Bohemia Air Soft®

Věc: ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ APS pistolových zásobníků na CO2 a svolání k jejich preventivní výměně
Praha, 8. ledna 2020
V souladu s pokynem výrobce, společnosti APS Hong Kong svoláváme zákazníky k preventivní výměně zásobníků
pro plynové blow-back pistole s pohonem na CO2 katalogových čísel a modelů:
WA-ACP601*)
APS ACP 601 *)
WA-Z1CAP
APS A-CAP
WA-ACP606
APS 606
WA-Bhornet
APS Hornet
WA-ACP606S
APS PMT Mantis
WA-Shark
APS Shark
WA-ACP604-c
APS Dragonfly
WA-ACP604-Dc
APS Dragonfly (DEB)
WA-ACP607-c
APS Scorpion
WA-ACP607-Dc
APS Scorpion (DEB)
WA-XCAP
APS Spyder-c
WA-XTP-A
APS XTP (Auto)
*) všech barevných provedení (B, D, AU, FG, MD, HL, MC, NM, TP); samostatných i s konverzním setem CARIBE
a samostatně prodávaných zásobníků k těmto zbraním:
WA-AC003B
APS zásobník pro ACP601 a odvozené – plný výkon
WA-AC045B
APS zásobník pro D-Mod – redukovaný výkon
Svolání se týká všech zákazníků, jejichž zásobník byl vyroben před rokem 2019. Tyto zásobníky nemají pod
krytkou dna na těle vyznačeno datum výroby X/XX (měsíc/rok), více viz příloha. Zásobníky vyrobené v roce 2019
a později se nevyměňují.
K výměně dochází s ohledem na riziko možného prasknutí tlakového těla zásobníku, jež může být zapříčiněno
postupnou degradací mechanických vlastností materiálu užívaného při výrobě do roku 2019. Tento stav nebylo
možné při výrobě a konstrukci zásobníku dříve detekovat. Výrobce zároveň vydává preventivní zákaz dalšího
užívání předmětných zásobníků vyrobených před rokem 2019.
Výměna zásobníku bude provedena na základě předložení prodejního a záručního dokladu, do kterého bude
vyznačen údaj o provedené výměně.
Pro zákazníky, kteří předmětnou zbraň či zásobník zakoupili u společnosti Jan Šulc – Bohemia Air Soft
(www.airsoftshop.cz) je určeným výměnným místem servis společnosti:
Jan Šulc – Bohemia Air Soft
Lánovská 1550
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Případné dotazy ve věci této zveřejněné výzvy adresujte na servis Bohemia Air Soft:
tel.: 281 972 592 linky: 20,21,22
e-mail: servis@airsoft.cz
Omlouváme se za případné způsobené komplikace a nepříjemnosti.
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Příloha: Vyobrazení rozpoznávacího značení zásobníků ve tvaru X/XX

STOP

Zásobník vyrobený před rokem 2019
- zásobník podléhá výměně

Lánovská 1550, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

OK

Zásobník vyrobený v roce 2019 a později
- zásobník nepodléhá výměně
pozn.: význam značení 6/19 (měsíc/rok)
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