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1 Johdanto

Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase
sopii sekä oikea- että vasenkätisille, ja sen laukaisu toimii sekä yksi- että kaksitoimisesti.

2 Tärkeää

Noudata ehdottomasti tämän kappaleen ohjeita. Ohjeiden vastai-
nen käyttö voi johtaa vaurioihin, joita takuu ei korvaa!

• Älä täytä ilmasäiliötä yli 200 bar paineeseen.

• Muista aina vapauttaa paine täyttöletkusta ennen kuin irrotat letkun aseesta.

• Jos täytät aseen sukelluspullosta, avaa venttiili hitaasti äläkä kiirehdi täytön kanssa.

• Liian alhaisesta paineesta tai muusta syystä johtuvan toimintahäiriön jälkeen aseen pii-
pussa voi olla luoti, vaikka lipas olisi jo irrotettu. Tarkista aina tilanne esimerkiksi
puhdistuspuikolla ennen kuin ryhdyt selvittämään ongelmaa tai yrität laukaista aseen uu-
delleen!



3 Yleiset aseenkäsittelyohjeet

• Älä koskaan suuntaa asetta ihmistä kohti, lataamattomanakaan.

• Käytä aina ampujan laseja tai 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 käyttöohje huolella ja noudata sitä aina.

• Varmista, että osaat käyttää asetta ennen käyttöönottoa.

• Säilytä asetta turvallisessa paikassa, lataamattomana ja virittämättömänä, ja lasten ulot-
tumattomissa.

• 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.

4 Varmistin

Aseessa on käsikäyttöinen mekaaninen varmistin. Varmistinvipu on hopeanvärinen nuppi aseen
oikealla puolella (ks. kuva). Kun vipu on kokonaan takana asennossa S, asetta ei voi laukais-
ta eikä iskuvasaraa vetää taakse. Kun vipu on työnnettynä eteen asentoon F, ase on valmis
laukaistavaksi tai viritettäväksi.
Pidä varmistin aina asennossa S, kun kuljetat, lataat, täytät tai puhdistat asetta. Älä koskaan
oleta, että varmistinmekanismi kykenee täysin varmasti estämään aseen laukeamisen vahingossa.
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5 Paineilmasäiliön täyttö

Ase voidaan täyttää joko sukelluspullosta, käsikäyttöisellä suurpainepumpulla tai ilma-aseiden
täyttöön tarkoitetulla kompressorilla. Noudata aina käyttämäsi täyttölaitteen ohjeita!
Aseen mukana toimitetaan siihen kuuluva täyttönippa.
Täyttöventtiili sijaitsee ilmasäiliön etupäässä piipun alapuolella. Käännä täyttöventtiilin pöly-
suoja pois täyttöaukon edestä. Työnnä täyttönippa aukkoon perille saakka. Täytä ilmasäiliö
rauhallisesti korkeintaan maksimipaineeseen 200 bar asti. Liian nopea täyttäminen on vaarallis-
ta, ja voi johtaa ylikuumenemiseen ja siten epätarkkaan täyttöpaineeseen. Liian nopea täyttö
sukelluspullosta voi vaurioittaa aseen täyttöventtiiliä.
Mikäli säiliö on tyhjä, iskuvasara on vedettävä vireeseen ennen kuin täyttäminen onnistuu (muu-
toin iskuri painaa laukaisuventtiilin auki ja ilma vuotaa suoraan ulos aseen läpi).

Älä täytä säiliötä yli 200 barin, koska se voi vahingoittaa asetta ja johtaa
tehojen madaltumiseen.
Älä koskaan täytä asetta muulla kuin tavallisella ilmalla!

Ilmasäiliön täytyttyä vapauta täyttöletkussa oleva paine pumpussa tai täyttölaittees-
sa olevan venttiilin avulla ja irrota vasta sen jälkeen adapteri aseen ilmasäiliöstä. Käännä
täyttöventtiilin pölysuoja takaisin paikoilleen.
Yhdellä täytöllä saavutettavien laukausten määrä riippuu olosuhteista ja käytetyistä luodeista.
Kokemus opettaa, milloin ase on täytettävä uudelleen.

6 Lataaminen ja ampuminen

Lipas irrotetaan ja kiinnitetään aseeseen työntämällä sivusuunnassa oikealle (ks. kuva). Lippaas-
sa ja aseessa olevat jousitetut kuulat lukitsevat lippaan oikeaan asentoon. Lipas on irrotettavissa
ja kiinnitettävissä vain, kun ase ei ole viritettynä. Lipas pyörähtää takaa katsoen myötäpäivään
aina kun ase viritetään.

6.1 Luotien lataaminen lippaaseen

Luodit ladataan lippaaseen etupuolelta, pyrstö edellä. Lippaan etupuolen tunnistaa sivuilla
olevista urista (ks. kuva). Aseta lippaaseen kuusi oikean kaliiperin luotia. Mikäli luoti ei putoa
itsestään lippaaseen, paina se niin syvälle, että luodin kärki on lippaan etupinnan tasalla.
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6.2 Ampuminen

Aseta lipas paikalleen aseeseen oikein päin siten, että se naksahtaa paikalleen. Lipas pyörähtää
automaattisesti seuraavan luodin kohdalle aina asetta viritettäessä.
Aseella voidaan ampua sekä yksi- että kaksitoimisesti. Yksitoimisesti ammuttaessa poista var-
mistin (käännä vipu asentoon F) ja vedä iskuvasaraa taakse kunnes se lukittuu. Ase on nyt
vireessä ja valmis laukaistavaksi.
Kaksitoimisesti ammuttaessa poista varmistin ja vedä liipaisimesta, kunnes ase laukeaa. Tällöin
ase virittyy ja laukeaa samalla liikkeellä.

6.3 Aseen poistaminen vireestä

Mikäli haluat poistaa aseen vireestä laukaisematta sitä, poista varmistin, pidä kiinni iskuvasa-
rasta ja vedä liipaisimesta. Nyt voit laskea iskuvasaran varovasti etuasentoon ilman, että ase
laukeaa.

7 Huolto ja ylläpito

Evanix Hunting Master on oikein käytettynä ja säilytettynä erittäin kestävä ja varmatoiminen
ase, joka ei kaipaa vaativia huoltotoimenpiteitä.
Sinistetyt osat kannattaa pyyhkiä synteettiseen öljyyn kostutetulla nukkaamattomalla kankaalla
jokaisen käytön jälkeen. Tukki on hyvä käsitellä tarpeen mukaan tukkiöljyllä tai -vahalla, jotta
sen ulkonäkö säilyy moitteettomana.
Suosittelemme, että käytät aika ajoin puhdistustulppia, jotka voidaan ampua aseen piipun läpi
ilman vaaraa piipun vahingoittumisesta. Täyttöadapterin O-rengastiivisteet on hyvä käsitellä
aika ajoin hyvin pienellä määrällä silikonirasvaa tai valkovaseliinia, jotta ne kestävät pitem-
pään. Pidä erityistä huolta, ettei aseen täyttöaukkoon kulkeudu roskia tai pölyä. Käännä aina
pölysuoja paikalleen täytön jälkeen.
Aseen sisäisten liikkuvien osien, kuten laukaisumekanismin, tarpeeton voitelu ei ole suositeltavaa
minkäänlaisilla aineilla. Liika voitelu saattaa lisätä lian ja pölyn tarttumista, mikä vaikuttaa
aseen suorituskykyyn negatiivisesti.
Älä suihkuta öljyjä suoraan aseeseen. Mineraaliöljyjä ei saa käyttää aseen puhdistukseen.
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.
Älä koskaan jätä luoteja piippuun. Poista lipas kun lopetat ampumisen.
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7.1 Säilytys

Evanix Hunting Master on tarkoitettu säilytettäväksi siten, että ilmasäiliössä on painetta. Poista
kuitenkin lipas aseesta, tarkista että aseessa ei ole luoteja ja pidä varmistin päällä säilytyksen
aikana.

7.2 Vianetsintä

Lue manuaali huolella ja noudata aina käyttöohjeita.
Älä koskaan yritä korjata vikaa itse mikäli ilma-aseesi näyttää merkkejä toimintahäiriöstä, vaan
ota yhteyttä joko jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
Lipas ei etene

1. Ilmasäiliö tyhjä: täytä säiliö

2. Varmistin kytkettynä: käännä asentoon F

3. Lipas ei ole paikallaan: poista lipas ja aseta se kohdalleen

Iskuvasaran virittäminen ei onnistu

1. Varmistin kytkettynä: käännä asentoon F

Iskuvasara toimii, mutta ase ei laukea

1. Ilmasäiliö tyhjä: täytä säiliö

2. Lipas tyhjä: lataa lipas

Ilma vuotaa piipusta ilmasäiliötä täytettäessä

1. Ilmasäiliö täysin tyhjä: viritä iskuvasara ja yritä täyttöä uudelleen

Ase on epätarkka

1. Huonolaatuiset tai sopimattomat luodit: kokeile toisenlaisia luoteja

2. Tukin ruuvi löysällä: kiristä ruuvit

3. Tähtäinlaitteen kiinnitys löysällä: kiristä

4. Lyijyyntynyt tai likainen piippu: puhdista

5. Ilmasäiliön paine liian matala: täytä säiliö

8 Takuu

Evanix-ilma-aseilla on valmistajan myöntämä kahdentoista kuukauden takuu ostopäivästä al-
kaen 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 kul-
jetuksesta aiheutuneita vahinkoja. Takuu ei kata O-renkaiden, ruuvien, jousien eikä tukin nor-
maalia kulumista.
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