
ZASADY BEZIECZEŃSTA ORAZ 
UŻYTKOWANIA REPLIK ASG

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zawsze noś okulary ochronne. Kwestie bezpieczeństwa, Twojego i osób obserwujących Twoją rozrywkę, zawsze traktuj priorytetowo.

2. Zawsze używaj wyłącznie dobrej jakości kulek ASG w kalibrze 6 mm. Nigdy nie używaj kulek ponownie, nie używaj uszkodzonych kulek.

3. Nie patrz bezpośrednio w lufę aby uniknąć przypadkowego postrzału.

4. Nigdy nie celuj ani nie strzelaj w kierunku ludzi lub zwierząt. Zawsze miej replikę zabezpieczoną dopóki nie jesteś gotów strzelać i nie jest 

bezpiecznie.

5. Nigdy nie strzelaj trzymając replikę w położeniu horyzontalnym ("na boku") ponieważ kulki będą skręcały i możesz trafić nie tam, gdzie 

celowałeś.

6. Dla ASG wybierz bezpieczne miejsce, z dala od miejsc publicznych.

7. Nie rozbieraj i nie demontuj swojej repliki samodzielnie. Może to spowodować jej uszkodzenie i utratę gwarancji, a także może być to 

niebezpieczne dla zdrowia i życia. W celu naprawy uszkodzonego sprzętu zawsze kontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

8. Zawsze traktuj swoja replikę ASG jako załadowaną i przygotowaną do strzału. Nie wystawiaj jej na widok publiczny. Przechowuj i przewoź 

ją zawsze w stanie rozładowanym z włączonym zabezpieczeniem, najlepiej w odpowiednim pokrowcu lub walizce. Zawsze przestrzegaj 

prawa obowiązującego w Twoim kraju.

Bądź świadomy, że Twoje zachowanie może być obserwowane przez innych, być może nie podzielających Twojego entuzjazmu dla replik ASG. Złe 

praktyki przyczyniają się do złego rozgłosu. Nie narażaj swojej przyszłej rozrywki na szwank poprzez nieodpowiednie używanie tej repliki.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW Ni-MH (jeśli są w zestawie)

1. Jakakolwiek ingerencja w strukturę akumulatora Ni-MH może doprowadzić do jego uszkodzenia. 

2. W przypadku zwarcia biegunów akumulatora + i – może dojść do jego trwałego uszkodzenia, a nawet zapłonu.

3. Akumulatora Ni-MH nie należy nagrzewać ani narażać na bardzo niskie temperatury.

4. Nie należy wrzucać akumulatora Ni-MH do cieczy.

5. Akumulatory Ni-MH są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Takowe uszkodzenia mogą przyczynić się do jego trwałego uszkodzenia, a 

co za tym idzie – zapłonu.

6. Akumulator Ni-MH należy podłączać do ładowarki zgodnie z oznaczeniami. Kolor czerwony (+) należy podłączyć do koloru czerwonego 

( dodatniego portu ) w ładowarce. Kolor czarny (-) należy podłączyć do koloru czarnego ( ujemnego portu ) w ładowarce. 

7. Akumulatorów Ni-MH nie należy przeładowywać. Przeładowanie może spowodować pogorszenie jego właściwości, nieodwracalnie 

uszkodzić akumulator a nawet spowodować jego zapłon.

8. Ładowanie akumulatora Ni-MH powinno odbywać się pod stałym nadzorem ( nawet w przypadku ładowarek wysokiej jakości ). Podłoże 

powinno być niepalnym, nieprzewodzącym materiałem.

9. Do ładowania akumulatorów Ni-MH należy używać odpowiedniej, przystosowanej do ładowania akumulatorów Ni-MH ładowarki. 

Używanie nieodpowiedniej ładowarki może skutkować trwałym uszkodzeniem akumulatora. 



10. Używanie akumulatora niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Może to skutkować jego zapłonem. 

11. W razie kontaktu elektrolitu, który znajduje się w akumulatorze Ni-MH z oczami lub skórą należy niezwłocznie te miejsca przepłukać dużą 

ilością wody i skontaktować się z najbliższym lekarzem.

12. W przypadku zakończenia ładowania akumulatora Ni-MH należy go niezwłocznie odpiąć od ładowarki.

13. Akumulator powinien być używany tak, aby osoby postronne nie miały do niego dostępu.

14. Podczas podłączania akumulatora Ni-MH należy zachować szczególną ostrożność. Jakiekolwiek zwarcie może doprowadzić do zapalenia 

się akumulatora.

15. Akumulatory Ni-MH uszkodzone mechanicznie lub przeładowane nie nadają się do użytkowania.

16. Aby zachować dobrą kondycję akumulatorów Ni-MH należy pilnować czasu ładowania oraz nie dopuszczać do ich przeładowania i 

przegrzewania

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 6/12 miesięczną gwarancją producenta obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, 

niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 6/12 miesięcy od 

daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu 

gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską 

koszt przesłania pokrywa użytkownik. Produkt musi być oddany w oryginalnym opakowaniu, a do reklamacji należy dołączyć kserokopię 

dowodu zakupu.

4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. 

5. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.

7. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 

napraw /tych samych uszkodzeń/, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem. 

8. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we 

własnym zakresie. 

9. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z instrukcją użytkowania, 

przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia 

mechaniczne.

11. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.

12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp. Gwarancja nie 

obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu takich jak sprężyny, uszczelki, gumki hop-up.

13. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę 

gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.

14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową



OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYWKOWA REPLIK AEG

• Należy używać dobrej jakości kulek nie powodujących zacięć i o dobrym poślizgu. Użycie kulek już raz wystrzelonych jest ZABRONIONE. Złej 

jakości kulki powodują kłopoty w ich podawaniu oraz zacięcia w magazynkach i lufach.

• Replikę należy utrzymywać w czystości. Nie wolno dopuścić do jej zanieczyszczenia brudem, kurzem, piaskiem, wodą itp.

• czynności konserwacyjne polegające na smarowanie i czyszczeniu lufy komory hop-up, magazynka i elementów ruchomych należy 

wykonywać regularnie i stosownie do potrzeb. Należy stosować wyłącznie smar silikonowy polecany przez nasz sklep.

• NIE NALEŻY OTWIERAĆ GEARBOX! OTWARCIE GEARBOX POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI. Nasz sklep wykonał przegląd zerowy. Replika jest 

sprawdzona i gotowa na długie strzelanie.

• Jeżeli wystąpi zablokowanie kulek w lufie należy NATYCHMIAST przerwać strzelanie. Niestosowanie się do tego zalecenia może 

spowodować błyskawiczne uszkodzenie repliki, które NIE jest objęte gwarancją. Zablokowanie kulki w lufie wystąpić może m.in. z powodu 

nadmiernego ustawienia hop-up, lub stosowanie nie właściwych kulek.

• Nie zaleca się usuwania bezpiecznika, czynność ta podejmowana jest na ryzyko użytkownika. Usunięcie bezpiecznie powoduje anulowanie 

gwarancji.

• Po każdym smarowaniu olej silikonowy, który wejdzie w kontakt z gumka hop-up i/lub kulkami, powoduje zmniejszenie skuteczności 

działania systemu hop-up, niekiedy całkowicie. Objaw ten jest normalny i ustępuje po wystrzeleniu pewnej ilości kulek.

• Może zdarzyć się, że po przełączeniu z trybu ciągłego na pojedynczy replika nie strzela. W taki wypadku należy oddać kilka strzałów w trybie

ciągłym i ponownie przełączyć na ogień pojedynczy, co powinno pomóc. Takiego zachowanie w replikach AEG jest normalne.

• Z zasady działania systemu hop-up wynika że tor lotu kulki, a co za tym idzie celność strzału uzależnione jest od położenia repliki względem 

ziemi. Najlepszą celność uzyskuje się zachowując pionowe (normalne) położenie repliki.

• Aby wydłużyć żywotność sprężyny i innych części mechanicznych zaleca się nie pozostawiać po zakończeniu strzelania częściowo 

napiętej sprężyny. Jej zwolnienie osiąga się  poprzez oddanie pojedynczego strzału w trybie „ognia pojedynczego” po czym ustawienia 

przełącznika wyboru rodzaju ognia w pozycji SAFE (zabezpieczony).

• Magazynek typu Hi-Cap (o dużej pojemności) wymaga „podkręcania” czyli obracania ząbkowanego kółka, które wystaje zazwyczaj z dna 

magazynka, by replika AEG mogła strzelać. Odbywa się to poprzez podkręcenie kilkanaście razy w/w kółkiem w magazynku wypełnionym 

kulkami przed rozpoczęciem strzelania. Daje to możliwość wystrzelenia do kilkudziesięciu w jednej (lub więcej) serii, po czym czynność 

podkręcania należy powtórzyć. Gdy w magazynku zostanie zbyt mało kulek magazynek nie podaje ich mimo podkręcania. Należy zwrócić 

uwagę by:

- nie podkręcać nadmiernie kółka, gdyż prowadzi to do uszkodzenia magazynka

- potrząsać co pewien czas magazynkiem, co zapobiega ew. kłopotom w podawaniu kulek

- podczas podkręcania trzymać magazynek w pozycji pionowej, dnem do dołu

Nie każdy model repliki wyposażony jest fabrycznie w magazynek hi-cap.

UWAGA!
Po całkowitym opróżnieniu i wyjęciu magazynka w korpusie repliki zawsze pozostaje kilka kulek. Jest to normalne zjawisko. Zawsze po wyjęciu 

pustego magazynka w komorze hop-up pozostaje jedna kulka. Dla bezpieczeństwa należy skierować lufę w bezpiecznym kierunku i oddać jeden, dwa 

strzały w trybie ognia pojedynczego.

Nie należy strzelać ogniem ciągłym bez przerwy zbyt długi czas, gdyż możę to prowadzić do przegrzania silnika i trwałego uszkodzenia.



Należy mieć na uwadze że repliki ASG to tylko zabawki, w związku z czym ich funkcjonalność, powtarzalność wykonania, parametry, rzetelność, 

wytrzymałość i niezawodność nie mogą być porównywalne z rzeczywistą bronią. Zjawiska takie jak niemożność uzyskania idealnego płaskiego toru 

lotu kulki, moc i zasięg różnią się w poszczególnych egzemplarzach tego samego modelu. Niedokładne spasowanie magazynków i korpusu, 

ograniczona powtarzalność balistyki kolejnych strzałów i inne mogą wystąpić w każdej replice ASG niezależnie od producenta. Zjawiska takie nie są 

traktowane jako usterka wymagająca naprawy, lecz mogą wymagać od użytkowania pewnej interwencji w ich usunięciu i podjęciu czynności o 

charakterze usprawnień mechanicznych, mogą też być nieusuwalne. Jest to normalne
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