
W A R U N K I  G W A R A N C J I
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. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.

6. 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.

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 
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.
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Z A S A D Y  B E Z P I E C Z E Ń S T W A

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 ZNAJDUJE SIĘ ZA CELEM.

ZAWSZE ZACHOWÓJ SIĘ WEDŁUG ZASAD SPORTOWYCH.

O S T R Z E Ż E N I E
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.

O B S Ł U G A  P I S T O L E T U

1.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wszelkich  czynności
związanych  z  obsługą  pistoletu,  upewnij  się,  że  dźwignia
bezpiecznika  znajduje  się  w  pozycji  „safe”.  Przełącz  dźwignię
bezpiecznika w dół.

2. Naciśnij przycisk zwalniania magazynka i wyciągnij magazynek.

3.  W  tylnej  części  rękojeści  znajduje  się  pokrywa  kapsuły  CO2.
Naciśnij na górę pokrywy, następnie pociągnij ją w dół. Odsłonisz w
ten sposób dostęp do komory CO2.

4. Wewnątrz rękojeści umieść kapsułę CO2.

5. Przykręć śrubę docisku w prawo. Czynność tą należy wykonać
szybkim,  zdecydowanym  ruchem.  Śrubę  należy  dokręcać  do
momentu  uszczelnienia  się  systemu  gazowego.  Zbyt  mocne
wkręcenie śruby może uszkodzić uszczelkę przebijaka.

UWAGA: Należy unikać pozostawiania naboju CO2 w pistolecie przez okres dłuższy niż 24 godziny, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie
zaworu lub uszczelek. 

6. Zamknij pokrywę komory kapsuły CO2.

7.  Załaduj  magazynek  śrutem  BB  lub  śrutem  typu  Diabolo.  Śrut
należy umieścić od strony zaznaczonej na rysunku.

8.  W celu  załadowania śrutu,  należy  obracać bęben.  Po
załadowaniu bębenka należy upewnić się, że żaden śrut z
niego  nie  wystaje.  Nieprawidłowo  załadowany śrut  może
doprowadzić do zacięcia się pistoletu.

9. Śrut należy wkładać w kierunku zgodnym z rysunkiem na
magazynku. Odwrotne włożenie śrutu może doprowadzić do
zapchania lufy bądź do uszkodzenia magazynka.

10. Załadowany magazynek umieść z powrotem w rękojeści
pistoletu.

11. Zwolnij dźwignię blokady spustu, przesuwając ją do góry. W tej
chwili pistolet jest gotowy do oddania strzału. 

 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 następnie 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. 

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

W celu utrzymania wysokiej sprawności mechanizmów wewnętrznych pistoletu oraz jego lufy zalecamy 
czyszczenie przewodu lufy po każdym zakończonym strzelaniu. Do czyszczenia przewodu lufy należy używać 
wyłącznie wyciora z założoną miękką szczotką bawełnianą lub z tworzywa sztucznego. 


