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Pistolet do paintball’u

instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza 
instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia 
dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, 
należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej 

skorzystać w dowolnym momencie!

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
1. Przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 8 lat. Osoby młodsze nie powinny znajdować się 

w zasięgu pistoletu (w obszarze, na którym odbywa się gra).
2. Zalecamy korzystanie z zabawki pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie wolno ingerować w konstrukcję produktu ani wprowadzać w nim żadnych zmian.
4. Należy wyłącznie używać pocisków (kulek) dołączonych do zabawki, np. oryginalnych 

dostarczanych przez producenta.
5. W trakcie zabawy należy korzystać z okularów ochronnych. Okulary ochronne powinny 

również nosić wszystkie osoby znajdujace się w zasiegu pocisków.
6. Nie wolno mierzyć w osoby postronne ani w zwierzęta. Należy odpowiednio wybrać miejsce 

do przeprowadzenia gry tak, aby zabawa nie była zagrożeniem dla innych osób.
7. Nie nadaje się do tresowania zwierząt.
8. Pociski nie nadają się do spożycia!!! Jeżeli dojdzie do kontaktu płynu znajdujacego się 

w pocisku z oczami, należy przemywać je przez kilka minut czystą wodą oraz zapewnić 
natychmiastową pomoc lekarską.

9. Nie wolno mierzyć w twarz ani strzelać w cele znajdujące się bardzo blisko. Należy wybierać 
cele znajdujące się w odpowiednio większej odległości.

10. Przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu.
11. Pociski pozostawiają ślad („rozpryskują się”) jedynie po zderzeniu z twardą powierzchnią.
12. Po zakończeniu gry należy po sobie posprzątać. Ślady po pociskach można zmyć letnią 

wodą z mydłem.
13. Pociski należy przechowywać w temperaturze 16 – 26 °C, w ten sposób minimalizuje się 

ryzyko ich uszkodzenia.
14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialnośc za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie tego 

produktu.

NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZALECEŃ MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZRANIEBNIA !!!

Sposób użycia:
1. Wsuń plastikowy magazynek w korpus pistoletu (otwór w górnej jego części).
2. Wypełnij go pociskami (kulkami) i zamknij.
3. Załóż okulary ochronne.
4. Pociągnij dźwignię (zob. rys. na opakowaniu) w swoją stronę i pozwól jej wrócić do pozycji 

wyjściowej.
5. Pistolet jest przygotowany do strzału.
6. Wyceluj w obiekt i naciśnij spust.
7. Aby wykonać kolejny strzał, powtórz czynności od pkt. 4.

Czyszczenie i konserwacja
Wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia. Nie wolno używać 



piasków do czyszczenia ani innych środków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić 
czyszczoną powierzchnię.

Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać 
właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie 
zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 
Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się 
do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 

użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 

wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 

zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania 

produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem 
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać 
zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w 
zależności od modelu produktu.


