KARTA GWARANCYJNA
Urządzenie: REWOLWER ALARMOWY
ZORAKI K-6L

Instrukcja obsługi

Numer seryjny.................................................

REWOLWER ALARMOWY
ZORAKI K-6L

data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczątka sklepu

Data
przyjęcia

Data
wydania

karta gwarancyjna

Rodzaj uszkodzenia

Rodzaj uszkodzenia

do modeli: K6L w wersji 2.5" i 4.5"
Dystrybutor w Polsce / Serwis:
ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00
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www.bron.pl

01.03.11

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.
Rewolwer alarmowy o kalibrze 6 mm nie wymaga pozwolenia na zakup i posiadanie.
Dostępny dla osób pełnoletnich BEZ ZEZWOLEŃ - ( Dz. U. Nr 53, poz. 549, Art. 11 pkt. 5 z
dnia 21 maja 1999r.).

Polecamy również:

Schemat urządzenia
Bęben - tył
Muszka

Bęben - przód

Szczerbinka

Lufa

Kurek
Przycisk zwalniacza
bębna

Naboje hukowe UMAREX kal. 6mm long
Kod produktu: 4.1121-1

Race pirotechniczne 10 szt.
Kod produktu: 4.1555

Race pirotechniczne 25 szt.
Kod produktu 4.9025

Race pirotechniczne 10 szt.
Kod produktu 4.1487

Oś bębna
Nasadka do
wystrzeliwania rac
sygnalizacyjnych
i sylwestrowych

Rękojeść

Osłona spustu
Spust

Dane techniczne:
- długość: 2.5" - 185 mm / 4.5" - 235 mm
- długość lufy: 2.5" - 63 mm / 4.5" - 114 mm
- waga: 2.5" - 715 g / 4.5" - 850 g
- materiał: metalowy szkielet, polimerowe okładziny rękojeści
- system: Single Action/Double Action
- manualny wyrzutnik wystrzelonych
nabojów hukowych 6 mm long UMAREX
W komplecie:
- regulacja szczerbinki w poziomie
- polimerowa walizka
- możliwość wystrzeliwania rac
- nasadka do
(nasadka w komplecie)
wystrzeliwania rac
- wycior

Ballistol
- do czyszczenia lufy
kod prod. 3.2002

Brunox
- do konserwacji zew.
elementów broni
kod prod. B200

Oleje konserwujące

Kabura - kod prod. 3.1511 - wersja 2.5"
Kabura - kod prod. 3.1597 - wersja 4.5"
Szelki - kod prod. 3.1509

Uwaga! Urządzenie przystosowane jest tylko i wyłącznie do stosowania nabojów hukowych 6 mm
long UMAREX. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w jego budowę oraz stosowanie
innego rodzaju naboi. Rewolwer przeznaczony jest do celów alarmowych. Używanie go w
innych celach jest zabronione.
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Warunki bezpieczeństwa

Częstochowa dn. 2011-03-01

OŚWIADCZENIE IMPORTERA
Na podstawie certyfikatów producenta oświadczamy, iż
importowane przez naszą firmę urządzenia ZORAKI K-6L
kal. 6mm stosowane zgodnie z oryginalną instrukcją obsługi
wystawioną przez importera – firmę KOLTER z siedzibą w
Częstochowie, ul. Kopernika 2 są bronią alarmową o kal.
do 6mm i można je zakupić i posiadać BEZ
ZEZWOLENIA w myśl Ustawy o broni i amunicji z dnia
21.05.1999, Ustawy o zmianie ustawy z dnia 05 stycznia
2011 r.
Urządzenia te przeznaczone są wyłącznie do używania
nabojów hukowych 6mm long prod. niemieckiej firmy
UMAREX oraz rac pirotechnicznych.

Oryginały certyfikatów i badań – do wglądu
w siedzibie importera - firmy
„KOLTER" w Częstochowie,
ul. Kopernika 2, tel. 034/ 310 60 00

1. Rewolwer przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2. Nigdy nie zostawiaj załadowanego rewolweru w miejscu niezabezpieczonym przed
niepowołanymi osobami.
3. Przed sprawdzeniem traktuj rewolwer zawsze jak naładowany.
4. Nie czyść urządzenia załadowanego nabojami hukowymi.
5. Nigdy nie należy kierować lufy w kierunku ludzi i zwierząt.
6. W celach ochrony oczu zawsze używaj okularów ochronnych.
7. Używaj tylko i wyłącznie nabojów hukowych 6 mm long UMAREX.

Uwagi eksploatacyjne
1. Konserwacje oraz czyszczenie elementów zewnętrznych rewolweru zaleca się
przeprowadzać po każdym strzelaniu, stosując do tego olej syntetyczny w sprayu (Brunox).
2. Z przewodu lufy oraz bębna należy usunąć osadzający sie nagar, przy pomocy wyciorów
oraz olejów o lekkich właściwościach rozpuszczalnych (Ballistol).
3. Wnętrze mechanizmu spustowego należy konserwować od czasu do czasu niewielką
ilością oleju syntetycznego (Brunox).
4. Dla prawidłowego funkcjonowania rewolweru należy po każdym strzelaniu sprawdzić
czy w komorze bębna nie pozostały drobiny z wystrzelonych nabojów hukowych i ewentualnie
usunąć je pędzelkiem lub szczotką oraz nanieść na widoczne mechanizmy niewielką ilość
oleju (wazelinowego lub silikonowego). W przeciwnym razie nagromadzenie zanieczyszczeń
może spowodować zatarcie się mechanizmu spustowego lub inne uszkodzenia.
5. Należy używać tylko olejów i smarów silikonowych lub wazelinowych.

Ładowanie
1. Aby rewolwer służył jako broń alarmowa należy wychylić bęben posługując się w tym celu
przyciskiem zwalniacza bębna. Tył bębna należy załadować nabojami hukowymi UMAREX
6 mm long. Dalej należy postępować zgodnie z pkt. 3 i 4.
2. Aby rewolwer służył jako broń sygnalizacyjna należy w pierwszej kolejności załadować racę
pirotechniczną do nasadki lufy, którą należy uprzednio zainstalować w przedniej części lufy.
Następnie należy załadować go nabojami hukowymi UMAREX 6 mm long tak jak w punkcie 1.
Dalej należy postępować zgodnie z pkt. 3 i 4.
3. Po załadowaniu bębna i jego zamknięciu można rozpocząć strzelanie.
4. W celu opróżnienia bębna po zakończeniu strzelania należy wychylić bęben i nacisnąć
wyrzutnik nabojów hukowych (zdj. poniżej).
Sposób ładowania
Zwalniacz bębna
Naboje hukowe
UMAREX 6 mm long

Race pirotechniczne

Manualny wyrzutnik
nabojów hukowych
UMAREX 6 mm long
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Wystrzeliwanie rac - model K6L
W celu wystrzeliwania rac należy zainstalować nasadkę
znajdującą się w zestawie. Następnie załadować tył bębna
nabojami hukowymi UMAREX 6 mm long. Komora bębna musi
być pusta (nie należy ładować innych przedmiotów). Po
załadowaniu bębna i jego zamknięciu można rozpocząć
strzelanie. Race należy załadować czarną lub pustą stroną do
nasadki.
Strzały należy oddawać na otwartej przestrzeni w miejscu nie
zagrażającym bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i mienia
trzymając rewolwer skierowany pionowo do góry.

8. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania
których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
:: regulacja przyrządów celowniczych,
:: czynności konserwacyjne,
:: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu –
reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
:: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek
niew ł a ś ciwego lub niezgodnego z instrukcj ą u ż ytkowania, przechowywania,
konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz
dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą
spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej, jak
zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z
umową.
13. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
14. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.
WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ
ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

UWAGA ! W celu wystrzeliwania rac rewolwer należy załadować tylko i wyłącznie nabojami
hukowymi UMAREX 6 mm long. Zabrania się ładowania w tym czasie do komory bębna
innych przedmiotów.
Niestosowanie się do powyższych zaleceń może zagrażać życiu lub zdrowiu !
WARUNKI GWARANCJI
UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM NIEZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA
BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA
CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!
1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie
uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach
gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do
30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie
itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia
sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
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WARUNKI DOSTARCZANIA REKLAMACJI DO SERWISU
1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. Do punktu sprzedaży bądź serwisu dostarczyć należy: reklamowany produkt,
opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalną kartę gwarancyjną z datą sprzedaży oraz
pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia reklamację należy zgłaszać w sklepie,
w którym produkt został zakupiony.
4. Produkt sprawny technicznie dostarczony do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny)
zostaje zwrócony z doliczeniem kosztów przeglądu.

Zobacz prezentację rewolweru w akcji na www.kolter.tv
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