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DZIĘKUJEMY ZAWYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.
Urz dzenie pneumatyczne o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J nie wymaga rejestracji

na policji i dostępne jest dla osób pełnoletnich BEZ ZEZWOLEŃ - (Dz. U. nr 53, poz. 549, z

21 maja 1999r., wraz z rozporządzeniem z 14 lutego 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 52, poz. 451)

ą

Schemat

Model

Prędkość początkowa

Kaliber

Ciśnienie zasobnika

Numer seryjny

Dane techniczne twojego karabinka

Lufa

Osłona spustu

Spust

Gumowa stopka

Dźwignia przeładowania

Baka policzkowa

Kartusz

Magazynek

Bezpiecznik
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uszkodze ), a sprz t nadal wykazuje wady uniemo liwiaj ce eksploatacj zgodn z

przeznaczeniem.

ń ę ż ą ę ą

9. 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.

10.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.

11.Powy sze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mog

spowodowa utrat gwarancji.

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

atmosferyczne, powodzie, po ary itp.

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

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

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

1. Obowi zek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.

2. W przesy ce koniecznie znale si musi:

opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z dat sprzeda y oraz

piecz ci firmow , dok adny adres nadawcy i nr telefonu.

3. Przesy ka powinna by odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysy ki). W

przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy ki reklamacj nale y zg asza u kuriera lub w

Urz dzie Pocztowym, w którym przesy ka by a odebrana.

4. W przypadku braku opisu usterki towar nie b dzie przekazywany do serwisu.

5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powsta e na skutek nieodpowiedniego

zabezpieczenia towaru na czas transportu.

6. Przesy ki wysy ane na koszt odbiorcy nie b d odbierane.

7. Produkt sprawny technicznie przys any do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny)

zostaje odes any na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przegl du.

8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysy any jest kurierem

DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.
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WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ
POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESY EK REKLAMACYJNYCH DO SERWISUŁ
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Zawsze kieruj luf

2. Zawsze traktuj wiatr k adowan u. Aby upewni
adowany - wyci gnij magazynek i oddaj strza

3. Nigdy nie k ad cie je eli nie chcesz strzela

4. Nigdy nie zostawiaj wiatr ki bez dozoru. Zawsze trzymaj j

5. Zawsze utrzymuj karabinek w czysto ci i dobrym stanie technicznym.

6. U ywaj tylko rutu przeznaczonego do danego typu wiatr ek. Starannie sprawdzaj rut
przeznaczony do strzelania. Zasobnik nale y adowa cznie powietrzem
atmosferycznym! U ycie innych gaz grozi wybuchem.

7. U ywaj okular strzeleckich.

8. Gwarancja nie obejmuje napraw uszkodze ych w wyniku dzia a
niepowo anych dokonuj cych wcze niej jakichkolwiekprzer ek. Producent nie odpowiada
tak e za szkody powsta e w wyniku nieumiej tnego obchodzenia si

9. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci skontaktuj si

10. Starannie zabezpieczaj miejsce strzelania w szczeg no ci za kulochwytem, aby chybiony
strza a przypadkowej osoby lub strat materialnych.

ę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj wylotu lufy tam, gdzie nie chcesz
strzelać.

ę jak nał ą, sprawną i gotową do strzał ć się
czy karabinek jest rozł ą ł kontrolny w
bezpiecznym kierunku.

ł ź palca na spuś ż ć. Karabinek przenoś
zabezpieczony.

ą w miejscu zabezpieczonym
przed kradzieżą, z dala od dzieci.
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WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na okres 36 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. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje si na karcie gwarancyjnej.

7. 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.

8. Nabywcy przys uguje prawo wymiany sprz tu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku,

gdy w okresie gwarancji nast pi konieczno dokonania 3 napraw (tych samych
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Zabezpieczony Odbezpieczony

Bezpieczeństwo

Karabinki posiadaj bezpiecznik umieszczony . Odbezpieczanie
karabinka nast puje poprzez jego przesuni cie do góry. Stan odbezpieczony jest
sygnalizowany przez wiec c diod

jest w cznikiem/wy cznikiem systemu spustowego oraz umo liwia dost p do
trybu programowania.

ą
ę ę

ś ą ą ę. .
Bezpiecznik łą łą ż ę

pod dźwignią przeładowania

Jeśli dioda nie świeci karabinek jest zabezpieczony

Karabinek posiada wewnętrzną blokadę bezpieczeństwa, która uniemożliwia przypadkowe
oddanie strzału gdy przestawia się bezpiecznik w pozycję odbezpieczony (FIRE) przy
naciśniętym języku spustowym. Ta procedura bezpieczeństwa pozwala także wejść w tryb
programowania.

Napełnianie zasobnika powietrza

Butle
Aby napełnić zasobnik twojej wiatrówki z butli ze sprężonym powietrzem, niezbędne jest
posiadanie butli z zestawem do ładowania.
Zestaw ten powinien zawierać:
- wężyk
- odpowietrznik
- manometr

OdbezpieczonyZabezpieczony

Ładuj zasobnik zgodnie z sześcioma poniższymi krokami, zwracając
szczególną uwagę na kolejność ich wykonywania! Za szkody powstałe w
wyniku niestosowania się do zaleceń odpowiada użytkownik!

Uwaga !!
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1. Zdejmij zabezpieczenie (zaślepkę) - pod spodem karabinka i przyłącz szybkozłaczkę
(odciągając jej kołnierz), upewnij się, że szybkozłączka jest wciśnięta do końca (fot. 1).

2. Sprawdź, czy zestaw jest dobrze wkręcony w zawór butli ze sprężonym powietrzem
i czy śruba odpowietrznika jest dokręcona .

3. Bardzo powoli otwieraj zawór źródła (np. butli nurkowej), z tą chwilą zasobnik zacznie się
napełniać. Naturalnym objawem wzrostu ciśnienia jest nagrzewanie się zasobnika w
karabinku .

4. Napełnij zasobnik ciśnieniem roboczym podanym na karabinku, w instrukcji do twojego
karabinka oraz na karteczce przyczepionej do każdego nowego karabinka.
Gdy wskazanie manometru osiągnie dane ciśnienie zamknij zawór źródła. Odczekaj kilka
minut na ustabilizowanie się ciśnienia i ostygnięcie zasobnika, po czym ewentualnie
uzupełnij ciśnienie w zasobniku.

5. Otwórz odpowietrznik w celu odpowietrzenia zestawu do ładowania. Przy próbie
odłączenia szybkozłączki bez uprzedniego odpowietrzenia, może ona niebezpieczne
wyrwać się z gniazda.

6. Odłącz szybkozłączkę.

(fot. 2)

(fot. 3)

Pompki ręczne:
Ten sposób napełniania należy do najtańszych. W porównaniu do butli nurkowych, i
podobnych zbiorników nie zapewnia on najwyższej jakości oczyszczania powietrza z wilgoci i
kurzu. Należy napełniać zasobnik w środowisku wolnym od kurzu. Zawsze należy uważnie
czytać instrukcję producenta pompki.

Ładowania karabinka

Opcja jednostrzałowa

Pamiętaj o kierowaniu wylotu lufy zawsze w bezpieczną stronę!

Jeśli posiadamy wkładkę jednostrzałową, można każdorazowo ładować pojedynczy śrut
bezpośrednio do lufy. Aby zamontować wkładkę należy odciągnąć dźwignię przeładowania.
Wkładka posiada magnesy, więc wystarczy wsunąć wkładkę do portu i docisnąć.

Fot. 1. Fot. 2. Fot. 3.

Uwaga !!
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Kod produktu: 3.0145Kod produktu: 3.0145

Kulochwyt KolterKulochwyt Kolter

Kod produktu: 465.111-5Kod produktu: 465.111-5

Figurka Field Target - szczurFigurka Field Target - szczur

Kod produktu: 4-16x50BKod produktu: 4-16x50B

Luneta Optisan ViperLuneta Optisan Viper

Kod produktu: 3.1414Kod produktu: 3.1414

Tarcze papieroweTarcze papierowe

Kod produktu: LOL.PL9Kod produktu: LOL.PL9

Olejek do śrutu Pl9Olejek do śrutu Pl9

Kod produktu: H012920Kod produktu: H012920

Zestaw do ładowania MidlandZestaw do ładowania Midland
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Polecane akcesoria

Kod produktu: Ex452Kod produktu: Ex452

Śrut Diabolo ExactŚrut Diabolo Exact
Kod produktu: 2510478Kod produktu: 2510478

Luneta Simmons 3-9x40 Pro SportLuneta Simmons 3-9x40 Pro Sport

Kod produktu: LP.2501Kod produktu: LP.2501

Pompka LogunPompka Logun

Kod produktu: H021381Kod produktu: H021381

Butla na sprężone powietrzeButla na sprężone powietrze

Kod produktu: LOG46PKod produktu: LOG46P

PokrowiecPokrowiec

Kod produktu: D1.004Kod produktu: D1.004

Magazynek 10-strzałowyMagazynek 10-strzałowy
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Opcja dziesięciostrzałowa (z magazynkiem)

1. Przekręć dźwignię zamka o 45° do góry i odciągnij do tyłu.
2. Umieść śrut główką do przodu w kanaliku ładowniczym.
3. Przesuń dźwignię zamka w przód a potem przekręć w dół, (z powrotem o 45°) tak aby

zaryglować karabinek.

Karabinek jest teraz załadowany! Po odbezpieczeniu jest on gotowy do strzału.

1. Przekręć dźwignię zamka o 45° do góry i odciągnij do tyłu, po przesunięciu dźwigni
zamka całkowicie do tylu należy ją zatrzymać w punkcie o niewielkim, wyczuwalnym oporze,
następnie wyjmij magazynek z lewej strony.

Wyjęcie magazynka jest możliwe tylko wtedy, gdy dźwignia znajduje się
w wyżej opisanym punkcie!

2. Teraz umieść śrut w dużym otworze załadowczym magazynka, upewniając się, że śrut
poprawnie ulokował się w swojej komorze . Obracaj bębenek przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, po każdym „kliknięciu” załaduj kolejny śrut, aż do dziesięciu sztuk .

3. Zainstaluj ponownie magazynek i zarygluj karabinek. W tym momencie śrut znajduje się już
w lufie .

4. Odbezpiecz karabinek, jest on gotowy do strzału. W tym momencie zapali się czerwona
dioda umieszczona w przełączniku bezpiecznika, można oddać strzał.

5. Aby oddać kolejny strzał, unieś dźwignię zamka o 45° do góry i odciągnij do tyłu. Na
ostatnim etapie ruchu dźwigni magazynek obróci się ustawiając kolejny śrut w pozycji
gotowej do załadowania. Zarygluj dźwignię, a śrut zostanie wprowadzony do lufy.

6. Po opróżnieniu magazynka, na jego lewej stronie będzie widoczny punkt, oznaczający
konieczność ponownego naładowania magazynka.

(fot. 2)
(fot.1)

(fot. 3,4)

• Istnieje opcja dostosowania obsługi magazynka (wyjmowania i wkładania) dla strzelców
leworęcznych, w tym celu należy przemieścić bolec blokujący magazynka.
• W czasie użytkowania magazynka trzeba się upewnić, że ulokowane w nim śruby z ukrytymi
w jego obudowie łebkami są dokręcone.

Fot. 1. Fot. 2.

Uwaga !!



Modele X2 dysponuj systemem mechanicznej regulacji spustu:

1. Regulacja si y nacisku drugiego stopnia spustu
2. Ustawienie k ta pochylenia j zyka spustowego
3. Ustawienie pierwszego stopnia (etapu) ci gania spustu - przed strza em

Poszczególne regulacje dokonywane s niezale nie od siebie, przy czym po
dokonaniu regulacji k ta nachylenia j zyka spustowego (fabrycznie 90°)
nale y ponownie ustawi pierwszy stopie ci gania spustu.

Aby wyregulowa spust zalecamy demonta o a od reszty karabinka.
Poni ej opisane s funkcje poszczególnych rubek regulacyjnych oznaczonych
odpowiednim numerem na rysunku. Potrzebny kluch sze ciok tny 1,5mm
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Uwaga!

Regulacja języka spustowego

Fot. 3. Fot. 4.
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Śrubka 1.

Śrubka 2.

Śrubka 3.
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1. Regulacja si y nacisku drugiego stopnia spustu (strza
Wykr rubke blokuj c kszy si nacisku, potrzebn do oddania
strza u, obró rubk regulacyjn
ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby go zmniejszy ó
rubk regulacyjn w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara. Wa ne! Zbyt

du y obrót w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara spowoduje e mechanizm nie b dzie si
prawid owo
napina
2. Ustawienie k ta pochylenia j zyka spustowego
Ta rubka umo liwia dostosowanie k ta pochylenia j zyka spustowego zgodnie
z w asnymi preferencjami. Ustawienie fabryczne wynosi oko o 90°.

3. Ustawienie pierwszego stopnia (etapu) ci gania spustu - przed strza em.
Obrót tej rubki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, skróci ja owy etap
ci gania

spustu, a obrót w przeciwnym kierunku spowoduje wyd u enie ja owego
etapu ci gania spustu
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Konserwacja karabinka

Utrzymywanie broni w czystości i dobrym stanie technicznym gwarantuje bezpieczne i dłuższe
jej używanie. Ponieważ śrut używany do strzelania jest ołowiany, podczas strzału w lufie
gwintowanej odkładają się złogi ołowiu. Resztki ołowiu zostawione na gwincie lufy powodują,
że następne śruty są wyhamowywane i tracą prędkość przy wyjściu z lufy. Dlatego też po
wystrzeleniu około 500 śrutów należy lufę przeczyścić za pomocą zestawu wyciorów
(np.Umarex) i zakonserwować przy użyciu oleju typu Brunox lub TF2. Obydwa typy olejów
mogą również służyć do konserwacji zewnętrznej, jak również mechanizmu spustowego i
przeładowania. Nadmiar oleju zebrać szmatką. Nie przesadzać z dozowaniem oleju do
mechanizmów karabinka!

Po każdym skończonym strzelaniu należy przetrzeć olejem kartusz oraz lufę na
zewnątrz w celu usunięcia wilgoci (np. ze spoconych dłoni). Lufa wykonana jest ze stali
wysoko węglowej, oksydowanej, która nie jest odporna na żrące substancje i wilgoć
(sól i woda zawarta w pocie ludzkim). Nie wykonanie tej czynności może spowodować
pokrycie się lufy nalotem rdzy nawet po 2 dniach.


