rączka
body strzału
przeładowania

dźwignia
zatrzasku
kolby

chwyt przedni
magazynek
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kolba regulowana

dźwignia
zwalniania spust
magazynka

chwyt
pistoletowy
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USTAWIANIE CELNOŚCI

BUDOWA KARABINKA
muszka

szczerbinka

A2/4
muszka

wylot lufy

cel

rączka
przeładowania

regulacja
hop-up
szczerbinka

kolba stała

1. Poluzuj śruby
2. Obróć śruby aby przesunąć
szczerbinkę w górę lub w dół.
przedni bączek

selektor
trubu strzału

body

chwyt przedni
spust
magazynek

Obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby
przesunąć szczerbinkę w lewo, obróć w przeciwnym
kierunku aby przesunąć w prawo.

DOKŁADNE SPASOWANIE SILNIKA Z GEAR-BOX'em

A3/5
wylot lufy

tylny bączek
chwyt pistoletowy

dźwignia zwalniania
magazynka

regulacja
muszka
hop-up body
rączka
przeładowania

szczerbinka
tylny bączek
kolba regulowana

Użyj klucza imbusowego aby spasować połączenie
pomiędzy sinikiem a Gear-Box'em.
przedni bączek
selektor trybu strzału

DŹWIGNIA SELEKTORA I ZABEZPIECZENIE
Tryb automatyczny (seria)
Tryb półautomatyczny
Pozycja zabezpieczona

chwyt przedni
spust

magazynek

dźwignia
zatrzasku kolby

dźwignia zwalniania chwyt pistoletowy
magazynka

INSTRUKCJA ŁADOWANIA I ROZŁADOWANIA MAGAZYNKA

Baterie i ładowarki są sprzedawane osobno.

przycisk

dźwignia
zwalnianie magazynka (2 sposoby)
Włóż magazynek w gniazdo do momentu aż usłyszysz zatrzaśnięcie blokady.
Wciśnij dźwignię zwalniania magazynka aby wyjąć magazynek z gniazda.
Wciśnij przycisk zwalniania magazynka aby wyjąć magazynek z gniazda.
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Bateria mała o średniej
pojemności (A3/5,SD3/6)
8,4V-600-1100MAh
9,6V-600-1100MAh

Ładowarka do
Bateria duża o dużej
pojemności (A2/4,SD2/5) baterii z małym
pinem (wtykiem)
8,4V-1300-2400MAh
9,6V-1300-2400MAh

Ładowarka do
baterii z dużym
pinem (wtykiem)

MC-35 9,6V ładowarka
uniwersalna AC/DC
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INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII I WYMIANY BEZPIECZNIKA

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII I WYMIANY BEZPIECZNIKA
Instrukcja montażu baterii i wymiany bezpiecznika A3/5

3. Otwórz pojemnik na
bezpiecznik i wymień
bezpiecznik.

Wymiana bezpiecznika A2/4 oraz SD2/5.

1. Naciśnij w dół i zdejmij stopkę
kolby następnie wyjmij wtyczkę
baterii i pojemnik na bezpiecznik
z wnętrza kolby.

Wyciągnij blokadę chwytu przedniego. Delikatnie pociągnij przednią część
chwytu przedniego w dół. Przesuń
chwyt przedni w przód i zdejmij go.

2. Ostrożnie wyciągnij
pojemnij na bezpiecznik z
wnętrza kolby.

Wymiana bezpiecznika A3/5

wtyczka

bateria

Instalacja baterii A2/4 oraz SD2/5.

pojemnik na bezpiecznik
1. Ostrożnie i dokładnie podłącz
baterię do wtyczki.

2. Ostrożnie włóż baterię i
przewód do wnętrza kolby.

1. Ostrożnie wyjmij bezpiecznik z
gniazda zlokalizowanego u spodu rury
gazowej.

2. Wymień bezpiecznik.

Montaż baterii A3/5
Instrukcja montażu baterii i wymiany bezpiecznika SD3/6

lufa

lufa
1.Wyciągnij zatyczkę blokującą chwytu przedniego.
bateria

wtyczka

(zapamiętaj ustawienie)

2. Przesuń chwyt przedni do przodu.
1. Podłącz baterię do wtyczki.

3. Podłącz baterię do wtyczki.
Otwórz pojemnik na bezpiecznik i wymień bezpiecznik.
Przesuń chwyt przedni w tył i włóż z powrotem zatyczki blokujące.

bateria

1. Ułożenie baterii i bezpiecznika.

CZĘŚCI RUCHOME
Pociągnij za kolbę aby ją wydłużyć.
Ruchoma rączka przeładowania.

pojemnik na bezpiecznik
Wymiana bezpiecznika

4. Właściwe ułożenie baterii i pojemnika na
bezpiecznik wewnątrz chwytu przedniego.

pojemnik na
bezpiecznik

bateria

wtyczka

lufa
bateria
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Regulacja Hop-Up

Przesuń dźwignię zatrzasku
kolby w lewo.

Wciśnij kolbę aby
zmniejszyć jej długość.
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