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περόνη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

προφυλακτήρας

• Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μελετήστε καλά τις οδηγίες
πριν τη χρήση. Επιμένετε όλοι οι παίκτες να τηρούν τους
κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση.

πάνω πώμα

μεγάλο
στέλεχος
δίσκος
δίσκος
ολίσθησης

ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ

μικρό
στέλεχος
σώμα
κάλυμμα
βαλβίδας

συγκρότημα
σκανδάλης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Ανάληψη ευθύνης
Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι τραυματισμού, θανάτου ή
καταστροφής σε ιδιοκτησίες που μπορεί να προκύψουν από τη
χρήση ή την εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος. Συμφωνείτε
με τη θέλησή σας να αποδεχθείτε και να αναλάβετε πλήρως κάθε
σχετική ευθύνη.

ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΗ

• Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση με αέριο προπάνιο ή
HFC134a. Μην χρησιμοποιείτε προωθητικά υψηλής πίεσης,
π.χ. CO2, HPA.
• Μην εκθέτετε το προϊόν αυτό σε θερμοκρασίες πάνω από
40ºC/104ºF. Μην γεμίζετε ή χρησιμοποιείτε τη χειροβομβίδα
κοντά σε ανοικτή φλόγα.
• Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη χειροβομβίδα σε δημόσια μέρη!
Μεταχειριστείτε την όπως θα μεταχειριζόσαστε ένα ρεαλιστικό
αντίγραφο πραγματικού όπλου.
• Μην τροποποιείτε αυτό το προϊόν και μην απενεργοποιείτε τις
προστασίες του. Οι προστατευτικοί μηχανισμοί από
υπερπίεση έχουν τοποθετηθεί για ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΣ!
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Πάντα να σκέπτεστε τους άλλους. Ρίχνετε τις χειροβομβίδες
χωρίς δύναμη. Μην τις πετάτε κατευθείαν πάνω σε άλλους
παίκτες.
• Μην μεταχειρίζεστε οπλισμένες χειροβομβίδες σε ασφαλείς
περιοχές. Αφοπλίζετε τις χειροβομβίδες ξεβιδώνοντας το
κάλυμμα βαλβίδας που βρίσκεται στο κάτω μέρος.
• Πάντα να θεωρείτε ότι οι χειροβομβίδες είναι γεμισμένες και
οπλισμένες. Οι γεμισμένες, άδειες, εκείνες που παρουσίασαν
δυσλειτουργία και εκείνες που λειτούργησαν κανονικά πρέπει να
αφοπλίζονται πριν επιστρέψετε στην ασφαλή περιοχή.

Βεβαιώνεστε πάντα ότι η χειροβομβίδα έχει αδειάσει πριν και μετά
από κάθε χρήση, κάνοντας το ακόλουθο τεστ. Αφαιρέστε το κάλυμμα
βαλβίδας των χειροβομβίδων που ανακτώνται μετά το παιχνίδι και
πριν μπείτε στην ασφαλή περιοχή.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ

Κοιτάξτε να υπάρχει ένα διάκενο
μεταξύ πιστονιού και σώματος
της χειροβομβίδας για να
βεβαιωθείτε ότι η χειροβομβίδα
σας έχει ανοικτή βαλβίδα. Στην
κατάσταση αυτή, είναι ασφαλές
να την αποσυναρμολογήσετε και
να την οπλίσετε ξανά.

ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ

Αν δεν υπάρχει διάκενο, η
βαλβίδα είναι στην κλειστή θέση.
Αυτό σημαίνει ότι η
χειροβομβίδα μπορεί να είναι
ακόμη υπό πίεση και οπλισμένη.
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΝΩ
ΠΩΜΑ.

Επικίνδυνα κενά στην κάλυψη

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτό το προϊόν δεν έχει "ασφαλή περιοχή"! Όλοι οι παίκτες
πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά πλήρους κάλυψης
(ASTM F1776-01). Τα απλά γυαλιά ασφαλείας είναι απαράδεκτα
ως προστασία των ματιών.
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3.

4.
μικρό στέλεχος

ΓΕΜΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι η
χειρονβομβίδα είναι
αφοπλισμένη και όχι υπό πίεση
πριν αρχίσετε να εκτελείτε τη
διαδικασία γεμίσματος. Βλέπετε
τις οδηγίες στη σελίδα 5.

1.

δίσκος ολίσθησης
δίσκος
μεγάλο
στέλεχος
1. Ξεβιδώστε το πάνω πώμα.
2. Εισάγετε την περόνη, ασφαλίζοντας
το άκρο της στην εσωτερική εσοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι το
εσωτερικό της
χειροβομβίδας είναι
καθαρό. Μην γεμίζετε με
βρώμικα γάντια ή χέρια.
3. Περάστε τα μέρη της
σκανδάλης στην
περόνη.

2.

4. Όπως εδώ.
5. Ευθυγραμμίστε το πώμα
ώστε η περόνη να μπει
στην τρύπα στο πιστόνι.

5.
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6.

ΧΡΗΣΗ

1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

2. ΧΡΗΣΗ:
Πατήστε το άκρο της
περόνης για να ελευθερωθεί και τραβήξτε την
περόνη προς τα έξω.

6. Βιδώστε το πώμα.
7. Γεμίστε με αέριο.
8. Γεμίστε πλήρως με βολίδες ΒΒ.
Η χειροβομβίδα δέχεται περίπου
200 βολίδες ΒΒ.

7.

8.

Βιδώστε το κάλυμμα
βαλβίδας για να οπλίσετε τη
χειροβομβίδα.

Πετάξτε τη χειροβομβίδα
σε στέρεες επιφάνειες,
όπως:
-Πατώματα (τσιμέντο, ξύλο,
σκληρό έδαφος, κοντό
γρασίδι).
-Τοίχους και σκάλες.
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-Αποφύγετε να πετάτε τη
χειροβομβίδα σε άμμο,
ψηλό γρασίδι και προς το
κράνος συμπαίκτη σας.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

AIRSOFT INNOVATIONS
ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ
TORNADO TIMER

Πρέπει να λιπάνετε τη χειροβομβίδα σας κάθε
δυο χρήσεις, για να διατηρηθεί η ακρίβεια της
χρονοκαθυστέρησης. Χρησιμοποιείστε το
ειδικό λάδι σιλικόνης της ΑΙ, άλλα λάδια
μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στη
λειτουργία της χειροβομβίδας.

Κάνετε οικονομία στο αέριο,
χρησιμοποιώντας τους φημισμένους
μετατροπείς μας για προπάνιο και
HFC134a, σε σετ με το ειδικό λάδι
σιλικόνης.

Όταν συναντάτε δυσκολία στην
επαναφορά της βαλβίδας μετά το
γέμισμα, είναι ένδειξη ότι
απαιτείται λίπανση της
χειροβομβίδας.

Η χειροβομβίδα σας Airsoft Innovations
Tornado διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας
που εκτονώνει με ασφάλεια την
υπερβολική πίεση. Αν η χειροβομβίδα
σας περουσιάζει διαρροή προωθητικού
αερίου, επισκεφθείτε τον ιστότοπο
www.airsoft-innovations.com για τις
οδηγίες επαναφοράς. Αν χρησιμοποιείτε
τα κατάλληλα προωθητικά αέρια, δεν θα
πρέπει να εμφανιστεί ποτέ αυτό το
πρόβλημα.
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ΚΙΤ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ

Βαλβίδα ασφαλείας.

Η αυθεντική χειροβομβίδα AI
Tornado. Με χρονοκαθυστέρηση
«έκρηξης» κατά 1.5 ή 3
δευτερόλεπτα.

Ελέγξτε την πίεση του προωθητικού
σας αερίου και βελτιστοποιείστε την
πίεση στο όπλο ή την Tornado σας!
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Η Airsoft Innovations υποστηρίζει τα προϊόντα της!
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.airsoft-innovations.com για:
• Να δείτε την πλήρη σειρά των προϊόντων
μας και των αξεσουάρ τους
• Ανταλλακτικά
• Οδηγίες
• Μαθήματα σε video
• Οδηγίες επίλυσης προβλημάτων
• Τεχνικά άρθρα
• Πληροφοριακό υλικό σε διάφορες γλώσσες!
Ελάτε σε επαφή μαζί μας!
Υποστήριξη: exceptions@gungas.com
Συνεργασίες: wholesale@gungas.com

WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM

