Montering

Garantin gäller endast om ljuddämparen monteras
av en utbildad vapentekniker.
För att få så liten träfflägesförändring som möjligt
är det av stor vikt att gängningen blir korrekt utförd.
Alla garantier upphör omedelbart att gälla vid icke
auktoriserade reparationer, olyckshändelse eller vid
felaktig användning.
Använd endast handkraft vid montering av ljuddämparen
på vapnet.

Monteringsanvisning för vapentekniker
VY PIPA

Användning

Vid skytte bildas kondens i ljuddämparen som bland
annat innehåller korrosiva ämnen. Därför är det av stor
vikt att ljuddämparen avlägsnas från vapnet vid längre
tids förvaring för att undvika rostangrepp på pipa och
mynning.
Vid förvaring under kortare tidsperioder så
rekommenderar vi att ni vänder vapnet (med dämpare
på) upp och ner så att eventuell kondens rinner ur
vapnet och inte in i det.
Utsätt inte ljuddämparen för temperaturer över 250
grader annat än under en begränsad tidsperiod.
Ha i åtanke att magnumkalibrar alstrar betydligt mer
värme än standardkalibrar.
Skjut inte fler skott förrän dämparen går att hålla i
med bar hand (gäller framför allt Compact).
Försök förhindra att regn och snö tränger in i dämparen
genom att sätta en tunn tejp över hålet eller dra någon
typ av tunn plast/gummi över dämparen.

Rengöring och underhåll


15mm




Gängfrispår & Stödkant

Stalon Ljuddämpare kan levereras med följande gängor:
½-20 unf, ½-28 unef, M12x1, M13x1, M14x1, M14x1,5 ,
M15x1, M15x1,5 , M16x1, 5/8-18 unf, 5/8-24 unef, M17x1
och M18x1.
Sätt upp pipan mot dubb så att avsvarvningen och gängningen centreras kring
loppet. För att dämparen ska sitta så rakt som möjligt är det viktigt att få en plan
stödkant. Svarva sedan upp den bakre plastbussningen så att den är ca 0,5mm
större än pipans diameter. Plastbussningen ska ej ligga an mot pipan. Montera
dämparen på pipan och använd gärna vår montagepasta till pipans gänga.
Kontrollera sedan att loppet är fritt.
Vi rekommenderar M14x1 upp till kuldiameter 7,6mm därefter ser vi gärna att ni
går upp på M15x1 eller grövre. Gängan bör vara minst 1mm mindre än pipans
diameter. Stålgängan i ljuddämparen tolkas vid produktion med gängtolk 6H med
tight passning.
Om loppet inte är centrerat i pipan är det vanligt med en träfflägesförändring med
dämparen monterad.

Låt ljuddämparen torka eller blås ur den med tryckluft
mellan användningstillfällena.
Rengör och återinfetta gängorna mellan fram
och bakstycke vid behov.
Några exempel på bra rengöringsmedel för gängor
är bromsrengöring, t-sprit och förtunning.
Använd gärna vår monteringspasta i gängning
mellan fram och bakdel på dämparen. Denna pasta
kan med fördel även användas på pipans gänga.
De största korrosionsangreppen på ljuddämparen
uppstår av vatten tillsammans med krutrester.
Därför är det av stor vikt att vattnet avlägsnas ur
ljuddämparen innan förvaring.

Stalon Ljuddämpare lämnar två års garanti på
material- och tillverkningsdefekter.
Vid returer och garantiärenden, vänligen
kontakta i första hand den återförsäljare där
köpet genomförts.
För att säkerställa korrekt hantering ber vi er
även fylla i en retursedel som finns att ladda
ner från vår hemsida www.stalon.nu

