KULLANMA TAL‹MATLARI
Doldurmak için: Kurus›k› ve gas mermileri için5 at›ﬂ
Dikkat! Güvenlik nedenlerinden dolay› silah yüze ve vücutdan uzak duracak ﬂekilde kol ile tutulmal›d›r. Kullan›c›n›n
duruﬂunda (ayakta, oturarak veya yüzüstü yatarak olmas›nda ) sak›nca yoktur. Kullan›c› di¤er herhangi bir kiﬂiden en
az 2 metre uzakta bak›m yapmal›d›r. Çocuklar›n hiçbir zaman çevrede durmas›na müsaade edilmemelidir. Toplu Tabanca
da Otomatik tetik kurma mekanizmas› vard›r. Horoz el ile çekildi¤inde silindir otomatik olarak hareket eder. (Double
Action System).
(Single Action System). ( Tek hareketli Sistem)

EKOL ARDA

BLANK REVOLVER

Güvenlik Kurallar›
Horoz kurulmuﬂ ise silindir d›ﬂar›ya aç›lamaz.
Doldurma (Sadece resmi sertifikal› tavsiye edilmiﬂ mermi kullan›n.)
Doldururken her zaman tabancan›n namlu ucu yere do¤rultunuz! Doldurmadan önce horozu 1. kademeye kadar kurunuz.
Gövdenin ön taraf›nda bulunan kilit pimini ileriye do¤ru çekiniz ve silindiri gövdeden ay›rd›p sol tarafa sal›n›z. Mermileri
yerleﬂtiriniz. Ve silindiri orijinal yerine geri yerleﬂtiriniz.
Ateﬂlenmiﬂ kovanlar› boﬂaltmak
Doldurma da anlat›ld›¤› gibi silindiri gövdeden ay›r›n›z. 5 kovan› silindiri zemine do¤ru e¤erek d›ﬂar›ya at›n›z.
Manevra fiﬂe¤i ve havai fiﬂek cephaneleri ile at›ﬂ
Havai fiﬂek aparat›n› namluya vidalay›n›z. Havai fiﬂek aparat› içerisine siyah dibli manevra fiﬂe¤ini yerleﬂtiriniz. Havai
fiﬂek ürünleri kullan›m›nda prosedür aç›klamalar›n› takip etti¤inizden emin olunuz. At›ﬂ serbest bir bölge oldu¤unu
gözlemleyiniz. Alev alabilen nesnelerden emniyet mesafesini koruyunuz. Sadece aç›k havada kullan›n›z. At›ﬂ s›ras›nda
fiﬂek yaklaﬂ›k 30 metre (100 feet) yükselir ve patlar.
Silah›n›z› Manevra fiﬂe¤i ile veya havai fiﬂek ürünleri ile beraber sadece dikey olarak aç›k havaya do¤ru çevirilmiﬂ ve
kolunuzun dik ,baﬂ›n›z›n üstünde olacak ﬂekilde at›ﬂ yap›n›z. Gözlerinizi koruman›z için göz koruyucu gözlük kullanman›z
tavsiye edilir. At›ﬂ yapan kiﬂi di¤er kiﬂilerin kendine 2 metreden uzak oldu¤una gözlemlemelidir.
Not : Tabancan›zla havai fiﬂek ürünlerinin at›ﬂ›n› yapmak isterseniz kulland›¤›n›z ;
1 Havai fiﬂek ürünlerinin -imalatç› bilgilerine dayanarak- 9 mm kurus›k› ses mermisi taraf›ndan at›ﬂ yap›lmaya
uygun oldu¤unu ve
2 Havai fiﬂek aparat›n›n bu silaha uygun oldu¤undan emin olunuz.
Dikkat! Hiçbir zaman silah› dikkatsizce herhangi bir kiﬂiye do¤rultmay›n. 1.5 metre( 5 feet) den yak›n hiçbir kimseye
ve nesneye hedef almay›n. Yoksa bu ölçüsü hesaplanamayacak biçimde yaralanmalara sebep olacakt›r. Ateﬂ etmedi¤iniz
sürece kesinlikle parma¤›n›z› tetik üzerinde tutmay›n›z.
Temizlik ve Bak›m
‹lk olarak Bütün mermileri ç›kart›n›z.Kuru s›k› ses mermisi ve gaz mermileri ile at›ﬂ yapmak a¤›r kir oluﬂturur. Herhangi
bir ar›zaya sebeb olmamak için her kullan›m sonunda tabancan›z› temizleyiniz. Silindir aç›n›z, her mermi yata¤›na ve
namluya gelecek ﬂekilde bas›nçl› hava dolaﬂt›r›n›z. Sonra her mermi yata¤›n› ve namlu kutu içerisinde bulunan f›rça
veya herhangi bir yard›mc› malzeme ile temizleyiniz. Daha sonra biraz ya¤ ekleyiniz. Gövde ile silindir aras›na sürece¤iniz
birkaç damla ya¤ silindirin rahat hareket etmesini sa¤layacakt›r. Dikkatli bir bak›m tabancan›n kullan›labilirli¤ini yükseltir.
Uygunsuz olarak taﬂ›ma veya parça de¤iﬂtirmek bütün yasal haklar› ve garantileri sona erdirir.Ateﬂ etmeden önce silah
üzerinden ya¤› temizleyiniz. Bu silah sadece 18 yaﬂ›ndan büyüklere sat›labilir!
Bilgi
ARDA 9 mm.- 8 mm. - 6 mm. Kalibreli Kuru s›k› Ses Tabancan›z›n maksimum ömürle kullanman›z için Kara barutlu
herhangi bir mermi kullanmay›n›z. Sadece NC- Barutlu mermiler kullan›n›z.

ÖZELL‹KLER
Kalibre
Tam Boy
Geniﬂlik
Yükseklik
Boﬂ A¤›rl›¤›
ﬁarjör Kapasitesi

9 mm - 8 mm - 6 mm
101 mm
28 mm
79 mm
247 gr
5

S›ra

Kodu

Parça Ad›

01

7501.01G

Gövde

02

7501.02GK

Gövde Kapa¤›

03

7501.03H

Horoz

04

7501.04T

Tetik

05

7501.08T

Top 8 mm

06

7501.06TK

Top Kolu

07

7501.07‹S

‹¤ne Sac›

08

7502.01TDS

Top Döndürme Sac›

09

7502.02TPS

Top Pozisyonlama Sac›

10

7503.02‹

‹¤ne

11

7503.03TKV

Top Kolu Vidas›

12

7503.06TP

Tetik Pimi

13

7504.01HY

Horoz Yay›

14

7504.02TMY

Top Mili Yay›

15

7504.03TPSY

Top Pozisyonlama Sac› Yay›

16

7505.01KR

Kabze Sa¤

17

7505.02KL

Kabze Sol

18

5205.03 KV

Kabze Vidas›

19

7505.04 TDSY

Top Döndürme Sac› Yay›

20

7505.05‹Y

‹¤ne Yay›

21

7505.06GKV

Gövde Kapak Vidas›

22

7505.07TPSP

Top Pozisyonlama Sac› Pimi

23

7506.04TMB

Top Mili Büyük

24

7503.05TMK

Top Mili Küçük

