Bruksanvisning för Kieferle självskjutande sorkkanon modell W2, PTB 875.
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Säkerhetsbestämmelser
Förvara apparaten och ammunitionen inlåst och utom räckhåll för barn. Ungdomar under 18 år får inte använda
apparaten. Förvara apparaten och ammunitionen åtskilt. Rikta aldrig den laddade apparaten med mynningen mot
kroppen eller andra personer. Håll aldrig handen för mynningen! Se figur 2.
Användning
Använd inte apparaten i omedelbar närhet av allmänna vägar och platser. Använd apparaten endast där det inte finns
någon risk för barn och husdjur. Den får endast användas för det avsedda ändamålet. Om den används felaktigt finns det
risk för allvarliga personskador genom de heta gaser som kommer ut ur mynningen!
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Handhavande
Håll alltid apparaten med gripblecket och säkringsringen vända uppåt (se figur 3)! Apparaten får bara hållas i handen när
den är delvis spänd (se figur 5) eller ospänd (se figur 1). Ta ut patronhållaren ur apparaten när den inte används och
förvara patronhållaren åtskild från apparaten.
Ladda
Kontrollera före varje ny användning då apparaten är ospänd (figur 1) att funktionsdelarna är fria från smuts och att alla
rörliga delar löper fritt. Kontrollera att det går lätt att skruva i den oladdade patronhållaren i apparaten. Skruva sedan loss
patronhållaren igen.
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Spänna apparaten delvis och säkra den
Tryck spännarmen i skjutriktningen med tummen och fäll säkringsringen bakåt över spännarmen (se figur 4). Apparaten
ska alltid vara i det läget när du lägger den ifrån dig och hanterar den. För in en 9 × 17 mm patron i patronhållaren.
Skruva i patronhållaren helt i apparaten och dra åt den.

Figur 5

Apparaten delvis spänd (A). I det här läget är slagstiftet i botten på patronhållaren indraget (B).
Skjut in sorkkanonen i den frilagda sorkgången. Tryck spännarmen i skjutriktningen tills den
snäpper fast i avfyrningsstångens hållaröga.
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Fäll säkringsringen framåt. Kanonen är nu osäkrad och klar för skjutning (se figur 6).

Figur 7
Ta ut patronen efter skott
Sätt apparaten i delvis spänt läge och säkra den. Ta bort hylsan. Ta alltid ur patronen
respektive den tomma hylsan ur apparaten om den inte ska användas mer. Det är för att du
ska vara säker på att det inte finns kvar någon patron som har träffats av slagstiftet men inte
avfyrats. Hylsan kan du ta bort från mynningen med ett lämpligt föremål, t.ex. med nageln.

Ta ut patronen utan skott
Fäll säkringsringen bakåt och dra tillbaka avfyrningsstången. Spännarmen fångas i säkringsringen och är därmed i det
säkra, delvis spända läget (se figur 7). Ta bort apparaten från sorkgången och ta ur patronen.
Funktion
Sorkkanonen arbetar med en specialpatron med kalibern 9 × 17 mm, laddningssteg 3 (gul). Endast dessa specialpatroner
får användas för apparaten. De är vattentäta och garanterar säker funktion, säker fångst och blixtsnabb, djurskyddsacceptabel död för sorkarna. Sorkarna dödas inte av skottet utan av det höga gastrycket när patronen exploderar, som
sliter sönder lungorna. Sorkarna slungas ofta tillbaka 20–30 cm i gången.
Förnyad kontroll
Enligt § 24 i den tyska beskjutningsförordningen (BeschussV) är innehavaren av självskjutande apparater skyldig att
vartannat år från inköpsdatum ofördröjligen lämna in apparaten till tillverkaren eller dess representant vid väsentliga
funktionsbrister. Kontrollerade apparater förses med ett kontrollmärke.
Vård
Vi rekommenderar att du rengör apparaten noggrant från sand och jord med varmt vatten efter användning. Låt den
sedan torka och olja in de rörliga delarna lätt. Framför allt ska patronläget och dess gänga alltid hållas minutiöst rena. Då
kan du glädja dig åt felfri funktion under lång tid.
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