WARUNKI GWARANCJI
Produkt objęty jest 6 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 6 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

Air Soft Gun
Strzelby / Shotguny (15913)
PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ STRZELBY / SHOTGUNU ZAPOZNAĆ SIĘ
Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI

Gratulujemy zakupu Twojej nowej
Strzelby / Shotgunu
model

data sprzedaży

IMPORTER:

imię i nazwisko nabywcy

adres

pieczątka i podpis sprzedawcy
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ŁADOWANIE MAGAZYNKA

Ten pistolet nie jest zabawką. Podczas jego używania konieczny jest nadzór osoby dorosłej. Niewłaściwe użycie może
grozić śmiercią lub kalectwem. Zawsze noś w trakcie posługiwania się pistoletem ochronę oczu. Zawsze przestrzegaj
instrukcji obsługi.
BEZPIECZEŃSTWO:
1. Zawsze używaj wyłącznie dobrej jakości kulek asg w kalibrze 6mm. Nigdy nie używaj kulek ponownie, nie używaj
uszkodzonych kulek.
2. Nie patrz bezpośrednio w lufę aby uniknąć przypadkowego postrzału.
3. Nigdy nie celuj ani nie strzelaj w kierunku ludzi lub zwierząt. Zawsze miej broń zabezpieczoną dopóki nie jesteś gotów
strzelać i nie jest bezpiecznie.
4. Nigdy nie strzelaj trzymając broń w położeniu horyzontalnym ("na boku") ponieważ kulki będą skręcały i możesz trafić tam,
gdzie nie celowałeś.
5. Dla zabawy pistoletem asg wybierz bezpieczne miejsce, z dala od miejsc publicznych.
6. Nie rozbieraj i nie demontuj swojej broni samodzielnie. Może to spowodować uszkodzenie broni i utratę gwarancji, a także
może być to niebezpieczne dla zdrowia i życia. W celu naprawy uszkodzonego sprzętu zawsze kontaktuj się z lokalnym
dystrybutorem.
Zawsze traktuj swój pistolet asg jakby był załadowany. Nie wystawiaj go na widok publiczny. Przechowuj i przewoź go zawsze w
stanie rozładowanym z włączonym zabezpieczeniem, najlepiej w odpowiednim pokrowcu lub walizce. Zawsze przestrzegaj
prawa obowiązującego w Twoim kraju. Bezpiecznik powinien być zawsze włączony (zabezpieczony), aż do momentu, w którym
chcesz i możesz strzelać bezpiecznie.

BUDOWA
szyna montażowa górna

lufa

Gniazdo
magazynka

Przycisk
zwalniania magazynka

2. Włóż załadowany magazynek
do gniazda magazynka.

3. Zamknij pokrywę gniazda
magazynka.

JAK STRZELAĆ
1. Pociągnij do siebie chwyt przedni/rękojeść przeładowania
i przesuń ją z powrotem do przodu. Pamiętaj aby wykonywać
pełne ruchy, inaczej może nie dojść do przeładowania.

2. Wciśnij spust aby strzelić.

zapasowe magazynki

bezpiecznik
szyna montażowa dolna

1. Przesuń dźwignię zwalniania
magazynka aby otworzyć pokrywę
gniazda magazynka.

pokrowiec na
chwyt przedni/
rękojeść przeładowania zapasowe
magazynki

spust

3. Pamiętaj aby zawsze kiedy nie strzelasz mieć
zabezpieczoną replikę. Bezpiecznik blokuje spust strzelby –
pamiętaj aby go wyłączyć przed oddaniem strzału inaczej
może dojść do uszkodzenia spustu.

Pozycja bezpiecznika
odbezpieczony

zabezpieczony

Dźwignia regulacji HopUp
popychacz

ROZKŁADANA KOLBA (niektóre modele)
pokrywa
speedloadera
Wciśnij przycisk blokady rozkładanej kolby i rozciągnij ją lub złóż aby dopasować do swojej budowy.

ŁADOWANIE MAGAZYNKA
Załaduj kulki do speedloadera: otwórz pokrywę speedloadera, wsyp
kulki o kalirze 6 mm, wciśnij przycisk zwalniający popychacz. Przytknij
otwór wylotowy spedloadera do magazynkaq i naciskając na popychacz
załaduj odpowiednią ilość kulek do magazynka.
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