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OHUTUSEESKIRJAD
1. Enne relva kasutuselevõttu lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Mistahes ebamugavuste vältimiseks on oluline
signaalpüstolit korralikult tundma õppida ja järgida kasutusjuhendit.
2. Pidage meeles, et tegu on hoiatus-/signaalpüstoliga, nii et teie teadmised selle relva kohta ja teie käitumine
võivad mõjutada teie ja teie lähedaste elu.
3. Relva tuleb hoida laskemoonast eraldi.
4. Hoidke relv alati lastele kättesaamatus kohas.
5. Hoidke laadimata hoiatus- ja signaalrevolvrit puhtas, kuivas ja ventileeritud kohas – see aitab vältida
mehaaniliste osade roostetamist. Roostetamine võib pikaajalise seismise tagajärjena tekitada tõsiseid
probleeme relva kasutamisel.
6. Hoiatus-/signaalpüstolit tuleb ALATI hoida laadimata olekus, kontrollige, et üheski padrunipesas ei oleks
padruneid.
7. Hoidke oma hoiatus-/signaalpüstol eemal kuumusest ja lahtisest tulest.
8. Ärge jätke hoiatus-/signaalpüstolit kunagi laetuna ja järelevalveta.
9. Hoidke püstolit ohutus kauguses ja ärge kunagi suunake seda teiste inimeste poole.
10. Pärast kasutamist puhastage püstol, määrige padrunipesa sisemus sobiva õliga. Mustuse kogunemine
padrunipessa võib põhjustada liigset survet, mis võib kaasa tuua tõsiseid kehavigastusi.
11. Ärge kutsuge esile rikkeid, see võib panna padruni plahvatama, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused.
12. Kasutage ainult hoiatus-/signaalpüstoli jaoks ette nähtud kaliibriga padruneid. Muude kaliibrite
kasutamine võib kaasa tuua kehavigastusi teile või teie lähedal olevatele isikutele.
TÜÜPILISED HOIATUS- JA SIGNAALPÜSTOLITE PUHUL KASUTATAVAD KALIIBRID ON:
• Kaliiber 6MM
• Kaliiber 8 mm K
• Kaliiber 9 PA
• Kaliiber 380 K
13. Kui revolver kasutamisel ei tulista, hoidke seda ohutus kauguses vähemalt 30 sekundit, seejärel eemaldage
salv (magasin) ning plahvatamata jäänud padrun ja kontrollige selle seisukorda. Kui löökvedru on paigast
nihkunud, on liiga kerge või puudub üldse, viige revolver kontrolliks professionaalse relvameistri juurde. Kui
jääb mulje, et sama viga kordub, siis on padrun vigane; laadige revolver uuesti ja jätkake laskmist.
Ärge proovige plahvatamata jäänud laskemoona uuesti kasutada.
14. Ärge KUNAGI üritage hoiatus-/signaalpüstoli ühtki detaili omavoliliselt ümber ehitada. Iga muutmine võib
kaasa tuua tõsiseid kehavigastusi ja muudab garantii kehtetuks.
15. Remonditöid tohib teostada ainult kvalifitseeritud relvameister.
16. Pöörake erilist tähelepanu relvale, kui see on kasutuses või seda transporditakse. Mehaanilised ohutusseadmed
ei pruugi alati toimida.
Heade ja arukate ohutustavade sisseharjutamine on parim viis õnnetusjuhtumite vältimiseks.
17. Ärge kunagi pange sõrme päästikule, kui teil ei ole kindlat kavatsust tulistada. Hoidke alati ohutusmehhanism
peal, kuni te olete valmis tulistama.
18. Akustiline seade hoidke transportimise ajal ALATI tühjakslaetuna. Kontrollige hoolikalt, et padrunipesad
oleksid tühjad.
19. Ärge suitsetage, kui kasutate hoiatus-/signaalpüstolit.
20. Kandke alati ja soovitage ta lähedal asuvatel isikutel kanda akustilise seadme kasutamise ajal kuulmiskaitseid,
kuna müra võib tekitada kestvaid kuulmiskahjustusi.
21. Kandke alati silmakaitseid, et kaitsta end vigastuste eest, mida võivad põhjustada püssirohi, gaas, õli,
metallosakesed, süsinikujäägid, sädemed või muud jäätmed.
22. Pärast tulistamist ja akustilise seadme käsitsemist peske korralikult käsi, et vabaneda soovimatutest jääkidest.
23. Ärge KUNAGI jätke hoiatus-/signaalpüstolit või laetud salve päikese kätte.

24. ON ABSOLUUTSELT KEELATUD MUUTA HOIATUS-_ JA
SIGNAALPÜSTOLI MISTAHES KOMPONENTE.
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Kasutaja on vastutav kõigi endale või teistele isikutele põhjustatud kehavigastuste eest.
OMA HOIATUS-/SIGNAALPÜSTOLI TÄIELIK TUNDMAÕPPIMINE AITAB SELLISEID
VAHEJUHTUMEID VÄLTIDA.

IDENTIFITSEERIMISTÄHISED
Kõigil teie hoiatus- ja signaalpüstolite raamidel on seerianumbrid.
Raamilt leiate Itaalia kontrollasutuse sertifitseerimistähise.
Samuti on tähistatud tootja nimi, kaliiber ja lisatud on märge „toodetud Itaalias“.
Mõnedel juhtudel on relvaraamile graveeritud ka maaletooja nimi.

Ühelgi tingimusel ei tohi neid tähiseid muuta ega püstolilt eemaldada.

TEHNILISED OMADUSED
Hoiatus-/signaalpüstolid on jagatud kahte rühma:
1. Ülaosast tulistamine:
Seda tüüpi relv väljastab gaase raami ülaosast.
Seda saab kasutada ainult akustilise püstolina.
2. Eesosast tulistamine:
Seda tüüpi relv väljastab gaase raami eesotsast. Seda võib kasutada akustilise instrumendina, kuid sobiva
adapteri kasutamisel võimaldab see raami eesotsast lasta ka signaalrakette.
Sellistel akustilistel signaalpüstolitel võivad olla järgmised vinnastamissüsteemid:
- lihtne ja käsitsi vinnastamine
- poolautomaatne vinnastamine
- pöörlev käsitsi teostatav vinnastamine
Poolautomaatsete hoiatus-/signaalpüstolite puhul kasutatakse gaasisurvet:
• padruni eemaldamiseks või väljalennutamiseks
• püstolikuke korduvaks valmisolekusse viimiseks
• uue padruni sisestamiseks
Sedalaadi poolautomaatseid hoiatus-/signaalpüstoleid laetakse tavaliselt käepideme külge kinnitatud salve abil.
Revolvrite puhul on padrunid paigutatud silindri sisse, mida liigutatakse sisseehitatud mehhanismi abil ja mis pöörleb
ümber oma telje, võimaldades viia laskemoona tulistamismehhanismiga kohakuti.
Lisaks sellele iseloomustab neid püstoleid kaitsemehhanism, mis võib olla ühekordselt või topelt turvatud.
Esimest tüüpi hoiatus-/signaalpüstolite puhul on vajalik püstoli kukk vinnastada manuaalselt, teise tüübi puhul
vinnastub kukk päästikule vajutamisel.
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ÄRGE KUNAGI EELDAGE ENESESTMÕISTETAVALT, ET PÜSTOL ON LAADIMATA.
Te ei saa kunagi kindel olla, et akustiline püstol või signaalpüstol on laadimata, kui te isiklikult ei veendu, et
salv, padrunipesa, salvetoru ja silinder on täiesti tühjad.
Ärge kunagi jääge lootma ainult mehaanilistele omadustele. Olge alati väga tähelepanelik ja ohtlike olukordade
vältimiseks käsitsege relva alati turvaliselt.
HOIATUS: ärge kunagi suunake akustilist püstolit ega signaalpüstolit teise isiku poole; järgige alati
turvanõudeid. Harjutage kirjeldatud samme vinnastamata relvaga.

KASUTAGE AINULT PAUKPADRUNEID
Kasutage alati puhtaid, kuivi ja kvaliteetseid sobiva suurusega paukpadruneid, mis vastavad tunnustatud
tööstusstandarditele.
HOIDKE PÜSTOLIT LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.
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POOLAUTOMAATNE
ÜHIK

KAL.

TEGEVUS

KÕRGUS
TOLL

9 PA
85 AUTO
8mm k
9 PA
92AUTO

8mm k
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8mm k
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KAHEKOR
DNE
ÜHEKORD
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5,4
KAHEKOR
DNE
ÜHEKORD
NE
&
4,5
KAHEKOR
DNE
ÜHEKORD
-NE

5,3
5
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PÜSSITORU
PIKKUS
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KOGUPIKKUS
TOL CM
L

MAKSIMUM
KAAL
PAKSUS
TOLL CM
KG
NAEL

VOORUD

6
12,0

3,8

9,7

6,7

17,0

1,3

3,3

0,86

1,9
8
10

13,7

5,1

13,0

8,5

21,5

1,4

3,5

1,1

2,4

16
5

11,4

3,3

8,2

6

15,3

1

2,5

0,53

1,1

13,6

5

12,7

8,5

21,6

1,3

3,3

0,98

2,16

6
8
10

KUKK
NIHKUR

KAITSEMEHHANISM

RAAM
PÄÄSTIK
SALVE LAHTIPÄÄSTMISE
NUPP

SALV
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KAITSEMEHHANISM
Kui see mehhanism on aktiveeritud, ei lase see kukel pardunile lööki anda.
Kasutatavast mudelist sõltuvalt on kaitsemehhanismi paigaldamiseks 3 võimalust
1. KIMAR 911 ja 85 AUTO mudelite puhul tuleb kaitsemehhanismi hooba (ohutushooba) lükata ülespoole.

2.

92 AUTO, LADY K puhul tuleb kaitsemehhanismi hooba lükata allapoole.

3. Kõigi poolautomaatsete hoiatus-/signaalpüstolite puhul on olemas ka automaatne ohutusseade, mis blokeerib
päästiku, kui nihkur on avatud.
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VINNASTAMINE
1. Ärge vinnastage hoiatus-/signaalpüstolit enne, kui olete valmis seda kasutama.
2. Hoidke hoiatus-/signaalpüstoli suu ohutus suunas ning turvalises kauguses teistest inimestest.
3. Pange kaitsemehhanism peale.
4. Salve relva küljest eemaldamiseks vajutage salve väljalükkamise nuppu.

LÜKKA

5. Salve laadimiseks paigutage paukpadrun selle ülaossa (lahtisesse ossa), lükake see alla salve tagaosa poole,
veendudes, et padruni tagumine pool on suunatud salve tagaosa poole. Korrake protseduuri, kuni salv on
täielikult laetud vastavalt püstoli mudelile ja kaliibrile. Koputage salve põhjaga peopesa, veendumaks, et
padrunid on veatult paigaldatud.
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6. Paigaldage salv hoiatus-/signaalpüstoli külge ja lükake seda ülespoole, kuni laadija on täielikult lukustunud.
Kui laadija on täielikult lukustunud, kuulete klõpsatust.
.
7. Esimese padruni sisestamisel hoidke hoiatus-/signaalpüstolit ohutus suunas.
Lükake nihkur tagasi ilma päästikut puudutamata ja laske sellel takistamatult libiseda.
Lükake nihkur tagasi oma kohale ja laske lahti.
Kui hoiate kätt nihkuril, võib see põhjustada kinnikiilumist ja / või peatada kaitseriivi täielikku kinnitumist.

LASKMINE
Hoiatus-/signaalpüstoli käsitsemise käigus kasutage alati silma- ja kõrvakaitseid.
1.
2.
3.
4.
5.

Hoidke hoiatus-/signaalpüstoli suu ohutus suunas ning piisavas kauguses teistest inimestest.
Vinnastage relv eelpool kirjeldatud viisil.
Hoidke relva kindlas haardes.
Eemaldage kaitsemehhanism.
Pange sõrm päästikule ja vajutage, kuni löökvedru vabastab püstoli kuke. Olge valmis kõvaks müraks ja
tagasilöögiks.

NB! See on poolautomaatne riist, mis vinnastab püstoli kuke, paiskab välja tühja padruni ja sisestab automaatselt uue.
Relv jätkab laskmist igal päästikule vajutamisel, kuni salv on tühi.
6. Kui te lõpetate laskmise enne, kui salv on täielikult tühjendatud: paigaldage kaitsemehhanism ja järgige
allpool kirjeldatavat mahavinnastamise protseduuri.

MAHAVINNASTAMINE
1. Sisestage kaitsemehhanism.
2. Eemaldage salv vinnastamise peatüki p. 4 all kirjeldatud viisil.

3. Tõmmake kelk tagasi, et padrun pesast välja lükata.
4. Laske nihkur lahti ning vajutage püstoli kuke alla laskmiseks päästikule – siis on relv täiesti ohutu.
INSTRUCTION MANUAL Blank & Signal 3/2018
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KOKKUPANEMINE JA LAHTIVÕTMINE
Puhastage instrument pärast iga kasutuskorda.
Hoidke puhtas ja kuivas kohas.
1. KIMAR 911 OSADEKS LAHTI VÕTMINE
a. Veenduge,
et
relv
oleks
mahavinnastatud,

salv

eemaldatud

ja

kukk

all.

b. Vajutage nihkuri vedru korki.

LÜKKA

c. Pöörake kelku lukustavat sulgurit 90 ° all ja eemaldage see.
ETTEVAATUST!
Vedru kork ja nihkuri vedru võivad ootamatult lahti põrkuda.

d. Eemaldage vedru ja vedru kork.
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e.

Tõmmake nihkur täielikult lahti ja eemaldage see püstolilt.

2. MUDELI „92 AUTO“ OSADEKS LAHTI VÕTMINE
a. Pärast mahavinnastatuse kontrollimist, veendudes, et salv on eemaldatud ja püstoli kukk oleks all,
tõmmake nihkur tagasi ja kasutage lahtivõtmiseks ette nähtud võtit.

b. Eemaldage nihkurilt hoidik.

c. Tõmmake nihkur lõpuni tagasi ja tõstke see üles, et see relvalt eemaldada, nagu kirjeldatud mudeli „Kimar
911“ puhul.
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3. MUDELI „85 AUTO“ OSADEKS LAHTI VÕTMINE
a. Veenduge, et relv on vinnastamata, salv on eemaldatud ja püstoli kukk on all.
b. Eemaldage nihkuri kate

c. Tõmmake nihkur täielikult tagasi ja tõstke üles, et eemaldada see relva küljest nagu kirjeldatud mudeli
„Kimar 911“ puhul.
4. LADY K OSADEKS LAHTI VÕTMINE
5. Veenduge, et relv on vinnastamata, salv on eemaldatud ja püstoli kukk on all.
a. Tõmmake nihkuri katet ja hoidke stopi peal.

b.

Tõmmake nihkur täielikult tagasi ja tõstke see üles, et eemaldada see relva küljest nagu ülalpool
kirjeldatud mudeli „Kimar 91“ puhul.

Relva osadeks lahtivõtmiseks järgige tööjuhendit vastupidises järjekorras.
Ärge kunagi unustage salvede tühjaks laadimist.
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PÖÖRLEVA SALVEGA AKUSTILINE PÜSTOL / SIGNAALPÜSTOL (SARNANEB
REVOLVRILE)
ÜHIK

KAL.

TEGEVUS

PÜSSITORU
PIKKUS
TOLL CM

KOGUPIKKUS
TOLL CM

MAX
PAKSUS
TOLL CM

KG

NAEL

18

2,2

5,7

5,1

13

1,3

3,3

0,64

1,4

5

18

4

10,1

9,6

24.3

1,3

3,3

1

2,2

5

1,2

3

0,37

0,8

2

KÕRGUS
TOL CM
L

COMPETITIVE
(KONKURENTS
IVÕIMELINE)
REVOLVER

380 K

POWER
(VÕIMAS)
REVOLVER

380 K

DERRINGER
(LÜHIKE
SUUREKALIIBR
ILINE
REVOLVER)

6 mm

6 mm

6mm

ÜHEKORD
-NE
&
3,1
KAHEKOR
DNE
ÜHEKORD
-NE
&
3,1
KAHEKOR
DNE
ÜHEKORD
NE
3,3

KAAL

VOORUD

12,4
8,3

2,9

7,4

4,9

SILINDER
KUKK

RAAM

SILINDRI
VARRAS
NUPP SILINDRI
LAHTI
PÄÄSTMISEKS
PÄÄSTIK
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OHUTUS
OHUTUS DERRINGERI PUHUL
Püstoli kukk on asendis, mis ei lase tal alla langeda. See asend saavutatakse kukke alla tõmmates kuni esimese
klõpsatuseni.

OHUTUS POWER&COMPETITIVE PUHUL
Ülekandehoob

Ülekandehoova ülesandeks on püstolikuke jõu ülekandmine
lööknõelale ainult juhul, kui päästik vajutatakse täielikult lõpuni.
Juhul, kui kukk langeb mingil põhjusel kogemata alla, siis
ülekandehoob ei kanna jõudu üle lööknõelale, niisiis relv lasku ei
soorita.
Seda võib võtta kui automaatset kaitset.

LAADIMINE
• ärge laadine akustilist püstolit / signaalpüstolit enne, kui olete valmis seda kasutama.
• ´ärge kunagi suunake akustilist püstolit/ signaalpüstolit teistele inimestele.

1. DERRINGERI LAADIMINE
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a.

Keerake trumli hooba vastupäeva ja avage ese, nagu pildil näidatud.

b. Sisestage paukpadrunid pesadesse.
c. Sulgege ja lukustage trummel vastava hoova abil, nagu eelpool kirjeldatud.
3. POWER&COMPETITIVE LAADIMINE
a. Lükake silindri lukustusest vabastamise nuppu.

LÜKKA

b. võtke silinder välja.
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c.

Sisestage padrunipesadesse paukpadrunid.

LASKMINE

HOIATUS!!!
Kõigile „revolvri sarnastele“ akustilistele püstolitele ja signaalpüstolitele on omane „kõrvalplahvatuse“ nähtus.
Veenduge, et kõik pealtvaatajad on laskja selja taga turvalisel kaugusel. Kõrvalplahvatus tähendab kuumade
plastosakeste, mittepõleva tolmu ja määrdeainete väljapaiskumist tulistamise käigus trumli ja püstolipära
vahel. Veenduge, et mitte miski, kaasa arvatud teie käed, ei ole silindri esiosa ja külgedel vahelisel alal. Nende
relvade kasutamisel on kaitseprillid ja kuulmiskaitsed kohustuslikud.
Akustilisi püstoleid ja signaalpüstoleid kasutades kandke alati silma- ja kõrvakaitseid.
1.
2.
3.
4.

Eesmärk on turvalisus.
Laadige silinder, nagu eelpool kirjeldatud.
Hoidke püstolit kindlas haardes.
Pange sõrm päästikule ja vajutage, kuni püstolikukk vabaneb ja tabab lööknõela. Olge valmis kõvaks pauguks ja
tagasipõrkeks..
Derringeri mudeli puhul on vajalik kuke käsitsi vinnastamine pärast iga lasku:
Vinnastage kukk vinnastusasendisse, tõmmates seda pöidla esiosaga, kuni see peatub. Seejärel laske kukel
ettepoole liikuda (ta liigub ainult veidi), lastes kukel päästiku aktiveerida (2 klõpsatust).
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5. Jätkake sama protseduuri, kuni kõik lasud on sooritatud.
6. Kui tahate laskmise lõpetada enne, kui kõik lasud on sooritatud: pange kukk poolvinnastatud asendisse ning
järgige tühjaks laadimise protseduuri, mida kirjeldatakse alljärgnevalt.

TÜHJAKS LAADIMINE
1. Vabastage silinder või püssitoru nagu pildil näidatud ja laadimise peatükis selgitatud.
2. Eemaldage tühjad padrunikestad ja kasutamata laskemoon, kasutades ejektorit (DERRINGERI mudeli puhul
asetseb see trumli kõrval, muude akustiliste püstolite/signaalpüstolite puhul silindris) ja veenduge isiklikult, et
kõik padrunipesad on tühjad.
.

3. Viige tühi pesa kohakuti laskmismehhanismiga.
4. Tõmmake kukk tagasi-asendisse ja vabastage see aeglaselt, tõmmates päästikut, nii et akustiline püstol/
signaalpüstol oleks täielikult ohutu.
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PUHASTAMINE
NB!: hoiatus-/signaalpüstoli ettevaatlik ja põhjalik tavapuhastus on eseme ohutuse ja hea säilimise tingimatuks
eelduseks.





Iga kord, kui lõpetate püstoli kasutamise, on heaks tavaks seda puhastada, eemaldades kõik söövitavad ained
(niiskus, püssirohi, plastjäätmed jne), mis võivad põhjustada püstoli osade kahjustumist.
Tavapuhastuse läbiviimiseks piisab heast lahusest, heast õlist ja harjast.
Põhjalikumaks puhastamiseks võtke ühendust oma relvameistriga.
Puhastage alati padrunipesad, kasutades selleks ette nähtud harja.

1. Võtke hoiatus-/signaalpüstol osadeks lahti, juhindudes eelmises peatükis kirjeldatud instruktsioonidest.
2. Hõõruge relva lapiga, lastes lahusel mõne minuti jooksul mõjuda (järgige toote kasutusjuhendit).
3. Võimalike jääkide eemaldamiseks pühkige relv kuiva lapiga üle.
4. Nühkige padrunipesa märja harjaga.
5. Kuivatage kuiva lapiga üle, et eemaldada võimalikud jäägid.
6. Korrake protseduure 4 ja 5, kuni lapp jääb puhtaks.
7. Eemaldage mustus instrumendi kõigilt pindadelt.
8. Puhastage püstolipära ja kõik muud osad
9. Enne püstoli uuesti kokkupanekut järgige õlitamist puudutavaid instruktsioone.

ÕLITAMINE
Kasutage ainult kvaliteetset õli (rasva kasutamine ei ole soovitatav).
Kui õli sisaldab teflonit, raputage seda enne kasutamist korralikult, kuna teflon ladestub põhja, kui seda pikemat aega
ei kasutata.
Õlitage hoiatus-/signaalpüstoli sisemisi osi
Kindlustage, et instrumendi hoiukohta panemisel on padrunipesad õlitatud.
Võtmesõnaks on mõõdukus:



Liiga vähene õlitamine võib põhjustada häireid instrumendi töös, samuti mehaaniliste osade kiiremat
kulumist.
Ülemäärane õlitamine võib soodustada mehhanismi ja pindade saastumist, mis omakorda tekitab kulumist ja
võib põhjustada häireid instrumendi töös.

Kõik metallosad vajavad kerget õlitamist.
Et hoida eset pikema aja jooksul heas seisukorras või kui seda kasutatakse eriti niiskes võis soolases keskkonnas, on
soovitav kasutada kvaliteetset korrosioonivastast ainet.
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SIGNAALRAKETI ADAPTER
Adapter võimaldab esiosast tulistamise versiooni puhul instrumendist lasta signaalraketi.
Adapteri paigaldamiseks tuleb see lihtsalt püstolitoru külge kruvida.

TAVAHOOLDUS JA ERAKORRALINE HOOLDUS











Enne mistahes hoolduse läbiviimist veenduge, et hoiatus-/signaalpüstol oleks laadimata.
„Tavahoolduse“ all peame silmas ettevaatusmeetmeid, mida kasutaja peab võtma, et hoida instrumenti heas
seisukorras.
„Erakorraline hooldus“ sisaldab rikkiläinud osade väljavahetamist, mis eeldab instrumendi osadeks lahti
võtmist. Sellisel juhul tohib hooldustöid läbi viia ainult väljaõppinud personal või kvalifitseeritud
relvameister.
Nii pikema aktiivse kasutamise kui mittekasutamise järel tuleb läbi viia erakorraline hooldus; soovitav on
lasta põhjalik puhastus ja õlitamine teostada spetsialistist relvameistril.
Teie relvameister oskab teile soovitada parimat määrdevahendit hoiatus- ja signaalpüstoli hooldamiseks.
Instrumendi hooldamisel ja õlitamisel ei ole soovitav jätta selle osadele määrdeõli jääke.
Veenduge, et instrumendi mehhanism libiseb endiselt; kui esineb tõrkeid või mõned olulised osad hakkavad
roostetama, võtke ühendust pädeva personaliga.
Ärge kasutage puhast silikooni ega lanoliini.
Kui püstoliga on probleeme, millele te lahendust ei leia, tasub relvameistriga nõu pidada. Instrumendi
parandada üritamine ilma vajalike teadmisteta on äärmiselt ohtlik.

VÄGA OLULINE:
ÄRGE KUNAGI HOIDKE SALVE LAETUNA, ISEGI MITTE LÜHIKESEKS AJAKS!
Kui salv jääb laetuks, võib see kahjustuda ja kasutuks muutuda. See kulutab vedru, salve huuled võivad üles
öelda, salve korpus võib paisuda, mis muudab selle paigaldamise ja eemaldamise äärmiselt raskeks.
Salve tühjakslaadimine kohe pärast hoiatus-/signaalpüstoli kasutamise lõpetamist on hea ohutus- ja
hooldustava.
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GARANTIITINGIMUSED
Chiappa Firearms Srl tagab oma klientidele, et nende tooted on läbinud range kvaliteedikontrolli nii materjali,
kokkupaneku, esteetilise väljanägemise kui töökindluse osas.
Kui leidub mõni defektne toode, tuleb sellest veast otsekohe teavitada EDASIMÜÜJAT, kellelt te toote ostsite.
Edasimüüja annab teile nõu toote parandamise osas – kas ta teeb seda ise või järgib meie vabriku poolt ette nähtud
protseduure.
NB!: lõppkasutajal on absoluutselt keelatud tagastada toodet parandamise eesmärgil otse Chiappa firearms Srl-le,
ei garantii korras ega tasu eest. Tööriistade transpordil järgitakse rangeid eeskirju ning selleks on vaja
dokumentatsiooni, mille saab väljastada ainult sätestatud erilubade alusel.
1. Chiappa Firearms Srl vastutab ilma igasuguste piiranguteta konstruktsiooni- ja projekteerimisvigade eest.
2. Chiappa Firearms Srl tagab aasta jooksul peale ostu sooritamist defektsete osade tasuta väljavahetamise, ka
selliste, mis on ilmnenud kasutamise käigus: selliste osade kulumine, mis ei tohiks kuluda, kuluvate osade liigne
või ebanormaalne kulumine. Klient peab tõestama tšekiga ostukuupäeva või muul viisil tõestama ostu kehtivust.
Juhul, kui garantiiga kaetud viga ei ole parandatav, asendab Chiappa Firearms Srl toote.
CHIAPPA FIREARMS JÄTAB ENDALE ÕIGUSE KONTROLLIDA VAIDLUSALUSEID VIGASID,
SEETÕTTU ONGI VEAD KAETUD GARANTIIGA - Chiappa Firearms Srl otsus on erapooletu, kuid ei kuulu
vaidlustamisele.
Chiappa Firearms Srl garanatiiremondi tähtaeg on 60 päeva, defektsete instrumentide väljavahetamise tähtaeg on
90 päeva.
Soovitame, et säilitate kõigi Chiappa Firearms Srl toodete ostutšekid.

GARANTII EI KEHTI JUHUL, KUI:








Kasutatakse sobimatut laskemoona (mistahes laskemoon, mis erineb kaubamärgiga ettenähtust,
taastatud laskemoon, kaliibrile või püstolitorul märgitule mittevastav laskemoon)
Hooldusel ollakse hooletu
Tehakse lubamatuid muudatusi
Tehakse volitusteta, ebapiisavat ja/või valesti teostatud remonti
Tegu on kulunud või roostetanud osadega
Garantii tingimuste kehtivusaeg on lõppenud
Tegu on kahjudega, mille põhjuseks on instrumendi vale kasutamine
Ülalkirjeldatud juhtudel võetakse remondi eest, kui see teostatakse, kliendilt tasu.

Garantii ei kata kulunud ega roostetanud osi.
Juhul, kui kasutatakse mitteoriginaalosi, kaotab Chiappa Firearms Srl-ga sõlmitud garantii või mistahes
remondi osas sõlmitud leping kehtivuse.
NB!: Garantii ei kata transpordikulusid teeninduskeskusse või sealt tagasi, nende eest maksab klient.
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Kui on olemas arvestatav põhjus, miks te ei saa edasimüüjalt nõuda garantiikulude katmist, võtke meiega otse
ühendust; me juhatame teid remondiks kohaliku turustaja juurde:

e-mail: info@chiappafirearms.com - Telefon: +39/030/9749065

Kui Chiappa Firearmsini laekub garantiiperioodi jooksul informatsioon
instrumendi rikkest, vahetab firma vigase osa uue vastu välja.

Garantii kasutamise protseduur

ENNE kui te saadate hoiatus-/signaalpüstoli garantiiremonti, peaksite võtma ühendust teile toote müünud
edasimüüjaga. Kui olete teavitanud edasimüüjat leitud veast, on see automaatseks kinnituseks garantiiremondi
õiguspärasusele ja teie õigusele pöörduda vastavasse teeninduspunkti.
Ostja või vahendaja saab remonditellimuse numbri.
Seetõttu tuleb toode saata remonti originaalpakendis, mis sisaldab ka ostutsěkki ja garantiilehte, millele on vastavalt
vahendaja juhenditele märgitud remondi järjekorranumber.

NB!: On väga oluline, et tagastavad tooted transporditakse sobivas pakendis, mis kaitseb neid
potentsiaalsete kahjustuste eest transpordi käigus; me ei võta vastutust instrumendi transpordi või
käsitsemise käigus tekkinud kahjude eest.
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Taotluse vorm
GARANTII ALLA KUULUV REMONT
Remonditellimuse number (NdR):
__________________
Kirjutage sellesse kasti remonditellimuse
number

1. Kliendi andmed:








Nimi: _____________________________________
Aadress : ___________________________________
Linn : _____________________________________
Postiindeks : _________________________________
Telefon : __________________ Kättesaadav alates ____ kuni ____
Faks : ______________________________________
E-postiaadress_______________________________

2. Toote informatsioon:
 Mudel : ___________________________________
 Seerianumber : ____________________________
3. Relvakauplus - Vahendaja:
 Ostukuupäev : _______________________________
 Vahendaja nimi : ________________________________
 Vahendaja aadress : ______________________________
4. Vea kirjeldus:

Lisatavad dokumendid: Kuupäevaga ostutšekk
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