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1.Esittely
1.1

Tässä ohjekirjassa kerrotaan pistoolin tärkeimmät ominaisuudet, rakenne ja toimintaperiaate.

1.2

Aseen osat ja osakokonaisuudet on esitetty taulukoissa ja räjäytyskuvissa.

2. Käyttötarkoitus
2.1

Baikal Margo on kompakti harjoitus- ja loukkupistooli.

2.2

Pistoolin kalipeeri on .22LR. Latausmekanismi ei välttämättä toimi aliäänipatruunoilla.

2.3

Pistoolissa on kiinteät tähtäimet. Kahva on synteettinen ja muut osat terästä. Saatavana myös
niklattuna. Aseessa on turvallisuutta lisäävä ulkopuolinen varmistin.

3. Ominaisuudet
Löytyvät englanninkielisen ohjekirjan sivulta 4.

4. Osat
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4.1

Kiinteillä tähtäimillä varustetun pistoolin osat on esitetty taulukossa 1 (Table 1), kuvissa 2 ja
3. (Fig.2 ja Fig.3)

4.2

Säädettävällä takatähtäimellä varustetun pistoolin osat on esitetty taulukossa 2 (Table 2) ja
kuvissa 5 ja 6 (Fig.5 ja Fig.6)

4.3

Myyntipakkauksen sisältö on esitetty taulukossa 3 (Table 3) Lisäksi mukana tulee
ylimääräinen nallipiikki.

5. Rakenne ja toimintaperiaate
5.1

Pistoolin osat on esitetty kuvassa 3 (Fig.3)

5.2

Pistoolin itselataavuus perustuu massasulkuun. Pistooli poistaa hylsyn, virittää
laukaisumekanismin ja syöttää patruunapesään uuden patruunan lippaasta automaattisesti.

5.3

Vedettäessä liipaisimesta iskuvasara iskee nallipiikkiin, jolloin ase laukeaa.

5.4

Varmistimen toiminta perustuu iskuvasaraan tehtyyn loveen, joka lukitsee iskuvaran ja
virekynnen kun varmistin on päällä. Ase varmistetaan vetämällä iskuvasara keskiasentoon.

6. Turvatoimenpiteet
6.1

Lataa pistooli vasta ennen ampumista. Säilytä ase lataamattomana. Älä jätä asetta vireeseen.
Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu!

7.Käyttöohjeet
7.1

7.2

7.3

Aseen ampumakuntoon laittaminen: irrota lipas 11 (Fig.3) ja varmista, että patruunapesä on
tyhjä.
Irrota sokka 19, holkki 21, rekyylijousen tappi 18 ja rekyylijousi 20. Irrota luisti 2, poista
ruuvit 49 (Fig.2), irrota vasen ja oikea kahva 47 ja 48. Puhdista pistooli ja öljyä rungon
ohjaimet, luistin ohjaimet, holkin 21 ohjaimet, rekyylijousen tappi 18 ja patruunapesä.
Kokoa pistooli ja varmista sen toimintakunto.
Ennen ampumista:
-Lataa lipas 7 patruunalla.
-Aseta lipas paikalleen kahvan sisään.
-Vedä luisti taakse ja vapauta se.
-Vedä luistia 5-10 mm taaksepäin varmistaaksesi, että patruunapesään on mennyt patruuna.
Ammunnan jälkeen:
Irrota lipas ja varmista, että patruunapesä on tyhjä. Vapauta iskuvasara 3 ja aseta se
keskiasentoon.
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