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Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!
Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem.
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.
Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan
dækkes af garantien.
Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at
hjælpe dig med dine spørgsmål.
Med venlig hilsen,
P. Lindberg Maskinforretning A/S

Sikkerhedsanvisninger
Når boltpistolen er ladt udvises ekstra opmærksomhed på hvad pistolen peger på.
Der må ikke skydes ud i luften. Prøveskud skal ske på et tykt fast underlag.

Beskrivelse og oversigtstegning
Forkromet boltpistol til 9 mm ammunition.
Leveres i æske med tilhørende rensesæt.
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Boltpistolen lades ved at skrue hovedstykket (201) af.
Patronen lægges i patronlageret (202) med tændhætten opad.
Hovedstykket skrues fast igen.
Slagstiften (208) trækkes ud indtil aftrækkeren klikker ind (høres tydeligt).
Boltpistolen er nu ladt og klar til brug.
Boltpistolen holdes vinkelret på dyrets tinding.
Affyres ved at aktivere aftrækkeren.
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Vedligeholdelse
Efter hvert skud skal patronlageret (202) renses med den lille medfølgende
børste.
Det anbefales derudover at boltpistolen renses og smøres dagligt efter brug.
Boltpistolen skilles ad, og rengøres med det medfølgende rensesæt.
Beskidte dele renses i petroleum eller dieselolie.
De rengjorte dele smøres med våbenolie, dog ikke gummidæmperen (216).
Test boltpistolen ved at sætte rensestokken i i stedet for en patron. Når rensestokken trykkes ned skal slagbolten komme ca. 75 mm ud af mundingen, og
forsvinde helt igen når trykket aftager.
Til sidst samles boltpistolen igen.

Teknisk data
Længde		
33 cm
Diameter		
40 mm
Vægt			2,25 kg
Ammunition		
9 x 17 mm
Max brug		
17 skud / min.
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