UNRRA Group s.r.o. – obchodní divize

Návod k použití nože PIRAD, MR-9 a dalších.
Děkujeme vám za zakoupení produktu ze série D-Force. Jsme hrdí na to, že jsme Vám nabídli tento
výrobek konstruovaný a vyrobený na nejvyšší úrovni a dle přísných norem kvality. Jsme si jisti, že si
vychutnáte prvotřídní provedení, vysokou spolehlivost, uživatelský komfort a naprostou bezpečnost produktu.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Nikdy neprovádějte žádné laické úpravy produktů D-Force. Nikdy neinstalujte dodatečné příslušenství za
účelem zvýšení výkonu nebo užitné hodnoty produktů. Nikdy neprovádějte laickou instalaci produktů D-Force
na svoji zbraň. Nedodržení těchto varování zvyšuje možnost nehod vedoucích ke smrti nebo vážnému poranění!
Nedodržení těchto požadavků má také vždy za následek ztrátu záruky. Během používání produktu jste
zodpovědní za Vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních kolem Vás!
O noži…
Nůž je především velmi ostrý pracovní nástroj a proto je potřeba s ní zacházet velmi opatrně a striktně dbát
obecných bezpečnostních zásad, aby nedošlo k poškození zdraví nebo majetku. Za normálních podmínek je
přísně zakázáno na kohokoliv nožem mířit nebo jej jakkoliv nožem ohrožovat, či nůž používat k útoku na jinou
osobu. Proto je nůž určen výhradně svéprávným osobám starším 18 let.
Co je nůž:
Nůž je z principu zejména řezný nástroj a tomu by měl odpovídat i způsob jeho použití. Přestože je nůž
poměrně masivní, dlouhodobé zatěžování jiným, než-li obvyklým způsobem může vést k jeho poškození.
Co není nůž:
Nůž rozhodně není páčidlo. Při stranovém namáhání může čepel snadno prasknout. Nůž není ani sekera nebo
kladivo. Při rázech vznikajících při takové činnosti může dojít k porušení čepele nebo jiného dílu nože. Nůž
není ani oštěp. Při dopadech může prasknout čepel nebo jiná část nože.
I přes jeho značnou odolnost není zkrátka nůž nezničitelné zařízení. Nadměrná síla, pád nebo rázový pohyb jej
může poškodit a způsobit prasknutí čepele, rukojeti, či selhání libovolné části nože.
Údržba nože:
Nůž je vyroben z vysoce kvalitních komponent a obvykle nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Protože je ale
sestaven z několika částí, je nutné, zvláště při častém používání nože, kontrolovat stálost a stav šroubových
spojení. Je-li zjištěno uvolnění šroubového spoje, je nutné je příslušným nástrojem (inbus klíč, apod.) utáhnout.
Šroubový spoj utahujeme do té míry, aby nebyl poškozeny závity jak šroubu, tak na těle nože. V případě
častějšího výskytu povolování šroubových spojů je nutné je zafixovat příslušným závitovým lepidlem (Loctite).
V případě ztupení čepele jí nabrušte vhodným brouskem. Nůž udržujte přiměřeně čistý. V případě styku čepele
s agresivním materiálem nebo použitím v korozivním prostředí, jej vždy po použití pečlivě vyčistěte a
nakonzervujte vhodným olejovým přípravkem.
Doživotní záruka
Na tento produkt poskytujeme prvnímu kupujícímu doživotní záruku na výrobní a materiálové vady. Vadný
produkt bude bezplatně opraven nebo vyměněn. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodnou
montáží nebo nevhodným použitím. Záruka se také nevztahuje na estetické vady povrchové úpravy a přirozené
opotřebení. Pro přiznání doživotní záruky je nutné vyplnit registrační formulář, který je součástí výrobku a
zaslat jej výrobci produktu.
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