Käyttöohjeet, Kieferle-myyräansa W2, PTB 875.
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Laukaisutanko
Kiristysvipu
Varmistuslenkki
Laukaisin
Patruunapidike
Tartuntalevy

Kuva 2

Turvallisuusmääräykset
Säilytä laitetta ja patruunoita lukitussa paikassa ja lasten ulottumattomissa. Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta.
Säilytä laitetta ja patruunoita erillään toisistaan. Älä ikinä osoita ladatun laitteen suuaukolla kehoasi tai muita ihmisiä. Älä
ikinä pidä kättä suuaukon edessä! Katso kuva 2.
Käyttö
Älä käytä laitetta yleisten teiden ja paikkojen välittömässä läheisyydessä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa,
jossa se ei aiheuta vaaraa lapsille tai lemmikeille. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen aiottuun tarkoitukseen. Virheellinen
käyttö voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja suuaukosta tulevien kuumien kaasujen vuoksi!
Kuva 3

Käsittely
Pitele laitetta aina tartuntalevy ja varmistuslenkki ylöspäin (katso kuva 3)! Laitetta saa pitää kädessä vain, kun se on
osittain jännitetty (katso kuva 5) tai jännittämätön (katso kuva 1). Ota patruunapidike ulos laitteesta, kun sitä ei käytetä.
Säilytä patruunapidikettä erillään laitteesta.
Lataus
Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite on jännittämätön (kuva 1), että osissa ei ole likaa ja että kaikki liikkuvat
osat pääsevät liikkumaan vapaasti. Varmista, että lataamattoman patruunapidikkeen ruuvaaminen kiinni laitteeseen on
helppoa. Ruuvaa patruunapidike sen jälkeen taas irti.
Kuva 4

Laitteen jännittäminen osittain ja varmistaminen
Paina kiristysvipua laukaisusuuntaan peukalolla ja vedä varmistusrengas takakautta kiristysvivun yli (katso kuva 4).
Laitteen on oltava aina tässä tilassa, kun laitat sen sivuun ja käsittelet sitä. Aseta 9 × 17 mm patruuna
patruunapidikkeeseen. Ruuvaa patruunapidike täysin kiinni laitteeseen ja kiristä.

Kuva 5

Laite osittain jännitetty (A). Tässä tilassa patruunapidikkeen pohjassa oleva iskuri on alhaalla
(B).
Aseta myyräansa vapaaseen myyräkäytävään. Paina kiristysvipua laukaisusuuntaan, kunnes
se napsahtaa paikoilleen laukaisutangon pidikesilmukkaan.
Kuva 6

Käännä varmistuslenkki eteen. Ansa on nyt varmistamaton ja valmis laukaisuun (katso kuva 6).

Kuva 7

Patruunan ottaminen ulos laukaisun jälkeen
Aseta laite osittain jännitettyyn tilaan ja varmista. Poista hylsy. Ota patruuna tai tyhjä hylsy
aina pois laitteesta, jos laitetta ei aiota enää käyttää. Siten voit olla varma, että laitteeseen ei
jää laukeamatonta patruunaa, joka on koskettanut iskuria. Hylsyn voi ottaa pois suuaukosta
sopivalla esineellä, esim. naulalla.

Patruunan ottaminen ulos ilman laukaisua
Vedä varmistuslenkki taakse ja vedä laukaisutanko takaisin. Kiinnitä kiristysvipu varmistusrenkaaseen, jonka jälkeen se
on turvallisessa osittain jännitetyssä tilassa (katso kuva 7). Ota laite pois myyräkäytävästä ja ota patruuna pois.
Toiminta
Myyräansa käyttää erityistä 9 × 17 mm kaliiperin patruunaa, luokka 3 (keltainen). Ainoastaan näitä erityispatruunoita saa
käyttää laitteessa. Ne ovat vesitiiviitä ja takaavat turvallisen toiminnan sekä myyrien varman pyydystämisen ja
salamannopean, eläintensuojelumääräysten mukaisen kuoleman. Laukaus itsessään ei tapa myyriä, vaan kuoleman
aiheuttaa patruunan räjähdyksen aikainen korkea kaasunpaine, joka tuhoaa keuhkot. Myyrät lentävät yleensä 20–30 cm
taaksepäin käytävässä.
Määräaikaistarkastus
Saksan ampuma-aseasetuksen (BeschussV) pykälän 24 mukaisesti itselaukaisevien ansojen käyttäjä on velvollinen
teettämään määräaikaistarkastuksen joka toinen vuosi ostopäivästä lukien tai viemään laitteen välittömästi valmistajalle
tai tämän edustajalle merkittävien toimintahäiriöiden yhteydessä. Tarkastettuihin laitteisiin kiinnitetään tarkastusmerkintä.
Hoito
Suosittelemme laitteen puhdistamista hiekasta ja mullasta käytön jälkeen huolellisesti lämpimällä vedellä. Anna sen sen
jälkeen kuivia ja öljyä liikkuvat osat kevyesti. Erityisesti patruunapesä ja sen kierteet on aina pidettävä täysin puhtaina.
Siten laite toimii moitteettomasti pitkään.
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