Evanix Blizzard S10 käyttöohje
Eräliike Riistamaa Oy

Varoitukset
●

Älä koskaan suuntaa asetta ihmistä kohti, lataamattomanakaan.

●

Käytä aina ampujan laseja/turvalaseja ampuessasi. Varmista myös että kaikilla lähelläsi
olevilla on lasit.

●

Pidä ase aina varmistettuna kunnes olet valmis ampumaan.

●

Käytä aina ilmakiväärin tauluntaustaa turvallisessa ympäristössä, ettei vahinkoja pääsisi
tapahtumaan jos tausta jostain syystä pettäisi.

●

Älä lataa asetta ennen kuin ampuminen on turvallista ja olet valmistautunut laukaisemaan.

●

Älä koskaan tähtää sellaisiin kohteisiin joista luoti saattaa kimmota, kuten veteen.

●

Pidä ase aina varmistettuna ja lataamattomana kun ojennat aseen toiselle, tai kun otat aseen
vastaan.

●

Älä koskaan säilytä asetta ladattuna tai vireessä.

●

Varmista, että luodit ovat samaa kaliberia aseesi kanssa.

●

Lue aseen manuaali huolella ja noudata aina käyttöohjeita.

●

Varmista että osaat käyttää asetta ennen käyttöönottoa.

●

Säilytä asetta turvallisessa paikassa, lataamattomana ja virittämättömänä, lasten
ulottumattomissa.

●

Älä koskaan säilytä luoteja samassa paikassa aseen kanssa.

●

Noudata aina paikallisia ja valtakunnallisia aselakeja ja säännöksiä.

●

Käytä ainoastaan ilma-aseille tarkoitettuja öljyjä ja rasvoja, jottei aseesi vahingoitu.

●

Älä käytä silikonipohjaisia öljyjä tai rasvoja.
Aseiden väärinkäyttö ja huolimaton käsittely voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai
kuolemaan.

Ilmasäiliön täyttö
●

Käännä täyttöventtiilin pölysuoja pois täyttöaukon edestä. Yhdistä täyttöadapteri pumppuun.
Käytä ainoastaan aseen mukana tullutta adapteria. Täytä ilmasäiliö hiljalleen, maksimissaan

200 baariin asti. Nopea täyttäminen on vaarallista ja voi johtaa ylikuumenemiseen ja siten
epätarkkaan täyttöpaineeseen. Älä täytä säiliötä yli 200 baariin, koska se voi vahingoittaa
asetta ja johtaa tehojen madaltumiseen.
Älä koskaan täytä asetta muulla kuin tavallisella ilmalla!
●

Ilmasäiliön täytyttyä, päästä ylimääräinen ilma ulos pumpussa olevan venttiilin avulla ja
irrota adapteri ilmasäiliöstä. Käännä täyttöventtiilin pölysuoja takaisin paikoilleen.

Lataaminen
●

Avaa lukko ja poista lipas.

●

Lataa luodit kärki edellä lippaan koverretulle puolelle. Työnnä luoti niin syvälle että se
lukittuu lippaan sisällä olevaan O-renkaaseen. Katso että luoti on kokonaan lippaan sisällä.

●

Aseta lipas takaisin paikalleen aseen syvennykseen. Varmista ase vetämällä varmistin taakse
”S”-asentoon.

●

Ladataksesi työnnä virityskampi eteen ja alas syvennykseen, niin pitkälle kuin se menee.

●

Ase on nyt viritetty, ladattu ja valmiina ampumiseen.

●

Ampuaksesi, poista varmistus työntämällä varmistin asentoon ”F”. Tähtää ja purista
liipaisinta kun se on turvallista. Lataa seuraava luoti vetämällä virityskampi ylös ja taakse, ja
uudelleen eteen ja alas. Ase latautuu ja olet jälleen valmis ampumaan.

Ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään, mikäli ase ei toimi kuten pitäisi!

Liipaisimen säädöt
Poista lipas ja varmista että piippu on tyhjä. Varmista ase ja irrota tukki.
Etuvedon säätö
Etuvedon säätöruuvi löytyy liipaisinkaaren alapuolelta. Käännä ruuvia myötäpäivään vähentääksesi
ja vastapäivään lisätäksesi etuvetoa.
Takavedon säätö
Takavedon säätöruuvi löytyy kuvan osoittamasta paikasta. Kääntämällä kuusiokoloavainta
myötäpäivään takaveto vähenee ja vastapäivään pitenee.
Takavedon säätö saattaa vaikuttaa myös etuvetoon, ja toisin päin. Älä kuitenkaan säädä liikaa koska
tällöin ase saattaa laueta liian herkästi, esimerkiksi kolahduksen vaikutuksesta.
Liipaisimen säätö
Voit myös säätää itse liipaisimen paikkaa kuusiokoloavaimella. Löysää ruuvi ja siirrä liipaisin
haluamaasi kohtaan, jonka jälkeen kiristä ruuvi.

Varmistin

Varmistaaksesi aseen, vedä varmistin taaksepäin asentoon ”S”. Varmistimen ollessa päällä, liipaisin
on lukittuna, eikä asetta voida laukaista. Vapauttaaksesi varmistuksen, työnnä varmistin etuasentoon
”F”, jolloin ase on laukaisuvalmis.
Mikäli haluat poistaa aseen vireestä, vedä virityskampi taka-asentoon ja pidä siitä kiinni. Purista
liipaisinta ja vie virityskampi hitaasti etuasentoon samalla kun pidät liipaisinta painettuna. Varmista
että piippu on tyhjä! Älä koskaan säilytä asetta vireessä.
Älä jätä luoteja aseeseen, kun se ei ole käytössä. Suosittelemme, että ase ja luodit säilytetään
erillään.

Huolto ja ylläpito
Blizzard ilma-aseet on rakennettu huolettomiksi huollettaviksi. Sinistetyt osat kannattaa pyyhkiä
synteettiseen öljyyn kostutetulla kankaalla jokaisen käytön jälkeen. Virityskammen ja o-renkaiden
kevyt voitelu yleisvaseliinilla on myös suositeltavaa aika ajoin.
Suosittelemme, että käytät aika ajoin puhdistustulppia jotka voidaan ampua aseen piipun läpi ilman
vaaraa piipun vahingoittumisesta
Suosittelemme vuosittaista huoltoa sitä tarjoavassa alan erikoisliikkeessä.
Ota huomioon, että takuu ei kata aseen purkamisesta mahdollisesti syntyneitä vahinkoja. Aseen saa
purkaa vain valmistajan hyväksymä huoltoliike.
Voiteluaineet
Ajoittaista O-renkaiden voitelua lukuun ottamatta, Blizzardia ei tarvitse voidella vuosihuoltojen
välissä.
Aseen sisäisten liikkuvien osien, kuten laukaisumekanismin, voitelu ei ole suositeltavaa
minkäänlaisilla aineilla. Liika voitelu saattaa lisätä lian ja pölyn tarttumista, mikä vaikuttaa aseen
suorituskykyyn negatiivisesti.
Älä suihkuta öljyjä suoraan aseeseen.

Äänenvaimennin
Blizzard ilma-aseessa on valmiina ½” UNF kierre. Poista kierteen suojaholkki piipun päästä ja
kiristä äänenvaimennin paikoilleen.

Muuta huomioitavaa
Pyyhi aseesi käytön jälkeen nukkaamattomalla, synteettisellä öljyllä kostutetulla kankaalla.
Älä suihkuta silikonipohjaisia öljyjä suoraan aseen pinnalle, koska ne saattavat aiheuttaa
käyntihäiriöitä.
Älä jätä ilmantäyttöaukkoa auki täyttöjen välillä, van käännä pölysuoja aina takaisin paikoilleen.

Rasvaa o-renkaita tasaisin väliajoin yleisvaseliinilla käyttöiän pidentämiseksi.
Älä koskaan oleta, että varmistin-mekanismi kykenee täysin varmasti estämään aseen laukeamisen
vahingossa.
Älä koskaan jätä luoteja piippuun. Poista lipas kun lopetat ampumisen.
Älä täytä ilmasäiliötä liian nopeasti, varmistaaksesi venttiilin paikallaan pysymisen. Liian nopea
täyttö saattaa myös vääristää painemittarin lukemaa ja aiheuttaa ylikuumenemista.
Älä koskaan täytä ilmasäiliötä yli 200 baarin, sillä se saattaa olla vaarallista, vahingoittaa asetta ja
johtaa toimintahäiriöön.
Älä käytä mineraaliöljyjä aseen puhdistukseen.

Vianetsintä
Lue manuaali huolella ja noudata aina käyttöohjeita.
Älä koskaan yritä korjata vikaa itse mikäli Blizzard ilmakiväärisi näyttää merkkejä
toimintahäiriöstä, vaan ota yhteyttä joko jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.

Takuu
Evanix Blizzard S10 ilmakiväärillä on valmistajan myöntämä kahdentoista kuukauden takuu
ostopäivästä alkaen valmistus- ja materiaalivirheiden varalta. Takuuasioissa ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
Takuu kattaa osat, työn sekä kotimaassa tuotteen palautuksen asiakkaalle.
Takuu ei kata väärinkäytöstä eikä laiminlyönnistä aiheutuneita haittoja, eikä mahdollisia
kuljetuksesta aiheutuneita vahinkoja. Takuu ei kata o-renkaiden, ruuvien, jousien eikä tukin
normaalia kulumista.

