ŁADOWANIE MAGAZYNKA

PISTOLET WIATRÓWKA SIG SAUER P250 / P226
PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEGO PISTOLETU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA INSTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Przestaw pistolet w tryb zabezpieczony zgodnie z instrukcją.
2. Naciśnij przycisk zwalniania blokady magazynka.
3. Wyjmij magazynek z rękojeści.
4. Załaduj magazynek śrutem typu diabolo zwracając uwagę na wycentrowanie śruciny w wianuszku
magazynka (rys. 5).
5. Wsuń załadowany magazynek do rękojeści.
Uwaga: W przypadku zablokowania śrutu w lufie nie wolno oddawać kolejnych strzałów, gdyż może to
prowadzić do trwałego uszkodzenia przewodu lufy i/lub mechanizmów pistoletu. W przypadku zablokowania
pistoletu, w pierwszej kolejności upewnij się, że pistolet jest rozładowany (magazynek wyjęty z rękojeści,
kartusz CO2 usunięty), a następnei wsuń wycior kalibru 4,5mm w końcówkę lufy i ostrożnie pchaj
zakleszczony nabój do komory nabojowej. W przypadku braku możliwości samodzielnego usunięcia śrutu
należy oddać pistolet do serwisu.










Wiatrówka nie jest zabawką, nieostrożne obchodzenie się z nią może spowodować poważne
obrażenia.
Wiatrówkę należy zawsze traktować tak, jakby była nabita i naciągnięta. Nigdy nie celuj do ludzi ani
zwierząt!
Nie pozostawiaj wiatrówki bez nadzoru, zwłaszcza gdy jest naciągnięta i załadowana.
Nie polegaj jedynie na mechanicznych zabezpieczeniach - żadne przyrządy nie zastąpią zdrowego
rozsądku.
Zawsze noś okulary ochronne.
Przed strzałem upewnij się, co znajduje się za celem, a także czy w chwili strzału na jego linii nie
znajdzie się człowiek, zwierze lub przedmiot do którego nie zamierzasz strzelać.
Nigdy nie strzelaj w kierunku powierzchni, o których wiesz, że mogą spowodować rykoszetowanie.
Korzystając z wiatrówki kieruj się zdrowym rozsądkiem i nie lekceważ żadnej z okoliczności, które
mogą przyczynić się do powstania przykrej sytuacji. Przewiduj! Nie ryzykuj!
Nie eksponuj wiatrówki w miejscach publicznych! Uchroń innych przed dyskomfortem związanym z
obcowaniem z przedmiotem potencjalnie niebezpiecznym. Przenoś wiatrówkę w dyskretny sposób
(np. w pokrowcu), chroniąc ją jednocześnie przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami.

BUDOWA I PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA PISTOLETU

1.Szczerbinka
6.Magazynek
2.Zamek
7.Zwalniacz magazynka
3.Muszka
8.Spust
4.Bezpiecznik
9.Lufa (w modelu P226 - zakończona gwintem)
5.Gniazdo CO2
Pistolety wyposażone są w system rozładowania po wcześniejszym przeładowaniu pistoletu. W celu
zwolnienia zbijaka bez oddawania strzału należy przesunąć blokadę z pozycji odbezpieczonej (FIRE) do
pozycji zabezpieczonej (SAFE).

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
W celu utrzymania wysokiej sprawności mechanizmów wewnętrznych wiatrówki oraz jej lufy zalecamy
czyszczenie przewodu lufy po każdym zakończonym strzelaniu. Do czyszczenia przewodu lufy należy
używać wyłącznie wycioru z założoną miękką szczotką bawełnianą lub z tworzywa sztucznego.

WYMIANA NABOJU CO2

1. Zdejmij osłonę gniazda kartusza CO2.
2. Usuń zużyty nabój CO2 odkręcając śrubę w lewo.
3. Wymień kartusz na nowy zgodnie z instrukcją na obrazku powyżej (pkt. 3 i 4)
4. Dokręć nowy kartusz CO2 obracając śrubę w prawo, a następnie ponownie załóż osłonę gniazda.
UWAGA: Należy unikać pozostawiania naboju CO2 w pistolecie przez okres dłuższy niż 24 godziny, gdyż
może to spowodować uszkodzenie zaworu lub uszczelek.

