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. 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.
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 CROSMAN
Model 1077
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

INSTALOWANIE NABOJU CO2

1. NALEŻY ZAWSZE TRAKTOWAĆ WIATRÓWKĘ TAK JAKBY BYŁA NABITA
2. NIE NALEŻY W NIKOGO CELOWAĆ, NAWET JEŻELI WIATRÓWKA JEST NIE NAŁADOWANA
3. NIE NALEŻY NIGDY ZOSTAWIAĆ WIATRÓWKI BEZ OPIEKI, A ZWŁASZCZA KIEDY JEST
ZAŁADOWANA I NACIĄGNIĘTA
4. PRZED STRZAŁEM NALEŻY ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, CO SIĘ ZNAJDUJE ZA CELEM
5. ZAWSZE ZACHOWUJ SIĘ WEDŁUG ZASAD SPORTOWYCH
BĄDŹ ŚWIADOMY, ŻE TWOJE ZACHOWANIE MOŻE BYĆ OBSERWOWANE PRZEZ INNYCH,
KTÓRZY BYĆ MOŻE NIE PODZIELAJĄ TWOJEGO ENTUZJAZMU DLA WIATRÓWEK. ZŁE
PRAKTYKI PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ZŁEGO ROZGŁOSU. NIE NARAŻAJ NA SZWANK SWOJEJ
PRZYSZŁEJ ROZRYWKI POPRZEZ NIEODPOWIEDNIE UŻYWANIE TEJ WIATRÓWKI.

5. Skieruj wiatrówkę w bezpieczną stronę.
Zwolnij blokadę bezpieczeństwa (pozycja
OFF). Naciśnij spust. Jeśli wiatrówka „nie
strzela” ustaw blokadę bezpieczeństwa na
ON, dokręć mocniej osłonę zaworu i
spróbuj ponownie oddać strzał. Nie należy
używać do przykręcania zawodu żadnych
mechanicznych narzędzi tylko własne
palce.

WAŻNE INFORMACJE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

Rys. 2

USUWANIE NABOJU CO2

UWAGA: Wiatrówka nie jest zabawką. Przy jej eksploatacji należy zachować szczególną
ostrożność. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. W
przypadku używania wiatrówki przez osoby niepełnoletnie, działanie takie musi być
uważnie kontrolowane przez osoby dorosłe. Kupujący i używający ponosi całkowitą
odpowiedzialność prawną za używanie i posiadanie tej wiatrówki.

1. Ustaw blokadę bezpieczeństwa na ON.
2. Powoli przekręć i zdejmij osłonę zaworu znajdującą się z przodu karabinka pod lufą (rys. 2).
UWAGA: Trzymaj ręce i twarz z dala od ulatniającego się sprężonego powietrza.
3. Po odkręceniu zaworu, skieruj karabinek w dół, celem wypadnięcia naboju CO2. Należy
unikać dłuższego kontaktu z zimnym cylindrem naboju CO2.
UWAGA: Nabój CO2 może eksplodować w temperaturze powyżej 49 stopni.

BEZPIECZEŃSTWO

ŁADOWANIE ŚRUTU

Blokada znajduje się z przodu spustu.
1. Karabinek zabezpieczony (ON) – naciśnij blokadę
z lewej strony spustu. Zniknie czerwony pierścień
wokół niej. Wiatrówka jest zabezpieczona. Nie
można oddać z niej strzału.

1. Ustaw blokadę bezpieczeństwa na ON.
2. Zdejmij magazynek na śrut poprzez naciśnięcie razem
przycisków znajdujących się po jego obu stronach.

2. Karabinek odbezpieczony (OFF) – naciśnij
blokadę z prawej strony. Kiedy zobaczysz
czerwony pasek, wówczas możesz rozpocząć
strzelanie

3. Umieść śruty Diabolo kaliber 4,5 mm w magazynku
zgodnie z rysunkiem 3.
4. Umieść magazynek w wiatrówce.
Rys. 1

INSTALOWANIE NABOJU CO2
UWAGA: Zawsze postępuj za instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
UWAGA: Trzymaj ręce i twarz z dala od ulatniającego się sprężonego powietrza.
1. Ustaw blokadę bezpieczeństwa na ON
2. Powoli przekręć i zdejmij osłonę zaworu znajdującą się z przodu karabinka pod lufą
3. Umieść w komorze nabój CO2 czubkiem skierowanym do wewnątrz karabinka (rys. 2).
4. Zakręć osłonę zaworu w kierunku wskazówek zegara.

KONSERWACJA
Przed smarowaniem wiatrówki
upewnij się, że jest ona rozładowana
i zablokowana. Wiatrówka powinna
być smarowana co 250 strzałów.
Zaleca się używanie w tym celu
smarów firmy Crosman np. 0241
Pe l l g u n o i l p r z e z n a c z o n y c h d o
smarowania elementów ruchomych na sprężone powietrze. Nie należy używać
ropopochodnych smarów. Smarować należy miejsca pokazane na rysunku 4.

