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CASH® Erityinen puhdistussarja



Irrota
piipunsuumutterin
hattu kiertämällä

sitä vastapäivään.



Irrota iskupultti ja 
joustintyynyt yhtenä

kokonaisuutena
piipusta.

Irrota punainen
rajoitinlaatta ja 

välilevy
piipunsuumutterin

sisältä. 





Irrota
joustintyynyt
iskupultista.

Irrota
lipan/laipanalusta

iskupultista.



Puhdista
laipanalusta

puhtaalla kankaalla. 
Poista kaikki karsta

ja lika.

Puhdista kaikki
joustintyynyt

puhtaalla kankaalla. 
Poista kaikki

ruudinkarsta ja lika.



Puhdista
rajoitinlaatta

puhtaalla kankaalla. 
Poista kaikki lika ja 

karsta.

Puhdista välilevy
puhtaalla kankaalla. 
Poista kaikki lika ja 

karsta.



Iskupultti tulee raaputtaa
puhtaaksi ruudin

karstasta, erityisesti pultin
kannan takaa ja männän

kaulasta. Käytä tähän
mukana tullutta

piipunpuhdistusharjaa tai 
muuta teräsharjaa.



Puhdista pultin varsi
kevyesti öljytyllä

kankaalla. Varmista että
kaikki lika ja jäämät on 
poistettu. Jos siinä on 

kovia kerrostumia, poista
ne piippu-/teräsharjalla.

Kun pultti on 
puhdistettu, levitä

pieni määrä
aseöljyä pultin

mäntään ja 
laippaan.



Puhdista
piipunsuumutterin
hattu sisäpuolelta

piippuharjalla
kiertämällä sisään ja 

ulos.



Lisää muutama
tippa aseöljyä

piipunsuumutterin
sisälle.

Puhdista
piipunsuumutterin sisus
kankaalla. Pyyhi kierteet

karstasta. Jätä se 
kevyesti öljytyksi.



Aseta kammioharja
piipupäästä kammioon ja 
puhdista edestakaisella

kiertävällä liikkeellä.



Toista sama toimenpide
kevyesti öljytyllä harjalla. 



Työnnä U puhdistin
piippuun pohjaan

saakka.

Pyöritä U puhdistinta
poistaaksesi roskat

kohdasta jossa pultin
laippa asettuu piippuun.



Työnnä puhdistuskahva
piippuun, kunnes se on 

paikallaan piipun
männän reiässä.

Kun puhdistuskahva
asettuu männän reikään, 

puhdista reikä
kiertämällä kahvaa.



Poikkileikkausohje puhdistuksesta
Piipunpuhdistin asetettu CASH SPECIAL aseen piipun sisään.

PIIPUN ILMA-AUKKO

Puhdistustyökalun asettaminen männän reikään.

U puhdistin 
kiinnitettynä 
ruuvipenkkiin.

U PUHDISTIMEN PÄÄ
HUOM – Porrastettu 
muoto poistaa kaikki 
jauhejäämät.

POIKKILEIKKAUS U PUHDISTIMEN 
PÄÄN ASETTUMISESTA PIIPUN 
POHJAAN CASH SPECIALISSA, 
HUOM – porrastus on matala mutta 
se kerää paljon likaa jos sitä ei 
puhdisteta kunnolla.



Puhdistustyökalun ja U 
puhdistimen käytön
jälkeen tiputa pari tippaa
aseöljyä piippuun ja 
anna valua piipun
pohjaan.



Työnnä puhdistuskahvalla
kevyesti öljytty kangas piippuun

koko pituudelta ja puhdista piippu
ja männänreikä pyörittämällä. 

Tämä poistaa myös ylimääräisen
öljyn piipusta ja männän reiästä.



CASH® VARAOSAT JA VIANMÄÄRITYS



Joustintyynyt



Kuluneet joustintyynyt



• Oikea pultin ulkonema mutterista - 3mm

Kuluneet tai puuttuvat joustintyynyt tai rajoitinlaatat

Oikea asento Väärä asento



• Pultti ei palaa täysin mutterin sisälle.

• Pultti ei palaudu kokonaan jokaisen laukaisun jälkeen.

• Tainnutin laukeaa, mutta voima ei riitä eläimen tainnuttamiseen.

• Pultti tarttuu eläimen päähän.

Kuluneiden tai puuttuvien joustintyynyjen aiheuttamat seuraukset



Laipan alusta



Rajoitin laatta



Pultti



Pultin korroosio



Syöpyminen/hapettuminen – Pultin mäntä

Pultin männän syöpyminen estää pultin palautumisen oikeaan lähtöasentoon.



Syöpyminen/hapettuminen & jäämät
Syöpymien/hapettumien ja jäämien kertyminen piippuun ja piipunsuumutteriin

voivat estää pultin palautumisen lähtöasentoon. 



Kulunut/rikkinäinen ulosvetäjän jousi



Ulosvetäjän jousen vaihtaminen



Räjähtävät panokset & takaisku
Takaisku – Kun tainnuttimella on ammuttu, ja iskurin kanta ja vasara vedetään

taakse, huomataan patruunan räjähtäneen.



Räjähtävät patruunat & takaisku

Kulunut liipasintangon jousi voi aiheuttaa aseen jumittumisen ja lukon
aukeamisen ammuttaessa.



Räjähtävät patruunat & takaisku

Patruunapesän reunan kuluminen liian syväksi voi aiheuttaa patruunoiden
räjähtämisen.



Patruunan jumittuminen pesään

Käytetyn patruunan jumittuminen pesään on merkki kammion
vaurioitumisesta/kulumisesta.



Patruunan jumittuminen pesään

Kun patruuna ammutaan se laajenee vasten seinämiä ja siihen voi jäädä jälkiä
mahdollisista vaurioista.


	Slide Number 1
	CASH® Erityinen puhdistussarja
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Poikkileikkausohje puhdistuksesta
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	CASH® VARAOSAT JA VIANMÄÄRITYS
	Joustintyynyt
	Kuluneet joustintyynyt
	Kuluneet tai puuttuvat joustintyynyt tai rajoitinlaatat
	Kuluneiden tai puuttuvien joustintyynyjen aiheuttamat seuraukset
	Laipan alusta
	Rajoitin laatta
	Pultti
	Pultin korroosio
	Syöpyminen/hapettuminen – Pultin mäntä
	Syöpyminen/hapettuminen & jäämät
	Kulunut/rikkinäinen ulosvetäjän jousi
	Ulosvetäjän jousen vaihtaminen
	Räjähtävät panokset & takaisku
	Räjähtävät patruunat & takaisku
	Räjähtävät patruunat & takaisku
	Patruunan jumittuminen pesään
	Patruunan jumittuminen pesään

