WARUNKI GWRANCJI

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 dwóch 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.

Wiatrówka Gamo Replay-10 4,5 mm z
lunetą 4x32
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY ZAWSZE TRAKTOWAĆ WIATRÓWKĘ TAK, JAKBY BYŁA NABITA.
NIE WOLNO W NIKOGO CELOWAĆ, NAWET JEŻELI WIATRÓWKA NIE JEST NAŁADOWANA.
NIE NALEŻY NIGDY ZOSTAWIAĆ WIATRÓWKI BEZ OPIEKI, A ZWŁASZCZA KIEDY JEST
ZAŁADOWANA I MA ZAŁACZONY NABÓJ CO2.
PRZED ODDANIEM STRZAŁU NALEŻY ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, CO ZNA JDUJE SIĘ ZA CELEM.
ZAWSZE ZACHOWÓJ SIĘ WEDŁUG ZASAD SPORTOWYCH.

OSTRZEŻENIE
UWAGA: Wiatrówka nie jest zabawką. W trakcie jej 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 tej wiatrówki.

KROK 1 – ŁADOWANIE ŚRUTU DO MAGAZYNKA
Przed rozpoczęciem wszelkich czynności związanych z
obsługą wiatrówki upewnij się, że blokada spustu jest w
pozycji bezpiecznej.
Umieść śrut w magazynku, czubkiem do przodu, jak na zdjęciu A. Kolejne
śruciny wkładaj do magazynka obracając wianek zgodnie z kierunkiem
strzałek na obudowie. Czynność powtórz 10 razy, aż do załadowania
ostatniej śruciny. W okienku (zdjęcie B) pojawi się cyfra 10, jest to
maksymalna pojemność magazynka. Po opróżnieniu całego magazynka, w
okienku pojawi się symbol ostrzegawczy (zdjęcie C).

BU D OW A W I AT R Ó W K I

KROK 2 – MONTAŻ MAGAZYNKA
Umieść magazynek wewnątrz komory, jak na zdjęciu D.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kompensator odrzutu – wykonany w technologii Maximm
Lufa
Luneta
Blokada spustu
Język spustowy – regulowany w technologii CAT
Osłona spustu – kabłąk
Uchwyt (anatomicznie profilowany uchwyt dla osób lewo i prawo ręcznych)
Stopka – trzewik (z wyjmowanymi wkładami)
Kolba
Baka policzkowa

Upewnij się, że magazynek został zablokowany, usłyszysz
charakterystyczny dźwięk zatrzaśnięcia się blokady.
Magazynek z jednej strony posiada charakterystyczną bruzdę (zdjęcie E).
Dlatego nie mam możliwości złego wprowadzenia magazynka do komory.
Magazynek włożony odwrotnie do komory nie będzie do niej pasował.

MULTISHOT SYSTEM – innowacyjny system szybko-ładujący, pozwalający na oddanie
dziesięciu strzałów, bez konieczności ręcznego ładowania śrutu.
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KROK 3 - ODDANIE STRZAŁU

KROK 3 – ODDANIE STRZAŁU

Przed naciągnięciem wiatrówki należy zablokować
mechanizm spustowy. Przesuń dźwignię blokady do siebie,
w kierunku języka spustowego.

Nigdy nie łam lufy więcej niż jeden raz bez wcześniejszego
oddania strzału. Mechanizm szybko-ładujący nie jest
zaprojektowany do strzelania więcej niż jedną śruciną naraz. Jeżeli złamiesz
lufę więcej niż jeden raz bez bez wcześniejszego oddania strzału, możesz
wprowadzić więcej niż jedną śrucinę do portu ładowania w lufie.

3.1 Teraz magazynek jest już na swoim
miejscu. W celu naciągnięcia sprężyny złam
lufę wiatrówki, w sposób przedstawiony na
zdjęciu obok. Wyprostuj lufę. W ten sposób
mechanizm szybko-ładujący wprowadził śrut
do portu lufy. Wiatrówka jest załadowana i
gotowa do oddania strzału.

Jeżeli nie masz pewności czy w lufie znajduje się śrut, złam
lufę (zdjęcie F) i delikatnie odchyl do góry mechanizm
szybko-ładujący, zajrzyj do przewodu lufy (zdjęcie G). Nigdy nie łam lufy do
końca, może to spowodować przypadkowe załadowanie śruciny (zdjęcie H).
Inną opcją na upewnienie się, że w przewodzie lufy nie pozostaje śrut jest
oddanie strzału kontrolnego.

3.2 Jeżeli jesteś gotowy do oddania strzału, odblokuj mechanizm spustowy.
Przestaw dźwignię blokady spustu do przodu, w kierunku lufy. Oddaj strzał
pociągając za spust.
3.3 Chcąc oddać kolejny strzał, zablokuj mechanizm spustowy, używając w
tym celu blokady spustu. Złam lufę, mechanizm szybko-ładujący załaduje
kolejną śrucinę do portu lufy.
3.4 Wyprostuj lufę do pozycji wyjściowej. Kiedy będziesz gotowy do
oddania kolejnego strzały, odbezpiecz mechanizm spustowy. Pociągnij za
język spustowy.
3.5 Powyższe czynności powtórz dziesięć razy, aż do opróżnienia
magazynka. Po oddaniu ostatniego strzału w okienku magazynka pojawi się
trójkąt ostrzegawczy.
Wiatrówka jest wyposażona w manualną blokadę spustu,
działającą na tej samej zasadzie co blokada w broni ostrej.
Producent wiatrówki zaleca blokowanie mechanizmu spustowego po
oddaniu każdego strzału, pomiędzy przeładowaniami.
Po zakończeniu strzelania, zawsze zabezpiecz wiatrówkę za pomocą blokady
spustu. Zawsze zablokuj wiatrówkę przed wyjęciem magazynka i jego
wkładaniem do komory mechanizmu szybko-ładującego.
3

WSKAŹNIK MAGAZYNKA
Magazynek został wyposażony we wskaźnik pokazujący:
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 wskaźnik informujący nas o tym ile pozostało śrucin w
magazynku.
- trójkąt ostrzegawczy i białką kropkę, który oznacza pusty magazynek (I)
Nigdy nie polegaj do końca na wskaźniku magazynka ani
na blokadzie spustu. ZAWSZE traktuj swoją wiatrówkę
jakby była nabita.
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Trójkąt ostrzegawczy wskazuje, że w magazynku nie ma
śrutu. Pamiętaj jednak, że ostatnia śrucina może być w
przewodzie lufy. Zawsze upewnij się, że ostatnia śrucina
została wystrzelona.
KROK 4 - WYCIĄGANIE MAGAZYNKA
4.1 Wciśnij przycisk za magazynkiem (zdjęcie J).
4.2 Magazynek zostanie wypięty. Teraz można go z łatwością wyciągnąć.
Zobacz zdjęcie K.

NIGDY nie próbuj strzelać kolejny raz, żeby przepchać zapchaną lufę. Może
to doprowadzić do uszkodzenia wiatrówki. Przed przystąpieniem do
procedury usuwania śrutu, upewnij się, że blokada spustu jest zamknięta.
Delikatnie złam lufę, tylko tyle żeby
można było zajrzeć do przewodu lufy.
Ponieś system szybko- ładujący do góry.
Do czyszczenia przewodu lufy użyj
wyciora o odpowiednim kalibrze. Włóż
wycior do przewodu lufy i wypchnij śrut.
Zobacz zdjęcie M.
Po zakończonej czynności przepychania śrutu, lufę należy wyczyścić
wyciorem z miękką końcówkom. W ten sposób usuniemy resztki
metalowych zanieczyszczeń z przewodu lufy, które mogłyby uszkodzić
gwint wiatrówki.

USUWANIE ZACIĘCIA

Jeżeli nie możesz wypiąć magazynka, możesz zdemontować cały system
szybko-ładujący. W tym celu musisz wyciągnąć trzpień w tylnej części
mechanizmu (zdjęcie N1) i delikatnie rozchylić dwa metalowe druty w
przedniej części systemu. Jeden drut po każdej ze stron wiatrówki. Zobacz
zdjęcie N2.

Jeżeli dojdzie do zacięcia i śrut utknie w magazynku, złap za przednią część
mechanizmy szybko-ładującego i poruszaj nim w przód i tył. Odblokujesz w
ten sposób system i będziesz mógł usunąć śrut. Zobacz zdjęcie L.

REGULACJA LUNETY
Po zamontowaniu lunety na wiatrówce, możesz przystąpić do regulacji krzyża celowniczego. Do tego
celu służą dwie wieżyczki regulacyjne. Jedna pozwala regulować krzyż w pionie druga w poziomie.
Przed przystąpieniem do regulacji lunety, odkręć zakrętki z wieżyczek.
Wieżyczka regulacji w poziomie 1: kręcąc w kierunku
zgodnym ze wskazówkami zegara, przesuniesz krzyż w
lewo. Kręcąc w przeciwnym kierunku, przestawisz krzyż
w prawo.
Wieżyczka regulacji w pionie 2: kręcąc w kierunku
zgodnym ze wskazówkami zegara, przesuniesz krzyż w
dół. Kręcąc odwrotnie, krzyż uniesie się ku górze.
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