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Uusi Blaser R8 kiväärisi sisältää lukuisia
ominaisuuksia, jotka erottavat sen
tavallisesta pulttilukkoisesta kivääristä.
Kiväärissä on lukuisia turvallisuutta
parantavia ominaisuuksia, mutta ne eivät
poista käyttäjän vastuuta aseen turvallisesta
ja lainmukaisesta käsittelystä.






Tarkista aluksi onko sinulla oikea käyttöohje:
Aseen mallimerkintä R8 ja kaliberi on
kaiverrettu piipun vasemmalle kyljelle.
HUOMAUTUS: Lue nämä ohjeet huolellisesti
ennen kuin käytät kivääriä. Jos lainaat tai
luovutat aseen toiselle henkilölle, huolehdi
siitä, että ohjeet seuraavat mukana.
Pyydä tarvittaessa asiantuntevalta Blasermyyjältä perehdytystä aseen ominaisuuksiin
ja käyttöön.




















Älä koskaan luovuta asetta ja
ampumatarvikkeita henkilöille, joilla ei
ole niiden hallussapitoon oikeutta.
Säilytä aseet ja ampumatarvikkeet
erillään ja asiattomien
ulottumattomissa.
Kuljeta ja säilytä asetta lain
mukaisesti.
Perehdy aseen toimintaan ennen
ammuntaa ja metsästystä.
Suhtaudu kaikkiin ampuma-aseisiin
niin kuin ne olisivat ladattuja ja
käsittele asetta niin. Taita ase auki tai
avaa lukko niin, että ositat sen olevan
lataamaton.
Käsitellessäsi asetta, huolehdi, että se
osoittaa aina turvalliseen suuntaan, ei
ihmisiin tai omaisuuteen.
Ennen lataamista varmistu, että
piipussa tai patruunapesässä ei ole
öljyä tai muuta vierasta ainetta. Vesi,
lumi, hiekka piipussa vaurioittaa
ammuttaessa asetta ja voi johtaa
ampujan ja muiden henkilöiden
loukkaantumiseen.
Käytä vain CIP:n vaatimusten mukaan
valmistettuja patruunoita. Jokainen
Blasein valmistama ase on testattu
CIP:n määräysten mukaisesti +25%
ylipainepatruunoilla.
Älä säilytä asetta ladattuna, lataa se
vain välittömästi ennen käyttöä.
Poista varmistin vasta ennen kuin aiot
ampua.
Käyttäessäsi viritintä suuntaa ase aina
turvalliseen suuntaan.
Varmista alue jolla ammut
Suuntaa aseesi vain kohteeseen jonka
olet varmasti tunnistanut.
Huolehdi siitä, että ammuttu luoti
pysähtyy turvallisesti
Jos patruuna ei laukea, odota ainakin
60 sekunttia ennen kuin poistat sen
aseesta
Käytä aina kuulosuojaimia kun ammut.
Tyhjennä aseesi aina kun ylität esteitä,
nouset tai laskeudut jahtitornista, kun
menet sisälle rakennuksen, nouset
ajoneuvoon ja silloin kun lasket aseen
käsistäsi.

1. Kokoaminen ja purkaminen

1.2 Purkaminen

1.1 Kokoaminen

Työnnä viritysluistia/varmistinta peukalolla
eteenpäin n. 2 mm ja samalla vedä lukon
kampea taakse päin niin, että se irtoaa
lukituksesta. Vedä sitten lukkoa taaksepäin.
Varmista, että ase on lataamaton (ks. kohta 5).
Paina lukon lukitussalpaa ja vedä lukko
takakautta ulos aseesta.

Aseta piippu lukkokehykseen niin että
piipunsuu osoittaa pois aseesta. Piipussa ovat
tapit tulevat lukkokehyksessä oleviin
upotuksiin. Pidä piippu paikoillaan ja kiristä
kiinnitysmutterit sormitiukkuuteen mukana
tulevalla kuusiokoloavaimella. Älä käytä
kiristämiseen jatkovartta!

R8 irrotettavalla lipaskotelolla.
Aseta lippaan sisäosa päältä päin
lipaskoteloon ja paina se sisälle. Aseta
lipaskotelo tilaansa aseessa ja paina se niin
syvälle, että se lukittuu paikoilleen.

R8 kiinteällä lippaskotelolla
Aseta lippaan sisäosa päältäpäin tilaansa
paikoillaan olevassa lipaskotelossa ja paina
se sisälle lippaaseen. Aseta lukko johteisiinsa
ja työnnä se eteen samalla kuin painat lippaan
sisäosaa alaspäin.
HUOMAUTUS: Lipaskotelo voidaan kiinnittää
aseeseen vain silloin kun lipaskotelon lukitus
ei ole päällä, ts. S-kirjain ei ole lipaskotelon
pohjalla näkyvissä.
HUOMAUTUS: Lukko menee paikoilleen vain
silloin kun lukon kampi on taaksepäin
käännettynä, n. 45 astetta taaksepäin. Jos
kampi on muussa asennossa lukko ei mene
paikoilleen.
HUOMAUTUS: Varmistaudu aina, että R8
sulkukappale, piippu ja lipas on tarkoitettu
samaa kaliberia varten.

Avaa kaksi piipun kiristysmutteria aseen
mukana seuraavalla kuusiokolo avaimella ja
nosta piippu pois.

2. Varmistin ja lukon kammen
lukitus
Blaser R8 kiväärin varmistin perustuu
rakenteeseen, jossa nallipiikin jousi voidaan
laskea vireestä viritysluistin avulla.
Viritysluistin avulla nallipiikin jousi voidaan
virittää ampumavalmiiksi välittömästi ennen
laukausta. Kun ase ladataan uudelleen,
nallipiikki virittyy automaattisesti. Kun ase on
varmistettu laskemalla nallipiikki pois
vireestä, on myös lukonkampi lukittu niin, että
sitä ei voi avata.

2.1 Viritys
Työnnä viristysluistia eteenpäin voimakkaasti
peukalolla, sen liikeradan loppuun asti niin,
että se lukittuu yläasentoonsa. Tällöin luistin
alta paljastuu punainen neliö, joka on merkki
siitä, että ase on viritetty.

2.2 Varmistaminen
Paina viritysluistin alareunasta peukalollasi ja
laske se takaisin alas alkuaseentoonsa.
HUOMAUTUS: Älä missään olosuhteissa laita
sormea liipaisimelle kun siirrät viritysluisti.
Ase laukeaa tällöin, jos se on ladattu.

2.3 Lukon kammen lukitus
Estää tahattoman lukon avaamisen. Kampi
lukittuu kun ase on varmistettu eli laskettu
vireestä.

2.4 Lukitun lukon avaaminen.
Työnnä viritysluistia/varmistinta peukalolla
eteenpäin n. 2 mm ja samalla vedä lukon
kampea taaksepäin jolloin lukko liikkuu
kammen mukana.

3. Kiväärin lataaminen

4. Ammunta

3.1 Lataaminen

4.1 Ammunta ja lataaminen

Siirrä viritysluisti taka-asentonsa (ase
varmistettu). Avaa lukko (katso kohta 2.4).
Varmista, että piipussa ei ole öljyä tai mitään
esteitä. Varmista että patruunat vastaavat
aseesi kaliberia.

Viritä lukko työntämällä viritysluisti eteen.
Tähtää ja laukaise. Ase ladataan uudelleen
vetämällä lukkoa kammesta taaksepäin ja
työntämällä uudelleen eteen. Lukko vie
mukanaan patruunan lippaasta
patruunapesään.

Jos aseessa on irrotettava lipas, irrota se ja
täytä patruunoilla ja kiinnitä aseeseen.
Jos aseessa ei ole irotettavaa lipasta, aseta
ladattu lippaan sisäosa lipaskotelon sisälle
painaen se päältä voimakkaasti kotelon
sisään.

Lippaan kapasiteetit:







Kaliberi ryhmä ”Mini” 5 patruunaa
Kaliberi ryhmä ”standard” 4 patruunaa
Kaliberi ryhmä ”Medium” 3 patruunaa
Kaliberiryhmä ”Magnum” 3 patruunaa
Kaliberiryhmä ”Jeffery” 2 patruunaa
Kaliberi 10.3x60R lipasta ei käytössä

HUOMAUTUS: Jos lipas irrotetaan viritetystä
kivääristä, jossa lukko on suljettu, viritysluisti
palautuu perusasentoonsa ja aseen viritys
purkautuu. Jos lipas irrotetaan aseesta, jossa
lukko on auki, lukko pysyy viritettynä.

3.2 Lipasvarmistin
Kaikissa Blaser R8 kivääreissä, joissa on
irrotettava lipas, on lipasvarmistin, joka
lukitsee lippaansalvan ja jolla lipaskotelo
voidaan kiinnittää paikoilleen.
Kun lukko on auki ja varmistinnappi
tavoitettavissa, siirrä nappia taaksepäin niin,
että ”S” kirjain on näkyvissä. Nyt lippaansalpa
on lukittu ja lipasta ei voi irrottaa. Tässä
tapauksessa ase ladataan kuten R8, jossa ei
ole irtolipasta. Varmistus voidaan poistaa
siirtämällä varmistin vipu etuasentoon.

Jos lukon kampi ei ole työnnetty kokonaan
eteen täysin lukittuun asentoon patruuna ei
turvallisuussyistä laukea.
HUOMAUTUS: Niin kauan kuin viritysluisti on
edessä lukko virittyy automaattisesti
jokaisella latausliikkeellä. Kun lopetat
ampumisen, varmista ase siirtämällä
viritysluisti taka-asentoonsa.

4.2 Lisävarusteena hankittava Atzl
Match-Hunt liipaisinkoneisto
Atzl liipaisinkoneisto mahdollistaa nopean
valinnan kevyen ratalaukaisun ja
raskaamman metsästyslaukaisun välillä.
Laukaisuvastus voidaan vaihtaa ilman
työkaluja lipaskotelossa olevasta vaihtimesta
kun lipaskotelo on irrotettuna (ks. kuva 4.2.1.)
Atzl liipaisimen mekanismiin kuuluu myös
aseen runkoon tuleva laukaisukoneisto.
Laukaisukoneisto voidaan asentaa vain
Blaser Jagdwaffen GmbH:n tehtaalla Isnyssa,
Saksassa.
Atzl liipaisinkoneistoa ei voi käyttää kaliberien
.375 Blaser Mag., .375 H&H Mag., .416 Rem.
Mag. ja .458 Lott kanssa eikä muidenkaan
patruunoiden, joiden pituus ylittää 90.5 mm
Liipasinkoneisto laukaisuvastukset ovat:
Match-asennossa 250 g ja Hunt-asennossa
650 g.
HUOMAUTUS: Lipaskoteloa joissa on Atzl
liipaisinkoneiston osa voidaan käyttää
tavallisenkin liipaisinkoneiston kanssa, mutta
tällöin se toimii aseeseen asennetun

koneiston tapaan ja vaihdin ei toimi. Atzl
laukaisukoneistolla varustetussa rungossa ei
voi käyttää tavallista lipaskoteloa

HUOMAUTUS: Atzl Match-Hunt
liipaisinkoneiston laukaisuvastus on ”Match”
asetuksella erittäin alhainen, joten jos
tarkoituksesi ei ole ampua, älä koske
liipaisimeen ja pidä se varmistettuna.
Vaihdin
liipaisinkaaressa

Kuva 4.2.1

Kuva 4.2.2

Laukaisukoneisto
lukkokehyksessä

HUOMAUTUS: Blaser R8 kivääri on varustettu
etuvedottomalla liipaisimella. Tätä rakennetta
voidaan muuttaa vain tehtaalla. Tarkista
laukaisukoneiston moitteeton toiminta ja liike
säännöllisesti viritetyllä ja virittämättömällä
aseella. Laukaisukoneistoon kuivanut öljy ja
lika voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

5. Aseen tyhjentäminen

6. Lukon irrottaminen ja paikoilleen
asennus

5.1 Tyhjentäminen
6.1 Lukon irrottaminen
Varmista ase siirtämällä viritysluisti alas.
Avaa lukko ja vedä se taka-asentoon (ks kuva
2.4), samanaikaisesti patruuna poistuu lukon
mukana patruunapesästä.

R8 irtolippaalla
Irrota lipas aseesta ja tyhjennä lipas
painamalla patruunat etukautta ulos lippaasta

R8 kiinteällä lippaalla
Tyhjennä lipas painamalla patruunat etukautta
ulos lippaasta ja poistamalla patruunat
aseesta. Varmista että patruunapesä ja lipas
ovat tyhjiä.

Varmista ja tyhjennä kivääri. Vedä lukko
kokonaan taakse. Paina lukon salpaa ja vedä
lukkoa samalla taaksepäin, kunnes se irtoaa
aseesta.
Kalibereja .222 Rem., .223 Rem., .22-250, .243
Win., 6,5x55, 6,5x57, 7x57, 7,5x55, .308 Win. ja
8x57 IS varten lippaan sisäosassa on lukon
liikettä rajoittava osa. Jotta lukko voitaisiin
irrottaa paina lippaan sisäosaa sen oikeasta
takareunaa kohti niin, että lukko pääsee
liikkumaan taaksepäin ohi rajoittimen. Lukon
voi nyt poistaa kuten edellisessä kohdassa.

6.2 Lukon kiinnittäminen
Paina lippaan sisäosaa kohti kotelon pohjaa.
Aseta lukko huolellisesti johteilleen
lukkokehyksen perässä oleviin johteisiin ja
työnnä lukkoa eteenpäin.

7. Piipun vaihtaminen

R8 kiinteällä lippaalla

Piiput on jaoteltu 6 eri kaliberiryhmään
alempana olevan taulukon mukaisesti. Kun
piippuja vaihdetaan kaliberiryhmästä toiseen
tulee myös lukon sulkukappale vaihtaa.
Taulukossa kappale 12 on esitetty piippusulkukappale yhdistelmät. Sulkukappaleet ja
piiput on varustettu kaliberiryhmän
merkinnöillä.

Poista lippaan sisäosa, tämä edellyttää
mahdollisesti optisen tähtäimen irrottamista
(ks. kappale 12.2). Aseta lipaskoteloon tilalle
kaliberia vastaava lipaskotelo. Tarkista
sulkukappaleeseen merkitty kaliberiryhmä
("MI", "ST", "ME", "MA", "JE", "CH", ks. kappale 7
ja kuva 7.1.) vastaa piipun kaliberia. Jos
sulkukappale täytyy vaihtaa ks kappale 8.

Kaliberiryhmän sisällä piippuja voidaan
vaihtaa vaihtamatta sulkukappaletta.

HUOMAUTUS: Varmista aina, että

Kaliberiryhmät:
Mini
Standard
Medium
Magnum
Jeffery
10.3x60R

leima MI
leima ST
leima ME
leima MA
leima JE
leima CH

Varmista myös, että lippaan sisäosa vastaa
kaliberia. Lippaan sisäosan kanssa
käytettävät kaliberit on merkitty sisäosan
kylkeen (ks. kappale 7.2).

piippukanava on puhdas öljystä ja liasta.
Piipun ja lukkokehyksen välissä oleva
ylimääräinen öljy vaikuttaa kielteisesti
osumatarkkuuteen.

7.2 Lippaan sisäosan vaihtaminen
R8 irrotettavalla lippaalla
Avaa lukko ja tyhjennä ase. Irrota lipaskotelo
ja tyhjennä se. Tartu lippaan sisäosaan ja
paina vasenta lippaanhuulta sisäänpäin ja
nosta lipas pois kotelosta. Aseta koteloon
sisäosa joka vastaa käytettävää kaliberia.

R8 kiinteällä lippaalla
HUOMAUTUS: 10.3x60R piipun kanssa
toimitetaan erityinen sisäosa lippaaseen
kertalaukauksia varten. Lipasta ei ole
saatavissa tähän kaliberiin.

7.1 Piipun vaihtaminen
Varmista ja tyhjennä kivääri. Vedä lukko
taakse ja irrota se aseesta. Avaa molemmat
piipun kiinnitysmutterit kuusiokoloavaimella
(SW 5). Kiinnitysmutterit pysyvät
lukkokehyksessä eivätkä putoa pois. Aseta
piippu tilaansa lukkokehyksessä. Kiristä
mutterit kuusiokoloavaimella.

R8 irrotettavalla lippaalla
Vaihda piipun kaliberin kanssa yhteensopiva
lippaan koteloon ja aseta kotelo paikoilleen
aseeseen. (ks. kappale 7.2.)

Varmista ja tyhjennä ase. Poista lukko. Irrota
lippaan sisäosa ja poista se aseesta. Aseta
koteloon sisäosa joka vastaa käytettävää
kaliberia.

8. Sulkukappaleen vaihtaminen
8.1 Sulkukappaleen irrottaminen
Voit pyytää asiantuntevaa Blaser kauppiastasi
perehdyttämään sinut tähän prosessiin.
Varmista ja tyhjennä kivääri. Avaa lukko ja
irrota se aseesta. Aseta lukko tasolle niin, että
se on ylösalaisin (lukon alapuoli ylöspäin).
Käytä pientä ruuvimeisseliä tai vastaavaa
työkalua painamaan sulkukappaleen
lukitussalpaa vasemmalle ja nostamaan se
ylös. Käännä sulkukappaletta
neljänneskierros vastapäivään ja vedä se
eteenpäin ulos lukosta.

8.2 Sulkukappaleen asentaminen
paikoilleen
Nosta sulkukappaleen lukitusvipua lukossa.
Työnnä samalla sulkukappale nallipiikin
päälle ja työnnä lukkoon päin niin pitkälle, että
se pysähtyy. Käännä sulkukappaletta
myötäpäivään neljänneskierroksen verran
niin, että se lukittuu paikoilleen. Paina
sulkukappaletta sisäänpäin ja kierrä sitä
hieman niin, että lukon lukitussalpa kohtaa
sulkukappaleessa olevan uran.

HUOMAUTUS: Jos sulkukappaleen salpa ei
ole lukittu asianmukaisesti, merkkitappi
ulkonee lukkokehyksestä ja estää lukon
asentamisen paikoilleen. Lukko voidaan
asentaa paikoilleen vain asianmukaisesti
koottuna.

HUOMAUTUS: Vasenkätinen lukko on
merkitty L-kirjaimella, joka on kaliberiryhmää
merkitsevän kirjaimen alla.

HUOMAUTUS: Laajentuvat sulkuolakkeet ja
niitä koossa pitävät osat ovat keskeinen osa
lukkolaitetta ja ne on varmistettu niitillä. Niitä
ei saa irrottaa! Sen seurauksena
sulkuolakkeet irtoavat ja aiheuttavat lukon
lentämisen taakse ammuttaessa. Tämä
aiheuttaa vakavan vaaran ampujalle ja
sivussa oleville henkilöille.

9. Etutukin irroitus ja vaihto
Blaser R8 malliversiot Safari ja Match ovat
varustettuja erityisellä leveämmällä
etutukilla. Kun Safari ja Match versioiden
piippu vaihdetaan R8 vakiomalliin myös
etutukki on vaihdettava.

patruunapesän puolelta ja työnnetään
eteenpäin.

HUOMAUTUS: Varmista että käyttämäsi
Stutzen etutukki vastaa käytössä olevaa
piippua pituuden ja paksuuden suhteen.

9.1 Etutukin irrottaminen

Aseta vaihtopiippu tilaansa lukkokehyksessä
(ks. kuva 9.3) ja kiristä kaksi piipun
kiinnitysruuvia sormitiukkuuteen.

Irrota piippu ja avaa etutukin ruuvi
kuusiokoloavaimella (SW5). Vedä etutukkia
eteenpäin jolloin se irtoaa,

9.5 R8 Professional Success mallin
muuttaminen R8 Professional Success
Stutzen malliksi.

9.2 Etutukin kiinnittäminen

Varmista ja tyhjennä kivääri. Poista lukko.
Irrota piippu. Avaa molemmat ruuvit etutukin
päästä (ks kuva 9.4) kuusiokoloavaimella
(SW5) ja poista ne lukituslevyineen. Älä
kadota lukituslevyjä. Poista etutukki. Asenna
Stutzen etutukki paikoilleen. Asenna
molematta ruuvit lukituslevyineen etutukin
päähän ja kiristä sormitiukkuuteen (ks. kuva
9.5)

Kiinnitä etutukki paikoilleen ja kiristä
kiinnitysruuvi.

9.3 R8 Professional Success Stutzen
R8 Stutzen mallia on saatavissa kahdella eri
piipun pituudella, 52 cm ja 58 cm, sekä
kahdella eri piipputyypillä (Standard läpimitta
suusta 17 mm ja Semi Weight läpimitta suusta
19 mm),

Stutzen etutukkiversiot

VAROITUS! Kestomagneetti voi vahingoittaa
tallennusvälineiden muisteja, kun tietokoneen
levyjä ja luottokortteja tehden ne
käyttökelvottomiksi.

Piipun pituus/piipputyyppi

HUOMAUTUS: R8 Stutzen on tarkastettu TÜV

520 mm / 17 mm
520 mm / 19 mm
580 mm / 17 mm
580 mm / 19 mm

Süd tarkastuslaitoksen toimesta, että se
täyttää säännöstön “Packing Instructions 953
for UN2807 Magnetized Material”. Tuotetta ei
luokitella UN2807 mukaiseksi magneettiseksi
materiaaliksi ja sen takia tuotetta voidaan
kuljettaa lentokoneessa.

Versio 1
Versio 2
Versio 3
Versio 4

9.4 Piipun vaihto
HUOMAUTUS: Aseen tarkkuuden ja
Piipun irrotus
Varmista ja tyhjennä kivääri. Vedä lukko
taakse ja irrota se. Avaa piipun
kiinnitysmutterit. Nosta piippu pois
paikoiltaan nostamalla piippua
patruunapesän puolelta ja työntämällä sitä
eteenpäin.

HUOMAUTUS : Stutzen etutukin päässä on
kestomagneetti, jolla varmistetaan tukin pään
ja piipun pysyminen yhdessä. Piipun
irrottamine on helpointa kun se nostetaan ylös

häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi,
huolehdi seuraavista asioista:
Stutzen etutukki tulee kiinnittää aseen oikein.
Varmista että piipun kiinnityspinta on puhdas
ja kuiva. Varmista, että etutukin piippukanava
on puhdas ja kuiva. Piipun ja lukon välissä
oleva öljy ja rasva vaikuttaa tarkkuuteen
kielteisesti.

VAROITUS! Stutzen etutukkiin asennettu
kestomagneetti on tarkoitettu pitämään
etutukki oikeassa asennossa (ks. Kuva 9.6).

Magneetti voi vaikuttaa sydämen tahdistajaan
ja muihin lääketieteellisiin laitteisiin. Etutukin
pää ei saa olla 5 cm lähempänä tällaisia
laitteita.

10. Avotähtäimet
10.1 Etutähtäin korkeuden säädöllä.
Työkaluna on kuusiokoloavain SW 1.3, joka
sopii etutähtäimen päällä olevaan
säätöruuviin. Etutähtäin on jousikuormitettu
ja ruuvia vastapäivään kiertämällä
osumapiste siirtyy alas ja myötäpäivään
kiertämällä ylös.

10.2 Takatähtäin sivusäädöllä.
Takatähtäimen molemmilla sivuilla on ruuvit,
joihin sopii kuusiokoloavain SW 1.3.
Osumapiste siirtyy vasemmalle kun avaat
vasemmanpuoleista ruuvia ja kiristät
oikeanpuoleista. Vastaavasti osumapiste
siirtyy oikealle kun avaat oikeanpuoleista
ruuvia ja kiristät vasemman puoleista.
10.3 Safaritähtäimen korkeus- ja

kiinni. Ensimmäisellä kerralla jalusta täytyy
sovittaa istukkaan. Lukituksen tiukkuus
säädetään lukitusvipujen vastakkaisella
puolella olevista ruuveista, joiden
säätämiseen tarvitaan erityinen
kapeakärkinen ruuvimeisseli, joka on
saatavissa Blaser-kauppiaaltasi. Sopiva
tiukkuus on samantyyppinen kuin viritysluistin
siirtämiseen tarvittava voima. Käytä asian
tuntevan asesepän tai Blaser-kauppiaasi
asiantuntemusta jalustan säätämisessä.
Lopuksi käännä vipujen lukitussalvat kiinni.

HUOMAUTUS: Varmista, että tähtäimen
kiinnityspinta on puhdas ja vapaa öljystä ja
rasvasta.

HUOMAUTUS: Varmista. että ase tai tähtäin ei
pääse putoamaan kiinnityksen tai irrotuksen
aikana.

11.2 Tähtäimen irrottaminen

sivusäätö
06/2014 lähtien valmistetut Blaserin Safari
tähtäimet ovat myös säädettäviä. Työkalu on
kuusiokoloavain SW 2. Tähtäimen säädöt
toimivat kuten tavallisilla avotähtäimillä (ks.
Kohdat 10.1 ja 10.2. Vanhempia Safaritähtäimiä ei voi säätää ja ne on säädetty
tehtaalla.

11. Optisen tähtäimen asentaminen
Blaser R8 kivääriin voidaan kiinnittää
alkuperäinen Blaserin pikajalusta (DBP).

11.1 . Tähtäimen asentaminen
Tähtäinjalusta asennetaan piipun päällä
olevaan istukkaan. Avaa lukitusvivut
avaamalla lukitussalvat ja kääntämällä ne
pystyyn (vastapäivään). Aseta jalusta
istukkaan niin, että oikeanpuoliset tapit ovat
oikean puolen koloissa ja käännä jalusta
aseen päälle. Käännä lukitusvivut kiinni
myötäpäivään ja käännä vipujen lukitussalvat

Avaa vipujen lukitussalvat ja käännä vipuja
myötäpäivään. jonka jälkeen tähtäin on
irrotettavissa.

HUOMAUTUS: Jos tähtäimen silmänetäisyys
jää liian lyhyeksi tai asetta pidetään väärin,
tähtäin voi iskeä ammuttaessa ampujaan.
Tämä pätee erityisesti isoihin kalibereihin.

12. Kaliberiryhmät

13. Kuljetuslaukku

Mini "MI":

Kuljetusta varten on saatavilla asetta varten
valmistettu ABS-muovinen kuljetuslaatikko
jossa on kolme lukkoa.

.222 Rem.
.204 Ruger
Standard "ST":
.22-250
.243 Win.
6XC
6,5x55 SE
6,5x57
6,5x65 RWS
.270 Win.
Medium "ME":
6,5x68
7,5x55 Swiss

.223 Rem.

7x64
.308 Win.
.30-06
8x57 IS
8,5x63
9,3×57
9,3x62

8x68 S

Magnum "MA":
.257 Weath. Mag.
.270 Weath. Mag.
.270 WSM
7 mm Blaser Mag.
7 mm Rem. Mag.
.300 Blaser Mag.
.300 Win. Mag.
.300 Weath. Mag.

.300 WSM
.338 Blaser Mag.
.338 Win. Mag.
.375 Blaser Mag.*
.375 H & H Mag.*
.416 Rem. Mag.*
.458 Lott*
.458 Win. Mag.

Jeffery "JE":
.500 Jeffery
Swiss "CH":
10,3x60 R

* Kaliberi yhdistelmälle "Atzl MatchHunt" liipaisin ei ole mahdollinen.
Kaikkien kaliberien jatkuvaa saatavuutta ei voi
tuotannollisesta ja teknisistä syistä taata.

Kiväärilaukku B
Blaser R8 sopii piippu irrotettuna, etutukki ja
tähtäin kiinnitettynä. Tarkoitettu myös
Blaserin kertalaukauskivääreille. Ulkomitat
(Pituus x leveys x korkeus) 78x26x9 cm
Kiväärilaukku C
Blaser R8 sopii piippu irrotettuna, etutukki ja
tähtäin kiinnitettynä. Tarkoitettu myös
Blaserin kertalaukauskivääreille. Erillinen tila
varapiipulle ja tähtäimelle. Ulkomitat (Pituus x
leveys x korkeus) 84x45x11 cm

14. R8 laukaisukoneisto .338 Lapua
Magnumia varten
Yleistä
Tämä liipaisinkoneisto ja syöttökotelo on
tehty erityisesti pitkää .338 Lapua Magnum
patruunaa varten. Tämä liipaisinkoneisto
voidaan kiinnittää kaikkiin R8 Professional
Success tukkeihin ja lukkolaitteisiin.

Oranssinvärinen luotibufferi on
liimattu paikoilleen.

HUOMAUTUS: Lukon pää, piippu ja
liipaisinkoneisto täytyy sopia .338 Lapua
Magnum kaliberil. Kaliberimerkinnät löytyvät
sulkukappaleesta ja piipusta sarjanumeron
läheltä. .338 Lapua Magnnum lipaskotelon
tunnisteena kotelon etureunan oranssi
luotibufferi. Kotelossa on myös
kaliberimerkintä (ks. kuva)

Tekniset ominaisuudet.
Liipaisinkoneisto ja lipaskotelo .338 Lapua
Patruunan maksimipituus 93.5 mm.

Atzl liipaisinkoneisto ja lipaskotelo .338
Lapua
Patruunan maksimipituus 92.2 mm.

Huolto
Lipaskotelo osineen ja liipaisinkoneisto tulee
pitää aina puhtaana.

Kaliberimerkintä .338 Lapua Mag

15. Huolto ja kunnossapito
Käytä kiväärisi huoltoon vain siihen
tarkoituksen tarkoitettuja tuotteita.

Piippu:
Blaser kiväärien piiput on valmistettu
korkealaatuisesta teräksestä ja
lämpökäsitelty käyttötarkoitusta vastaavaksi.
Materiaalin laatua seurataan useassa
vaiheessa valmistuksen laadunvalvonnassa.

tarkoitettuja aineita. Aseöljyä ei tule käyttää
tukkien huoltoon.

Huolto-ohjeet R8 Professional Sucess
malleille joissa on nahkaosia:
Aseiden nahkaosat on käsitelty niin, että ne
eivät tarvitse jatkuvaa huoltoa. Huoltoon
suosittelemme Blaserin nahanhoitotuotteita.

Optiikka:
Seuraa valmistajan ohjeita.

Piipun ulkopinta:

HUOMAUTUS: Huolehdi siitä, että öljyä ja

Piipun ulkopinta on plasmanitrattu ja
sinistetty, joka antaa sille erinomaisen suojan
naarmuja vastaan ja myös oikein huollettuna
hyvän korroosiosuojan. Se ei kuitenkaan
takaa 100% korroosiosuojaa. Suosittelemme,
että pidät piipun ulkopinnan puhtaana ja öljyät
sen aika ajoin hyvälatuisella aseöljyllä. Tämä
on tärkeää erityisesti silloin, jos ase on
kastunut ja sitä on säilytetty märkänä
asepussissa.

rasvaa ei päädy lukkolaitteeseen eikä
liipaisinkoneistoon. Tietyissä olosuhteissa öljy
ja rasva voivat kovettua ja aiheuttaa
toimintahäiriöitä. Suosittelemme, että
tarkastutat aseesi ennen metsästyskauden
alkua asiantuntevalla asesepällä tai Blaserkauppiaalla.

Piippu sisältä:
Piipun valmistusmenetelmän takia sisäpinta
on eritäin sileä, mikä auttaa huollossa ja
vähentämään korroosiota. Se ei kuitenkaan
poista huollon tarvetta. Suosittelemme piipun
ja patruunapesän kuivaamista ennen käyttöä.
Käytön jälkeen piippu ja patruunapesä tulee
puhdistaa huolellisesti tarkoitukseen
tarkoitetuilla aineilla. Piippu tulee öljytä
kevyesti säilytystä varten.

HUOMAUTUS: Emme suosittele piipun
tulppaamista säilytystä varten, koska se voi
edistää korroosiota.

Metalliosat:
Pidä kaikki metalliosat kevyesti öljyttynä.
Käytä metalliosiin aseöljyä. Älä käytä tukin
hoiton tarkoitettuja aineita.

Irtolipas ja lippaan osat:
Pidä lipas ja osat puhtaina ja vapaana roskista.

Tukki:
Kaikki Blaserin valmistamat puutukit ovat
öljyttyjä. Suosittelemme puuosien
kiillottamista säännöllisesti käyttäen siihen

