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niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu,
samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu 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. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
13. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
Uwaga! używaj tylko kulek stalowych kal. 4,46 BB
14. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ
POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WA RU NK I DOSTARC ZANI A PRZESYŁEK
R E K L A MACY J N Y CH DO SERWI SU
1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży
oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki).
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego
zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny)
zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.
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BEZPIECZNIK
Bezpiecznik znajduje się po lewej stronie pistoletu między spustem a okładziną rękojeści. aby zabezpieczyć pistolet wciśnij przycisk tak, aby czerwony pasek został zakryty.

Ł A DOWA N IE K A P SU ŁY Z C O 2
UWAGA! UŻYWAJ TYLKO 12-GRAMOWYCH
KAPSUŁ CO2 UMAREX LUB WALTHER.

1. Przesuń okładkę rękojeści do tyłu (rys. 2.1).
2. Odkręć maksymalnie śrubę dociskową a następnie
wprowadź pojemnik CO2 do komory. Dokręcenie spowoduje
przebicie kapsuły CO2 (rys. 2.2).
3. Nasuń pokrywę rękojeści (rys. 2.3).

Ł A DOWA N IE M A GA Z Y NK A
1. Przesuń kciukiem prowadnicę sprężyny do oporu i zablokuj (rys. 3.1).
2. Wsyp przez otwór kulki (rys. 3.2).

UWAGA! UŻYWAJ TYLKO KULEK STALOWYCH KAL. 4,46 BB

3. W magazynku mieści się 15 kulek.
4. Gdy zapełnisz magazynek zwolnij prowadnicę sprężyny.

Po każdym wyjęciu magazynka należy sprawdzić czy w jego komorze nie pozostała kulka. Pozostawienie kulki w komorze i ponowne załadowanie magazynka powoduje trwałe
uszkodzenie pistoletu, które nie jest objęte gwarancją.
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S TR Z E LAN IE
Odbezpiecz pistolet wyciskając bezpiecznik z prawej strony (czerwony
pasek będzie widoczny z lewej
strony), następnie wciśnij spust, żeby oddać strzał (rys. 4.1).

MO N TOWANIE D ODATKOWEJ SZYNY
Pudełko zawiera dodatkową szynę 22 mm (Weaver). Służy ona do montowania przyrządów optoelektronicznych, takich jak np. celownik kolimatorowy.
1. Odkręć krótką śrubkę (rys.5.1).
2. Wsuń szynę na zamek.
3. Dokręć szynę do pistoletu przy pomocy długiej śrubki (rys. 5.2)
Zaleca się ograniczać częstotliwość montowania i zdejmowania szyny.

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 dokonywujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;
:: producent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego
obchodzenia się z bronią.
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

WA RUN KI GWA R A NC J I
UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM
NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT
NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA,
USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE
PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!

KO N S ERWACJ A
Czyszcząc i konserwując pistolet należy używać specjalistycznych olejów bez dodatków
kwasów i żywicy, np. Brunox. Metalowe części powinny być smarowane okresowo olejem
silikonowym.

UWA GI OG ÓLNE
Uwagi ogólne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z urządzeniami
typu karabinku pneumatyczne z lufą gwintowaną. Aby unikać 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 bron 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.
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1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach
gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan,
działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
:: regulacja przyrządów celowniczych,
:: czynności konserwacyjne,
:: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu
– reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
:: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub
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