Mauser featherweight deluxe
1. Poista patruunat pesästä ja lippaasta. Irrota
lukko.

ratkaisemiseksi
Timneyltä.

2. Irrota lukonkehys tukista.

Jos virityspalan virepinta (9) ja Timneyn
viretuki (8) tulevat kosketuksiin liian nopeasti
lukon liikkuessa nopeasti, voi lipeämistä
tapahtua ja lukko jäädä virittymättä. Ratkaisu
on hioa virityspalan virepintaa kohdasta (9)
varovaisesti, kunnes osat kohtaavat oikein.

3. Irrota laukaisukoneisto työntämällä tappi (5)
ulos.
Huom.
Joissakin Mauserin kehyksissä on koroke
kohdassa A, viilaa se pois, jotta
laukaisukoneisto sopii paikoilleen.
4. Asenna Timney-laukaisukoneisto työntämällä
tappi (5) reiästä (6). ÄLÄ KÄYTÄ VOIMAA.
Jos yrität pakottaa tapin läpi, voit rikkoa
toisen puolen korvakkeen. Kun tappi on
paikoillaan, kiristä asennusruuvi (1) niin, että
laukaisukoneisto
on
tukevasti
kiinni
kehyksessä.

tilaa

korkea

viretuki

6. Tarvittaessa avarra tukin sisäpintaa, niin ettei
varmistinlevy (11) kosketa tukkia. Mikäli
liipaisin osuu liipaisinkaaren aukon reunoihin,
avarra aukkoa niin, ettei liipaisin enää osu.
7. Jossain Mauser-malleissa lukko saattaa osua
varmistinlevyyn. Korjataksesi ongelman, taita
varovasti varmistinlevyä niin, etteivät
liikkuvat osat osu siihen kummassakaan
asennossa.

Huom.

Huom.

Tarvittaessa taita varmistinlevyä varovasti,
niin että se ___clears the receiver____

Mauser 98 –malleissa varmistimen voi laittaa
päälle vain aseen ollessa viritettynä tai lukon
ollessa auki.

5. Jos Timneyn viretuki ei liiku vapaasti, irrota
koneisto ja väljennä viretuen aukkoa (7)
kunnes viretuki mahtuu liikkumaan.
Joissain vanhemmissa Mauser-malleissa
paksuus kohdassa (7) on normaali suurempi,
milloin viretuki ei nouse riittävän ylös
osuakseen
viritysosaan.
Ongelman

8. Ruuvi (2) on laukaisuvastuksen säätöruuvi
(esiasetus on noin 1,5 kg). Vastus kevenee
ruuvia avattaessa. ÄLÄ säädä vastusta alle
750 g:n.
Ruuvi (3) säätää jälkivetoa. Älä kiristä sitä
liikaa, sillä se estää liipaisimen liikkumisen ja
siten aseen laukeamisen.

Ruuvi (4) on viretuen säätöruuvi. Viretuki
säätyy varmistimen välityksellä, joten jos
säädät sitä, pidä varmistin päällä, jottet
säätäisi sitä niin, ettei varmistinta enää saa
päälle.

Timney suosittelee Timney speedlock jousen
asennusta, jotta iskuri liikkuisi nopeammin
eikä tulisi laukeamattomia.

TIMNEY TRIGGER -TAKUU
Materiaali ja valmistus: tämä TIMNEY-liipaisin on huolellisesti tarkastettu, testattu ja säädetty, jotta sitä voisi
luotettavasti käyttää eliniän. Materiaali- tai valmistusvian ilmetessä normaalin käytön ja huollon aikana tarvittavat
korjaukset, sisältäen työn ja osat, tehdään veloituksetta, edellyttäen tarkastuksemme toteavan, ettei vaurio johtunut
vahingosta, muutoksista, väärinkäytöstä tai muusta meistä johtumattomasta syystä. Emme oleta tai viittaa
mihinkään sanalliseen tai lakisääteiseen takuuseen, emmekä oleta tai valtuuta ketään olettamaan meiltä mitään
velvollisuutta tai vastuuta tämän liipaisimen suhteen. Tämän liipaisimen korjaukset tai purkaminen millään tavoin
ilman erillistä valtuutusta johtaa takuun umpeutumiseen.
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