WARUNKI GWARANCJI
Produkt objêty jest 12 miesiêczn¹ gwarancj¹ obliczan¹ od daty zakupu. Przy zakupie wydawana
jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbêdna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi
zawieraæ adres sprzedawcy, datê i dane kupuj¹cego.
1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dzia³anie sprzêtu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 12 miesiêcy od daty sprzeda¿y - zakupu przez u¿ytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzêtu jawne w okresie gwarancji bêd¹ usuwane bezp³atnie w ci¹gu 30 dni od dostarczenia
sprzêtu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzêtu do serwisu le¿y po stronie u¿ytkownika. W przypadku dostarczenia sprzêtu do serwisu poczt¹
lub firm¹ kuriersk¹ koszt przes³ania pokrywa u¿ytkownik.
4. Kupuj¹cy przy odbiorze sprzêtu zobowi¹zany jest sprawdziæ jego kompletnoœæ, stan, dzia³anie itp. Reklamacje
dotycz¹ce niekompletnego wyposa¿enia nie bêd¹ uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Nabywcy przys³uguje prawo wymiany sprzêtu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nast¹pi
koniecznoœæ dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeñ/, a sprzêt nadal wykazuje wady uniemo¿liwiaj¹ce
eksploatacjê zgodn¹ z przeznaczeniem.
7. Pojêcie naprawa nie obejmuje czynnoœci przewidzianych w instrukcji obs³ugi, do wykonania których zobowi¹zany
jest u¿ytkownik we w³asnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielaj¹cy gwarancji.
9. Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia sprzêtu powsta³e na skutek niew³aœciwego u¿ytkowania lub niezgodnoœci z
instrukcj¹ u¿ytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek
sprzêtu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powy¿sze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mog¹ spowodowaæ utratê gwarancji.
11. Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia wynikaj¹ce z dzia³ania si³y wy¿szej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
po¿ary itp.
12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzêtu, udzielaj¹cy gwarancji mo¿e
wydaæ zastêpcz¹ kartê gwarancyjn¹ na pozosta³¹ czêœæ okresu gwarancji.
13. Niniejsza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z
niezgodnoœci towaru z umow¹.

KARTA GWARANCYJNA
DATA PRZYJÊCIA

DATA WYDANIA

OPIS USTERKI

PIECZÊÆ SERWISU

INSTRUKCJA OBS£UGI

WIATRÓWKA CROSMAN
Model 2100
PRZED U¯YTKOWANIEM NOWEJ WIATRÓWKI NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¥
INSTRUKCJ¥ OBS£UGI, PONIEWA¯ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE
DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA, OBS£UGI 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 sprzeda¿y

imiê i nazwisko nabywcy

adres

IMPORTER:
piecz¹tka i podpis sprzedawcy

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wroc³aw • ul. O³awska 16 • tel. (071) 347 47 47 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

£ADOWANIE ŒRUTU BB's

1. NALE¯Y ZAWSZE TRAKTOWAÆ WIATRÓWKÊ TAK JAKBY BY£A NABITA
2. NIE NALE¯Y W NIKOGO CELOWAÆ, NAWET JE¯ELI WIATRÓWKA JEST NIE NA£ADOWANA
3. NIE NALE¯Y NIGDY ZOSTAWIAÆ WIATRÓWKI BEZ OPIEKI, A ZW£ASZCZA KIEDY JEST
ZA£ADOWANA I NACI¥GNIÊTA
4. PRZED STRZA£EM NALE¯Y ZAWSZE UPEWNIÆ SIÊ, CO SIÊ ZNAJDUJE ZA CELEM
5. ZAWSZE ZACHOWUJ SIÊ WED£UG ZASAD SPORTOWYCH

1. Zabezpiecz karabinek (blokada na ON).

B¥D ŒWIADOMY, ¯E TWOJE ZACHOWANIE MO¯E BYÆ OBSERWOWANE PRZEZ INNYCH,
KTÓRZY BYÆ MO¯E NIE PODZIELAJ¥ TWOJEGO ENTUZJAZMU DLA WIATRÓWEK. Z£E
PRAKTYKI PRZYCZYNIAJ¥ SIÊ DO Z£EGO ROZG£OSU. NIE NARA¯AJ NA SZWANK SWOJEJ
PRZYSZ£EJ ROZRYWKI POPRZEZ NIEODPOWIEDNIE U¯YWANIE TEJ WIATRÓWKI.

4. Zamknij magazynek.

WA¯NE INFORMACJE, PROSZÊ PRZECZYTAÆ

7. Naci¹gnij rygiel do ty³u. Magnetyczny mechanizm umieœci
œrut w lufie.

UWAGA: Wiatrówka nie jest zabawk¹. Przy jej eksploatacji nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ. Przed pierwszym u¿yciem nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. W
przypadku u¿ywania wiatrówki przez osoby niepe³noletnie, dzia³anie takie musi byæ
uwa¿nie kontrolowane przez osoby doros³e. Kupuj¹cy i u¿ywaj¹cy ponosi ca³kowit¹
odpowiedzialnoœæ prawn¹ za u¿ywanie i posiadanie tej wiatrówki.

2. Przesuñ os³onê magazynka BB's znajduj¹c¹ siê w dolnej
czêœci rêkojeœci wiatrówki (rys. 3).
3. Wsyp nie wiêcej ni¿ 200 œrutów okr¹g³ych BB's do wlotu
magazynka. Uwaga: nie nale¿y wsypywaæ tam innego œrutu,
gdy¿ zablokuje on lufê.
Rys. 3

5. Skieruj wiatrówkê luf¹ do do³u.
6. Potrz¹œnij j¹ tak aby œrut znalaz³ siê w widocznej na rysunku
4 komorze.

8. Przesuñ rygiel do przodu. Œrut zosta³ umieszczony w lufie.
9. Wiatrówka jest za³adowana i gotowa do strza³u œrutem BB's.
UWAGA: Pamiêtaj aby podczas strzelania u¿ywaæ okularów
ochronnych.

BEZPIECZEÑSTWO

£ADOWANIE ŒRUTU DIABOLO
1. Roz³aduj ca³y œrut typu BB's. Nie ³aduj œrutu Diabolo, kiedy w magazynku znajduje siê
œrut BB's. Mo¿e to doprowadziæ do zablokowania siê œrutu.

Blokada znajduje siê z ty³u spustu.
1. Karabinek zabezpieczony (ON) – naciœnij
blokadê z lewej strony spustu. Zniknie
czerwony pierœcieñ wokó³ niej. Wiatrówka
jest zabezpieczona. Nie mo¿na oddaæ z
niej strza³u.
2. Karabinek odbezpieczony (OFF) –
naciœnij blokadê z prawej strony. Kiedy
zobaczysz czerwony pasek, wówczas
mo¿esz rozpocz¹æ strzelanie.

2. Ustaw blokadê na ON.
3. Skieruj lufê w bezpiecznym kierunku.
4. Odci¹gnij rygiel od ty³u.
5. Umieœæ jeden œrut Diabolo kaliber 4,5 mm w komorze lufy.
6. Przesuñ rygiel do przodu. Œrut zosta³ umieszczony w lufie.
Rys. 1

7. Karabinek jest za³adowany i gotowy do strza³u œrutem Diabolo.
UWAGA: Pamiêtaj aby podczas strzelania u¿ywaæ okularów ochronnych.

POMPOWANIE

KONSERWACJA

UWAGA: P r z e d r o z p o c z ê c i e m p o m p o w a n i a n a l e ¿ y
zabezpieczyæ karabinek (blokada na ON).
UWAGA: Nigdy nie pompuj wiêcej ni¿ 10 razy. Nadmierne
pompowanie mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nych
uszkodzeñ wiatrówki.
1. Otwórz dŸwigniê ³adowania a¿ do jej ca³kowitego
otwarcia (rys. 2).
2. Zamknij j¹. Uwa¿aj, ¿eby trzymaæ j¹ mocno i nie puszczaæ
w trakcie pompowania.

Rys. 4

Rys. 2

3. Upewnij siê, ¿e wykona³eœ minimum 3 ruchy, ale nie wiêcej ni¿ 10. Po ka¿dym strzale
nale¿y ca³¹ procedurê pompowania powtórzyæ.

Przed smarowaniem wiatrówki upewnij
siê, ¿e jest ona roz³adowana i
zablokowana. Wiatrówka powinna byæ
smarowana co 250 strza³ów. Zaleca siê
u¿ywanie w tym celu smarów firmy
Crosman np. 0241 Pellgunoil
przeznaczonych do smarowania
elementów ruchomych na sprê¿one
powietrze. Nie nale¿y u¿ywaæ
ropopochodnych smarów. Smarowaæ
nale¿y miejsca pokazane na rysunku 5.

Rys. 5

