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Obsługa

SCHEMAT

SCHEMAT

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Opis części i funkcji Konserwacja

Bezpieczeństwo

Pistolet alarmowy o kalibrze do 6 mm nie wymaga pozwolenia na zakup i posiadanie.
Dostępny dla osób pełnoletnich BEZ ZEZWOLEŃ - (Dz. U. Nr 53, poz. 549, Art. 11 pkt.11
z dnia 21 maja 1999r.).
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WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesi cy od daty zakupu.

2. Bez wype nionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie b dzie

uwzgl dnia reklamacji.

3. Producent / Importer zapewnia dobr jako i sprawne dzia anie sprz tu na prawach

gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.

4. Wady lub uszkodzenia sprz tu ujawnione w okresie gwarancji b d usuwane bezp atnie do 30

dni od dostarczenia sprz tu do serwisu gwarancyjnego.

5. Kupuj cy przy odbiorze sprz tu zobowi zany jest sprawdzi jego kompletny stan, dzia anie

itp.

6. Okres gwarancji ulega przed u eniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia

sprz tu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.

7. Poj cie naprawa nie obejmuje czynno ci przewidzianych

w instrukcji obs ugi, do wykonania których zobowi zany

jest u ytkownik we w asnym zakresie:

:: regulacja przyrz dów celowniczych,

:: czynno ci konserwacyjne,

:: dokr canie poluzowanych rub mocuj cych, znajduj cych si na zewn trz wyrobu –

reklamacja taka nie b dzie uwzgl dniana,

:: sposób i zakres naprawy ustala udzielaj cy gwarancji.

8. Gwarancj nie s obj te uszkodzenia sprz tu powsta e na skutek niew a ciwego lub

niezgodnego z instrukcj u ytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu,

samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia

mechaniczne.

9. Powy sze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mog spowodowa

utrat gwarancji.

10.Gwarancj nie s obj te uszkodzenia wynikaj ce z dzia ania si y wy szej, jak zjawiska

atmosferyczne, powodzie, po ary itp.

11.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy cza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnie kupuj cego wynikaj cych z niezgodno ci towaru z umow .

12.Reklamacje dot. niekompletnego wyposa enia nie b d uznawane.

13. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.
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WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ
ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

USZKODZONY PISTOLET NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PUNKTU SPRZEDAŻY LUB DO

ZAKŁADU RUSZNIKARSKIEGO.
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Uwaga!
Nie strzelać bez kartdridży - “na sucho”. Strzelanie bez kartdridży
może uszkodzić iglicę.

Uwaga! W pistolecie nie wolno stosować kartridży innych, niż
5,6/16 mm polecanych przez dystrybutora.

Uwaga!
Po każdym strzelaniu należy wyczyścić lufę w celu zapewnienia jej
drożności. W celu wyczyszczenia lufy należy skierować ją wylotem
do dołu i przez komorę nabojową obficie skropić olejem do
czyszczenia broni np.. Ballistol lub Brunox

Pistolet przechowuj w suchym pomieszczeniu, zawsze odpowiednio
zabezpieczony.

Miejsca, w których zgromadził się nagar oraz zanieczyszczenia
(piach, kurz, wilgoć itp.), należy ostrożnie wyczyścić, używając małej
szczoteczki oraz miękkiej szmatki nasączonej olejem do czyszczenia
broni np. Balistol, Brunox.

Aby złożyć pistolet należy wykonać te czynności w odwrotnej kolejności.
Należy zwrócić uwagę na to, że specjalna krzywka w trzpieniu dźwigni
do rozkładania ma za zadanie przesunięcie żerdzi, aby umożliwić
całkowite włożenie dźwigni. Należy zatem przyłożyć odpowiednią siłę
podczas wkładania i obracania dźwigni.
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system: półautomatyczny (semi automatic)

mechanizm spustowy: single action

szkielet: metalowy

korpus: polimerowy

kaliber:  do 6mm, kartridże hukowe (5,6/16 mm)

pojemność magazynka: 8

długość lufy: 60 mm

długość całkowita: 145 mm

wysokość: 105 mm

szerokość: 22 mm

waga (niezaładowany): 492 g

waga (załadowany magazynek): 500 g

- polimerowe pudełko

- nasadka do wystrzeliwania rac 15mm

DANE TECHNICZNE

3

W KOMPLECIE



Uwaga!
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Uwagi ogólne:

Uwagi ogólne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z urządzeniami

typu karabink pneumatyczne. Aby unik ć wypadków należy stosować się do

następujących wskazówek:

1. Zawsze traktuj broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. Nie zgaduj, nie

ryzykuj, zawsze zaczynaj kontakt z bronią od sprawdzenia, czy jest nabita.

2. Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj broni tam, gdzie nie

chcesz strzelać.

3. Nigdy nie kładź palca na spuście jeżeli nie chcesz strzelać. Zawsze przenoś

zabezpieczoną.

4. Nigdy nie baw się bronią.

5. Nigdy nie zostawiaj broni bez dozoru. Zawsze trzymaj bro w miejscu

zabezpieczonym przed kradzieżą z dala od dzieci.

6. Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.

7. Używaj tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Zawsze uważaj, czym

ładujesz broń. Bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Nie

używaj nabojów pogiętych, z zadziorami, brudnych.

8. Zawsze noś na strzelnicy osłony słuchu i wzroku.

9. Wszelkie modyfikacje broni mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez

specjalistów:

::  gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzonej przez osoby niepowołane

dokonujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;

:: roducent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego

obchodzenia się z bronią.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.
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WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesi cy od daty zakupu.

2. Bez wype nionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie

b dzie uwzgl dnia reklamacji.

3. Producent / Importer zapewnia dobr jako i sprawne dzia anie sprz tu na prawach

gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.

4. Wady lub uszkodzenia sprz tu ujawnione w okresie gwarancji b d usuwane

bezp atnie do 30 dni od dostarczenia sprz tu do serwisu gwarancyjnego.

5. Kupuj cy przy odbiorze sprz tu zobowi zany jest sprawdzi jego kompletny stan,

dzia anie itp.
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Uwaga!

Upewniaj się, że podczas
manewrowania pistoletem
kurek nie jest napięty.

Upewniaj się, że lufa
jest skierowana
w bezpiecznym kierunku.
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Do obowiązku posiadacza należy dokładne zapoznanie z instrukcją
obsługi i sposobem działania tego pistoletu.

1. Pistolet ten traktuj zawsze tak, jakby był załadowany.
2. Zawsze korzystaj z bezpiecznika. Zabezpieczaj pistolet, gdy jest

on przenoszony i ładowany, aby uniknąć przypadkowego
wystrzału.

3. Palec kładź na spuście bezpośrednio przed oddaniem strzału.
Jeśli nie zamierzasz strzelać palec wskazujący powinien być
wyprostowany i spoczywać na kabłąku.

4. Używaj tylko i wyłącznie kartridży hukowych KOLTER 5,6/16
dedykowanych do tego pistoletu.

5. Kieruj lufę zawsze w bezpiecznym kierunku.
6. Nigdy nie pozostawiaj i nie przenoś pistoletu z nabojem

załadowanym  do komory. Ładuj go tylko bezpośrednio przed
strzelaniem.

7. Przed strzelaniem upewnij się że w strefie strzelania i w otoczeniu
można bezpiecznie oddać strzał.

8. Przez cały czas staraj się utrzymać kontrolę nad kierunkiem w
którym skierowana jest lufa, nawet jeśli potkniesz się lub
upadniesz.

9. W celach ochrony oczu zawsze używaj okularów ochronnych.
10. Nigdy nie zostawiaj załadowanego pistoletu w miejscu

niezabezpieczonym przed niepowołanymi osobami,
niezaznajomionymi z obsługą oraz niepełnoletnimi.
Amunicja powinna być przechowywana oddzielnie.

11. Wszelkie naprawy i modyfikacje mogą być przeprowadzone
jedynie  przez dystrybutora lub rusznikarza.

12. Nigdy nie pozostawiaj załadowanego pistoletu bez dozoru.
13. Pistolet można przekazać drugiej osobie jedynie w stanie

rozładowanym.
14. Pistolet przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
15. Nie czyść pistoletu załadowanego.
16. Czyść pistolet, a przede wszystkim lufę po każdym strzelaniu

strzałów olejkiem Ballistol.

BEZPIECZEŃSTWO

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ
POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!
USZKODZONĄ BROŃ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PUNKTU SPRZEDAŻY LUB DO
ZAKŁADU RUSZNIKARSKIEGO.
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Aby z
R . 23

R . 24
R . 25
(R . 26)

R . 27
(Rys. 28)

I

łożyć pistolet należy
- wsunąć zamek na lufę i żerdź ( ys )
- trzymając go w tylnym położeniu nasadzić na pistolet ( ys )
- pozwolić zamkowi na powrót do pozycji spoczynkowej ( ys )
- wsunąć bezpiecznik do otworu w pozycji wskazanej na ys
- dociskając bezpiecznik obrócić go o 95 stopni w lewo ( ys )
- wsunąć bezpiecznik do końca w otwór Należy zwrócić
uwagę, że specjalna krzywka w trzpieniu bezpiecznika ma za zadanie
przesunięcie żerdzi do przodu, aby umożliwić całkowite włożenie go.
Należy zatem przyłożyć odpowiednią siłę podczas wkładania
obracania dźwigni.

24

25

23

25 26

27 28

SKŁADANIE
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ZACIĘCIE

ROZKŁADANIE I KONSERWACJA PISTOLETU

W celu wykonania okresowego dokładniejszego, czyszczenia można
rozłożyć pistolet. Aby to zrobić należy wykonać następujące czynności:
- wyjąć magazynek, cofnąć zamek w celu usunięcia kartridża
- obrócić dźwignię bezpiecznika w dół
- wyjąć dźwignię bezpiecznika
- zdjąć zamek cofając go do końca i unosząc jego tylną część do góry

W przypadku każdego zacięcia, należy - kierując lufę w bezpieczne
miejsce - wyciągnąć magazynek, a następnie cofnąć zamek
w celu usunięcia zakleszczonego kartridża.

16 17 18

W celu wyczyszczenia pistoletu nale

. 19).

(Rys. 20)
(Rys. 21,22).

ży w pierwszej kolejności oczyścić
komorę lufową oraz lufę. Aby to zrobić należy przy użyciu małej
szczoteczki lub wyciora usunąć nagar z komory lufowej i otaczających
ją powierzchni (Rys Następnie kierując lufę do dołu obficie
spryskać olejem (np. Ballistol) komorę lufową, tak aby wyciekał przez
lufę . Następnie należy niewielka ilością oleju nanieść na
elementy ślizgowe zamka

19 20

21 22
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odbezpieczony

zabezpieczony

Pistolet zabezpieczony -
widoczna litera S - SAFE

Pistolet odbezpieczony -
widoczna litera F - FIRE

ŁADOWANIE

1. Wyciągnij magazynek z pistoletu.

2. Załaduj maksymalnie 8 kartridży do magazynka zgodnie z rys.2.
Trzymając magazynek w lewej ręce lewym kciukiem przytrzymaj
wciskany kartridż, a kciukiem prawej ręki wciskaj go od góry do
magazynka.

3. Umieść magazynek w rękojeści pistoletu

Aby wyciągnąć magazynek
należy przesunąć zaczep znajdujący się na dnie rękojeści
(Rys.1a/1b).

2 3

1a 1b

ROZŁADOWYWANIE PISTOLETU

4a 4b 5

1. Wyciągnij magazynek z pistoletu (Rys.4a /4b)
2. Odciągnij zamek, w celu usunięcia kartridża z komory (Rys.5)
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Aby rozpocz strzelanie  po  za adowaniu magazynka nale y prze adowa
pistolet poprzez energiczne i cie zamka i puszczenie go gdy znajdzie si
w skrajnie tylnej pozycji

W tym momencie nab j z magazynka zostanie wprowadzony do komory.

Uwaga! Prze adowanie zamka w momencie gdy w komorze jest nab j  spowoduje
wyrzucenie niewystrzelonego naboju z komory i za adowanie naboju
z magazynka.

ąć , ł ż ł ć
odciągn ę ę

. Czynność tę należy wykonać trzymając nieruchomo
rękojeść pistoletu, lub odwrotnie - trzymając nieruchomo zamek pchnąć
energicznie rękojeść pistoletu do przodu, aż znajdzie się w skrajnym położeniu
i puścić zamek.

ó
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Nie wkładać zabrudzonych naboi np. po podniesieniu z ziemi.

odbezpieczonyzabezpieczony

BEZPIECZNIK

SYSTEM SPUSTOWY, STRZELANIE

Jest to pistolet samopowtarzalny, którego mechanizm spustowy działa
w trybie Single Action.  Po załadowaniu pełnego magazynka w celu
oddania pierwszego strzału należy energicznie i szybko przeładować
(cofnąć) zamek (Rys.6). Wtedy do komory zostanie wprowadzony
kartdridż z magazynka

Pistolet posiada zewnętrzny bezpiecznik nastawny, zapobiegający
przypadkowemu wystrzałowi.
Ustawiony w dolnej pozycji zabezpiecza pistolet przed wystrzałem.
Widoczna jest wówczas litera S – od SAFE – zabezpieczony (Rys.7).
Ustawienie bezpiecznika w pozycji górnej odbezpiecza pistolet do
strzału. Widoczna jest wówczas litera F – FIRE – strzał (Rys.8).

“F”- FIRE”“S”-SAFE

6

7 8

Po wystrzeleniu wszystkich kartridży z magazynka zamek pozostaje
w tylnym położeniu. Wówczas po wyjęciu pustego i włożeniu
załadowanego magazynka wystarczy wcisnąć w dół dźwignię zrzutu
zamka (Rys.9), aby w ułamku sekundy pistolet był znów gotowy do
strzału.
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WYSTRZELIWANIE RAC

Załaduj pistolet kartdridżami hukowymi. Wkręć nasadkę do lufy.
Umieść racę w nasadce wkładając czarną lub pustą stroną do
nasadki.
Wyceluj pistoletem do góry trzymając go w wyprostowanej ręce.
Nigdy nie celuj w stronę ludzi i zwierząt oraz obiektów łatwopalnych .
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