WARUNKI GWARANCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Produkt objęty jest 24 miesięczna gwarancją obliczoną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest
zwrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu
zakupu (paragon, faktura, nr zamówienia).

1.

Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta
gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży – zakupu przez użytkownika.

2.

Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane 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.
6.

Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.

7.

Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których
zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

8.
9.

Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji
nastąpi konieczność dokonania trzech napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające
eksploatację zgodną z przeznaczeniem.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania
niezgodnego z instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu. Samowolne próby
naprawy lub przeróbki sprzętu będą równoznaczne z utratą gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne
wynikające z winy klienta nie podlegają gwarancji.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne,
powodzie pożary itp.

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.

Rewolwer Major Eagle 2,5”/4,5”
UWAGA: Rewolwer nie jest zabawką. W trakcie jego eksploatacji należy
zachować szczególną ostrożność. Przed pierwszym użyciem należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi. W przypadku używania przez osoby
niepełnoletnie, działanie takie musi odbywać się pod uważną kontrolą osób
dorosłych. Kupujący i używający ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za
używanie i posiadanie rewolweru.
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ZASADY BEZPIECZEŃST WA
1. Rewolwer alarmowy nie jest zabawką, nieostrożne obchodzenie się z nim może

spowodować poważne obrażenia.
2. Nie zaglądaj do przewodu lufy.
3. Zawsze biorąc rewolwer do ręki upewnij się, że nie jest załadowany – dokonaj
inspekcji bębna – skontroluj jego komory na obecność kapiszonów.
4. Poruszając się z rewolwerem alarmowym, zwłaszcza gdy jest on przygotowany do
strzału, pamiętaj o tym, by lufa była skierowana w dół, do ziemi. Nigdy nie przenoś
ani nie przechowuj rewolweru z odwiedzonym kurkiem – nawet najmniejszy wstrząs
może spowodować wystrzał.
5. Zawsze noś okulary ochronne. Zadbaj także o ochronę oczu osób tobie
towarzyszących.
6. Należy zawsze traktować rewolwer tak, jakby była nabity.
7. Nie wolno w nikogo celować, nawet jeżeli rewolwer nie jest naładowany.
8. Nie należy nigdy zostawiać rewolweru bez opieki, a zwłaszcza kiedy jest
załadowany.

ŁADOWANIIE BĘBNA
UWAGA: przed załadowaniem kapiszonów upewnij się, że rewolwer jest
rozkonserwowany, a lufa i komory bębna są wyczyszczone i drożne – wewnątrz nie
znajdują się żadne przedmioty.
Aby załadować bęben należy:

1. Przesunąć przycisk blokady bębna
do przodu i odchylić bęben na lewo.

BUDOWA R EWO LWE RU

2. W bębnie umieść kapiszony 6 mm
long lub 6 mm short (w zależności od
wersji pistoletu).

3. Zamknąć bęben domykając go dłonią.

MECHANIZM SPUSTOWY
Mechanizm spustowy pracuje w trybie Single/Double Action (SA/DA)
Double Action - ściągnięcie spustu na długiej drodze, z pokonaniem większego oporu,
powoduje obrót bębna o 1/6 i napięcie kurka oraz jego zrzut powodując strzał.
Single Action - w przypadku uprzedniego napięcia kurka (oraz obrotu bębna o 1/6)
pokonanie krótkiej drogi spustu o zdecydowanie mniejszym oporze powoduje strzał.

UWAGA: nie ma możliwości odchylenia bębna, gdy kurek jest napięty. Mechanizm
spustowy jest zablokowany, gdy bęben znajduje się w pozycji wyjściowej
( zamkniętej ).

STRZELANIE
UWAGA: nie zaglądaj do lufy, gdy bęben nie jest wychylony.
W celu oddania strzału należy: załadować bęben kapiszonami. Zamknąć bęben.
Ściągnąć język spustowy.

USUWANIE ŁUSEK KAPISZONÓW

KONSERWAJA I PRZECHWYWANIE C.D.

Aby usunąć umieszczone w bębnie kapiszony 6 mm ( lub wystrzelone łuski po nich)
należy:

2. Każdorazowo po zakończonym strzelaniu rewolwer należy wyczyścić przy użyciu
środka do czyszczenia broni z penetratorem. Elementy trudno dostępne należy
czyścić przy użyciu środka czyszczącego z penetratorem stosując aplikator
wysokociśnieniowy (tzw. spray) i pozostawić na 15-30min do momentu
zareagowania chemicznego. Po tym czasie można użyć sprężonego powietrza do
usunięcia rozpuszczonych zanieczyszczeń.

1. Przesunąć blokadę bębna w przód i odchylić bęben w lewo.
2. Nacisnąć oś obrotu bębna do przodu. Kapiszony lub łuski wypadną.

3. Wyczyszczony rewolwer, do przechowywania, należy zabezpieczyć przed
korodowaniem – zalecamy stosowanie oliwy do konserwacji broni. Środek ten
powinien także usprawnić współpracę elementów.
ZWRÓĆ UWAGĘ: wyczuwalnie zwiększony opór pracy mechanizmów (np. spustu,
popychacza osi obrotu bębna) obserwowany w trakcie eksploatacji (w miarę rosnącej
ilości wystrzelonych kapiszonów) oznacza niedostateczne ich czyszczenie – stosuj
środki czyszczące z penetratorem aplikując wysokociśnieniowo (za pomocą tzw.
sprayu).

STRZELANIE Z RAC
Oba modele rewolwerów, zarówno wersja 4,5” jak i 2,5” zostały wyposażone w
specjalną nasadkę służącą do wystrzeliwania rac. Nasadkę należy wkręcić w gniazdo
u wylotu lufy.
Uwaga: strzelając z rac należy zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie strzelaj
w kierunku ludzi, zwierząt ani w kierunku zabudowań. Strzelając z rac istnieje ryzyko
zaprószenia ognia.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że rewolwer nie jest
załadowany – w komorach bębna nie znajdują się kapiszony ani kule.
UWGA: nie dokonuj przeróbek, ani samodzielnie nie rozkładaj rewolweru.
1. Przed strzelaniem należy wytrzeć do sucha smary konserwujące, którymi
rewolwer był zabezpieczony przed korozją na czas przechowywania. Strzelanie z
rewolweru nierozkonserwowanego stwarza ryzyko zapalenia się smarów
konserwujących
i
zapieczenie
się
ciasno
spasowanych
elementów
współpracujących.

