Veiligheidsinstructies !

Dit speelgoed apparaat voldoet aan het CE keurmerk volgens richtlijn 2009/48/EG.
( EN 71 - 1:2005 2011/65/EU en EN62321:2009 )
Het bevat een CE keurmerk en is geschikt voor het schieten met harde of zachte projectielen
met een 0,20gr BB schiet deze 0,04 Joule, met een 0,12gr BB schiet deze 0,08 joule MAX.
Dit onder de speelgoedwet vallende artikel is nieuw voor de Nederlandse markt
de volgende waarschuwingen moet u in acht te nemen
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Gebruik dit artikel nooit als wapen !
Speel altijd onder toezicht met een volwassene.
Speel niet op straat maar op eigen terrein waar derden je niet kunnen zien.
Als men wordt aangeroepen door een overheidsfunctionaris, Politieagent, BOA of anderen,
Luister dan naar de genoemde instructies en denk erbij dat dit artikel lijkt op een echt vuurwapen!
De wetshandhaver kan, als u niet meewerkt, u behandelen als iemand met een echt vuurwapen en de
geweldinstructie gaat dan naar het zwaarste niveau (er kan op u geschoten worden )
Draag altijd een veiligheidsbril om ongelukken te voorkomen.
Laad het alleen met de daarvoor bestemde projectielen.
Vervoer het altijd ongeladen, laad het alleen tijdens het spelen op eigen terrein.
Richt en schiet nooit op andere personen die niet bij het spel betrokken zijn.
Richt en schiet niet op dieren.
Geef geen aanleiding tot agressie van derden voor provocerend gedrag.
Bewaar het op een veilige plaats en laat het niet zichtbaar achter op plekken waar derden het kunnen zien
Repareer er niet zelf aan mocht er iets mee zijn ga dan voor advies terug naar de winkel waar het is aangeschaft
Verander niets aan het artikel om het nog meer op een wapen te laten lijken, de aangebrachte
proefmerken zijn onderdeel van de vrijstelling volgens de richtlijn. Bij wijzigingen kan dit artikel onder
de Wet wapens en munitie vallen en strafbaar zijn om zonder de gewenste papieren te bezitten.
Ouders let op uw kinderen, u bent ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van uw kinderen.
Geef ze voorlichting over deze regels alvorens het artikel te gaan gebruiken.
Het niet houden aan veiligheidsregels kan leiden tot een misdrijf!

Tenslotte: de verkoper stelt zich niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook.
Anders dan wettelijk bepaald.

De hieronder vermelde merken met product code mogen vrij verkocht worden

Umarex
Product code:

2.5173 - 2.5177 - 2.5199 - 2.5623 - 2.5880 - 2.5921

Cybergun
Product code:

TU12000 - TU12004 - TU12007

