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.
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 usuwane bezpłatnie w ciągu 30 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.
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Shot Saver

PRZED UŻYTKOWANIEM SHOT SAVER'a NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI.
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WYKRES CELOWANIA

Włącz laser. Z urządzenia zostanie wyemitowana mała czerwona kropka lasera. Jeśli możesz wycelować swoją
broń na 50 lub 100 jardów, możesz ustawić wpływ siły wiatru na trajektorię pocisku oraz wzniesienie, tak, aby twój
cel zszedł się z czerwoną kropką. Jeśli celujesz na krótszą odległość, po prostu ustaw punkt uderzenia tak, aby
zrekompensował wysokość środka celownika, znajdującego się nad lufą. Na przykład, w wielu typowych
karabinkach, centrum celownika znajduje się około 1,5 cala ponad lufą. W tym przypadku, będziesz chciał
przesunąć swój cel o 1,5 cala ponad laserową kropkę. Sprawdź załączony diagram celowania – jest bardzo
przydatny.
GDY JUŻ USTAWISZ SWÓJ SHOTSAVER ORAZ WYCELUJESZ BROŃ, WYJMIJ KONIECZNIE
SHOTSAVERA Z LUFY KARABINKA.
Ostateczne celowanie musi być wykonane na danym zasięgu. Po dokonaniu ostatecznego celowania, możesz
używać twojego ShotSavera, aby zapamiętać bieżącą lokalizację jako wartość zerową dla późniejszych ustawień.
Jest to przydatna funkcja, jeśli będziesz chciał później zweryfikować swój punkt zerowy.
UWAGA: EMITOWANE PRZEZ CELOWNIK ŚWIATŁO LASEROWE JEST BARDZO JASNE, I ISTNIEJE RYZYKO
USZKODZENIA WZROKU W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA.
NIE NALEŻY ŚWIECIĆ LASEREM W STRONĘ LUDZI LUB POJAZDÓW. SPOGLĄDANIE NA WIĄZKĘ MOŻE POTENCJALNIE
GROZIĆ USZKODZENIEM WZROKU.
DO USZKODZENIA WZROKU MOŻE TEORETYCZNIE DOJŚĆ W PRZYPADKU, GDY WSKAŹNIK JEST WYCELOWAY
W LUDZI UŻYWAJĄCYCH TELESKOPÓW, CELOWNIKÓW OPTYCZNYCH, LUNET, LORNETEK, APARATÓW
FOTOGRAFICZNYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH, TYM SAMYM NIE NALEŻY STOSOWAĆ
URZĄDZENIA W OBSZARACH GDZIE PRZYRZĄDY WYMIENIONEGO TYPU MOGĄ BYĆ UŻYWANE.
NIE ROZBIERAĆ URZĄDZENIA, ANI NIE UŻYTKOWAĆ CELOWNIKA LASEROWEGO W PRZYPADKU
USZKODZENIA SOCZEWKI.

UWAGA: Wraz z celownikiem otrzymałeś naklejkę
ostrzegawczą. Pamiętaj aby umieścić ją
na urządzeniu w widocznym miejscu.
Twój ShotSaver składa się z emitera promieni laserowych (A) oraz zestawu przedłużanych adapterów (2), które
odpowiadają średnicom kalibrów od .22 do .50. W zestawie znajduje się również większy adapter, zaprojektowany
dla śrutówek kalibru 20 i 12. Zwróć uwagę, iż twój ShotSaver został zaprojektowany do użytku wewnętrznego lub
zewnętrznego, w przypadku ciemniejszego światła.

UWAGA: Stosowanie czynności regulacji oraz przeprowadzanie procedur innych niż podane może
spowodować ekspozycję na niebezpieczne promieniowanie.
WYKRES CELOWANIA

Aby dobrze wycelować swój karabinek na krótszych odległościach, użyj wykresu z instrukcji.
BATERIE

Twój ShotSaver działa na 3 bateriach typu LR44.

Włącznik / Wyłącznik

UWAGA! LASER!

UWAGA
Śruba

UNIKAJ NAŚWIETLENIA
Z urządzenia emitowane jest
widoczne promieniowanie
laserowe

Dioda laserowa

Aby wybrać odpowiedni adapter, znajdź adapter o największej średnicy, który będzie pasował do wylotu lufy twojej
broni. Następnie przykręć adapter do mniejszego końca emitera promieni laserowych przy pomocy małej śrubki
znajdującej się wewnątrz adaptera. W miarę, jak będziesz dokręcał śrubę, średnica adaptera będzie się
powiększała. Gdy już rozszerzy się na tyle, że będzie pasowała do kalibru twojej broni, wepchnij adapter oraz
mniejszy koniec emitera promieni laserowych do wylotu lufy twojej broni. Upewnij się, czy wcisnąłeś emiter
promieni laserowych na tyle głęboko, że wszedł ciasno w koronę broni.
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PRODUKT LASEROWY KLASY 3
UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEJ EKSPOZYCJI

długość fali: 630-670 nm
maksymalna moc: <5mW
PN-EN 60825-1: 2014
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