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Regler for sikker skydning

 Peg aldrig et våben (selv ikke et luftgevær) mod nogen .
 Bær altid sikkerhedsbriller og til se at personer omkring Dig

også gør det.
 Peg aldrig et våben mod andet end det tiltænkte mål.
 Hold altid Dit våben ”sikret” indtil Du er klar til at skyde i en

sikker retning.
 Lad aldrig Dit våben før Du er klar til at skyde.
 Anbring altid bagstoppet et sted der er sikkert i tilfælde af at

bagstoppet skulle svigte.
 Skyd aldrig på en hård overflade, vand eller andet der kan få

haglet til at ricochetere.
 Kontroller altid at våbnet er “sikret” og afladt når det modtages

fra en anden person eller fra opbevaring.
 Læg aldrig et våben væk i ladt tilstand.
 Vær altid sikker på Dit mål og vær sikker på at Dit mål har et

sikkert bagstop.
 Genanvend aldrig brugt ammunition.
 Kontroller altid at Du bruger ammunition i den korrekte kaliber
 Stol aldrig på alene sikringen for at opfylde sikkerheden.
 Behandl altid Dit våben som var det ladt og med den fornødne

respekt, som et ladt skydevåben kræver.
 Læs og følg altid producentens manual og instruktioner.
 Vær altid sikker på at Du forstår hvorda n våbnet virker for Du

burger det.
 Hold altid Din finger væk fra aftrækkeren og udenfor

aftrækkerbøjlen indtil Du er klar til at skyde.
 Opbevar altid Dit våben et sikkert sted og tilse at ingen

uautoriseret person kan bruge det.
 Overhold altid de nationale og lokale bestemmelser vedrørende

skydevåben. Skydning er sandsynligvis den sikreste sport i
verden men husk at misbrug og skødesløs omgang med våben
kan medføre alvorlige skader eller død.

Spørg, lyt, tænk - hvis i tvivl - lad være!
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Kom i gang

GLADIATOR

Bemærk: Din FX riffel skal udstyres med et kikkertsigte eller lignende
sigteudstyr før brug. Vær altid sikker på at montagen er høj nok til at
holde kikkerten fri af riflens løb og mekanisme og at der er tilstrækkelig
plads under kikkerten så det roterende magasin kan isættes og fjernes
uden problemer.
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Påfyldning af luft

1. Monter den medfølgende fyldestuds på luftslangen til Dit
fyldeudstyr.

2. Tilse at både påfyldningshullet og fyldestudsen er rene før
studsen isættes. Skub fyldestudsen helt i bund for at tilsikre
korrekt påfyldning.

3. Når fyldestudsen er isat korrekt påfyldes riflen luft op til det
anbefalede cylindertryk. Overtryk vil resultere i tab af ef fekt og
vil kunne ødelægge indre pakninger.

4. Når påfyldningen er færdig slippes overtrykket ud af
luftslangen ved hjælp af slangen dræningsventil, hvorefter
fyldestudsen trækkes ud af riflen.

FX Det anbefales kraftigt at hovedluftflasken (bagerste flaske) ikke
fjernes – se nedenfor for anvisning for fyldning.

AFMONTERING AF HOVEDLUFTFLASKEN
Hovedluftflasken fyldes ved påfyldningsanordningen foran på riflen
samtidig med at den forreste luftflaske påfyldes. Skulle Du ønske at
fjerne hovedluftflasken skal Du først løsne forreste flaske 3 fulde
omdrejninger, dette vil lukke den interne ventil. Hovedluftflasken kan nu
skrues af. Hvis ikke man følger denne procedure vil al luft i den forreste
flaske slippe ud – sandsynligvis med et meget højt brag.
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Opladning af Gladiator

Magasinet roterer med uret når det betragtes bagfra. Kontrol af at
næste magasinkammer kommer i korrekt opligning med
løbet kan gøres ved at se langs sporet på højre side af
mekanismeblokken.

For at fjerne magasinet trækkes ladegrebet (A) tilbage. Træk
magasinholderen (B) tilbage – magasinet kan nu fjernes. Aktiver
sikringen (C) ved at trække sikrings grebet tilbage før nyt magasin
isættes.

Lad hagl i magasinet med spidsen først fra den udskårne side (den
”ikke-flade” side). Skub haglene ned indtil spidsen passerer
fastholdelses O-ringen og haglenes krave ligger plant med
magasinets bagside. BEMÆRK: Fastholdelses O -ringen i magasinet
skal smøres jævnligt medmindre haglene er smurt.

Når magasinet er genopfyldt lægges det i riflen med den flade side
frem mod løbet og magasinholderen s skubbes frem på plads. Om
nødvendigt roteres magasinet mod uret indtil Du kan føle at
bevægelsen stoppes af fremføringsmekanismen.

LUK IKKE BUNDSTYKKET FØR DU ER KLAR TIL AT SKYDE –
SIKRINGEN SKAL BETRAGTES SOM EN EKSTRA SIKKERHED
MEN MAN SKAL ALDRIG STOLE FULDT PÅ DEN SOM FULD
GARANTI FOR AT RIFLEN IKKE KAN SKYDE.

For at lade et hagl i riflen skubbes ladegrebet frem. Riflen er nu klar
til at skyde. Når det er sikkert at skyde skubbes sikringsgrebet frem
og der trykkes på aftrækkeren. Bemærk: Sikring bet jenes manuelt.

For at lade næste hagl trækkes ladegrebet tilbage og skubbes frem
igen. Dette fører næste hagl i magasinet frem. Magasinet kan rumme
op til otte hagl.
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Sikkerhed - FX Gladiator

Udover at bruge sikringen kan en ladt og spændt riffel gøres sikker
ved at trække ladegrebet tilbage og fjerne magasinet. Derefter kan
riflen afspændes ved at holde aftrækkeren inde mens ladegrebet
føres frem.

ADVARSEL! Når riflen afspændes skal man være opmærksom på
at der stadig kan være et hagl i kammeret. Hvis magasinet utilsigtet
er blevet ført frem følges en af nedenstående procedurer :

a) Med ladegrebet helt tilbage roteres magasinet med uret indtil det
tomme kammer er tilbage på linje med løbet, derefter
skubbes ladegrebet frem.

eller

b) Fjern magasinet fra riflen og skub ladegrebet frem. Når det er
sikkert rettes riflen mod et mål og affyres.
Genopfyld magasinet og sæt det i riflen på ny.

Når riflen ikke er i brug skal det tilsikres at der ikke er hagl i løbet,
magasinet fjernes og ladegrebet efterlades i forreste position og
afspændt.

Det anbefales at magasinet opbevares separat fra riflen for at
undgå ikke godkendt brug.
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Pas på Din FX Gladiator

Hver FX riffel er bygget til at levere et livslangt forløb med høj
ydelse og behøver kun lidt bruger vedligeholdelse udover at tørre
den over med en klud med syntetisk olie efter hver brug.

Rent faktisk er den bedste m åde at holde Din FX fuldt
funktionsdygtig ikke at gøre noget som helst udover at sende den
tilbage til fuld service ved vores uddannede teknikere ved et
autoriseret FX servicecenter når det er nødvendigt.

Din FX riffel er bygget næste udelukkende af højkvalitets
aluminium, hvilket næsten udelukker problemet med rust som det
ses ved andre luftgeværer. En hurtig aftørring af alle metal
overflader med en klud med syntetisk olie vil vedligeholde et
friskt udseende.

Det er uhyre vigtigt at riflen kun bliver adskilt eller modificeret at
uddannede FX teknikere. Forsøg på adskillelse eller modificering
vil være synlige for vores teknikere ved at se på et antal
afslørende anordninger i riflen. Hvis sådant bevis observeres
bortfalder riflens garanti øjeblikkelig.
FX’en er et præcisions instru ment og må ikke forkludres af
ikke-uddannede personer.

Smøring

Din FX riffel er designet til at virke vedligeholdelsesfri mellem
service, hvor al nødvendig smøring vil finde sted. Hvis ladegrebet
behøver smøring brug et meget tyndt lag tyndt smørefedt. Det
rigtige smørefedt kan skaffes fra Din FX forhandler.

Bemærk: For megen smøring af Din FX kan resultere i tiltrækning
og ophobning af skidt, hvilket vil kunne influere på Din riffels
ydeevne.
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Justering af styrke

FX Gladiator er udstyret med et styrkejusterings hjul, der har tre
niveauer. Den forreste position (1) giver lav styrke, den midterste
position (2) giver middel styrke og den bagerste position (3) giver
fuld styrke.
Tilse at justeringshjulet er i fuldt indgreb med e t af de tre indhak
ellers vil den ønskede styrke ikke opnås .

Styrke niveauer

Position 1 20 Joule
Position 2 30 Joule
Position 3 45 Joule

*Vær sikker på at justeringshjulet
er i indgreb i et af de tre indhak
før riflen affyres.

1. - Forreste position
2. - Midterste position
3. - Bagerste position
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Justering af aftrækker

Aftrækkeren er indstillet fra fabrikken til sikker brug men skulle Du ønske at
ændre fabriksindstillingen er mekanismen fuldt justerbar. For at justere skal
mekanismen først tages ud af skæftet.

BEMÆRK: V æ r  a l t i d  s i k k e r  p å  a t  r i f l e n  i k k e  e r  l a d t  f ø r
d e r f o r t s æ t t e s m e d æ n d r i n g e r  p å  a f t r æ k k e r e n . Forsøg
ALDRIG at fjerne aftrækkermekanismen fra riflen.

Skrue A: Justerer længden af trækket i første trin og andet trins
aftrækkerstangs indgreb. Hvis Du drejer skrue A med uret vil Du
mindske længden af første trin – ved at dreje mod uret vil Du øge
den.

ADVARSEL: Hvis Du drejer skrue A for langt med uret vil det
eliminere andet trin og forhindre aftrækkerstangen i at gå i
indgreb.

Skrue B: Justerer andet trins aftrækkerstangs indgreb og den
fornødne aftræksvægt. Hvis Du drejer skrue B med uret øges
omfanget af aftrækkerstangens indgreb og hvorved aftræksvægten
øges, hvis Du drejer mod uret mindskes den .

ADVARSEL: Hvis Du drejer skrue B for langt mod uret vil det
resultere i for let aftræksvægt uden andet trin.

Skrue C: Justerer sikringsholderen og bør justeres så den forhindrer
aftrækkeren i at vandre og muliggøre skud mens den er i sikret position.

ADVARSEL: Skrue C skal altid kontrolleres og om nødvendigt justeres
efter enhver ændring af aftrækket. Ved at undlade dette risikere man at
sikringen ikke fungerer.
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Gør og undlad at gøre

Rengør Din riffel med en syntetisk baseret spray påført riflen ved at
spraye den på en fnugfri klud og tørre riflen over med den.

Spray IKKE den syntetisk baserede spray direkte på riflen men
påfør den altid med en fnugfri klud.

Brug IKKE silikonebaserede olier eller smørefedt.

Afmonter skæftet før der eventuelt bores huller til befæstninger til
bærerem.

Brug syntetisk smørefedt på fyldestudsen, dette vil forlænge
levetiden for O-rings pakningerne på studsen.

Stol IKKE på at sikringen kan give fuld sikkerhed.

Påfyld IKKE højere lufttryk end foreskrevet, dette vil resultere i
mistet styrke og kan ødelægge de indre pakninger.

Dræn overtrykket ud af luftpåfyldningsslangen før fyldestudsen
trækkes ud.

Problemer

Skulle det usandsynlige ske at Din FX riffe l viser tegn på ikke at
fungere eller har reduceret effekt så forsøg IKKE at løse problemet
selv.
Kontakt et FX Service Center, som enten vil forklare Dig simple
løsninger eller aftale at riflen indleveres for reparation.

Forsendelsesomkostninger er ikke i nkluderet i FX etårs garanti .


