SureStrike™ – laserová tréninková cartridge od Laser Ammo
Používejte patentovanou SureStrike™ Laserovou cartridge pro trénink s vlastní zbraní
kdekoli bez potřeby ostré munice.
SureStrike™ laserovou cartridge lze jednoduše vložit do komory a vyšle pro oči bezpečný
laserový puls – „výstřel“ červeného světla, pokaždé, když stisknete spoušť.
SureStrike™ brání náhodnému nabytí ostré munice bez potřeby rozebírat vaši zbraň.
Tréninkem „na sucho“ získáte rychlé výsledky a zlepšení při střelbě.
Varianty:
1) 9 mm cartridge – adaptéry dostupné pro ráže 40sw, 45ACP, brokovnice a další.
2) .380 cartridge - bez adaptérů pro další ráže
Balení obsahuje:SureStrike™ laserová cartridge, Uživatelský návod, 3 reflexní terče (terče
nejsou obsahem IR cartridge) a balení baterií.

Uživatelský návod:
1)
Vybijte zbraň. Pohmatem a pohledem překontrolujte komoru, vývrt a zásobník,
abyste se ujistili, že že jste vyndali ze zbraně všechno střelivo. Vyjměte střelivo ze všech
zásobníků, které budete používat při tréninku. Uložte střelivo z dosahu prostoru, kde
trénujete.
Vždy osobně překontrolujte, že bylo všechno střelivo odstraněné před tréninkem.
Nedovolte žádné ostré střelivo v prostoru tréninku.
Varování: nesprávné použití střelných zbraní může způsobit vážné zranění nebo smrt.
2)
Rozšroubujte laserovou cartridge a vložte baterie jako na obrázku kladným (+) pólem
nahoru. Opatrně sešroubujte cartridge. Překontrolujte, že je závit dotažen až do konce a
není zde žádná vůle.

3)
Stáhněte závěr zbraně dozadu a vystavte záchyt závěru, aby zůstal závěr v otevřené
pozici. Ujistěte se, že závěr zůstává bezpečně v otevřené poloze.

Nepokračujte, pokud závěr nedrží pevně v otevřené poloze a záchyt závěru nefunguje
spolehlivě.

4)
Namiřte zbraň ústím hlavně dolů a vložte laserovou cartridge do zbraně skrz výhozní
okénko volně do nábojové komory laserem dopředu.

5)
Stále miřte zbraní dolů a zmáčkněte záchyt závěru, aby závěr sjel do přední polohy.
Namiřte zbraň do bezpečné zóny a stiskněte spoušť, abyste se ujistili, že je zařízení správně
nainstalováno a funguje.

Demontáž:Stáhněte závěr do zadní pozice a vystavte záchyt závěru, aby závěr zůstal v
otevřené pozici. Vložte tužku plochým koncem do hlavně a jemně vytlačte laserovou
cartridge ven.
Pokud laserovou cartridge nepoužíváte, vyjměte baterii.
Používání SureStrike laserové cartridge jiným způsobem, než podle uživatelského návodu,
může způsobit ztrátu záruky.
Všechny zbraně mohou být nebezpečné, způsobit zranění nebo smrt. Je na zodpovědnosti
majitele nakládat se zbraněmi bezpečným způsobem. Výrobce není zodpovědný za žádnou
škodu nebo zranění způsobené při instalaci a použití tohoto produktu. Záruka se vztahuje
pouze na výměnu nebo opravu originálního produktu.
Kompletní balíček instruktážních videí je dostupný na www.laser-ammo.com.
Volně přeloženo z anglického uživatelského návodu. Armed store s.r.o., 26.3.2019

