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INSCHIETEN
Voor het eerste gebruik is het belangrijk om te weten dat het schotbeeld van het
vuurwapen zal afwijken van het schotbeeld zonder gebruik van de demper.
Het vuurwapen zal met gebruik van de demper opnieuw moeten worden
ingeschoten. Bij wisselend gebruik met en zonder demper zal het vuurwapen
bij voorkeur iedere keer opnieuw moeten worden ingeschoten. Dit kan zelf
gedaan worden of onder begeleiding van onze wapenexperts.
VERZORGING
1. Draai de demper stevig op de loop van het wapen en zorg dat deze goed
aansluit op het schroefdraad. Een kleine hoeveelheid special hitte bestendig
vet kan zorgen dat dit proces makkelijker verloopt.
2. Controleer na enkele schoten altijd of de demper nog goed vast zit, let op
de demper kan erg heet zijn.
3. Verwijder de demper DIRECT na ieder gebruik. Bewaar de demper los en rechtopstaand in een droge ruimte, het liefst in een daarvoor bestemde demper 		
mount. Draai de delen van geluidempers die in verschillende compartimenteren
geleverd worden uit elkaar. Op deze manier blijven de boven en onderzijde
luchtdoorlatend. Bij voorkeur drogen op of boven een verwarmde radiator.
Op deze manier kan de condens die ontstaan is tijdens het gebruik goed
verdampen en zal corrosie worden voorkomen.
4. De demper ook na het drogen met open uiteinde op een veilige plek bewaren,
gebruik GEEN vuil afdicht doppen zoals bij een loop.
5. Verwijder de demper ALTIJD voordat de loop van het vuurwapen wordt
gereinigd (doorgehaald). Hierdoor worden ernstige beschadigen, of
blokkade van de demper voorkomen.
ONDERHOUD
Laat na 300 schoten of jaarlijks groot onderhoud uitvoeren door een erkend jacht
en schietsport bedrijf. De demper zal hierbij geheel uit elkaar worden gehaald,
worden schoongemaakt en gecontroleerd op eventuele onvolkomenheden.
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