
Brokové kozlice
NÁVOD K POUŽITÍ



Bezpečnostní pokyny

Než začnete zbraň používat, pečlivě si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny
a manuál.

 Se zbraní vždy zacházejte, jakoby byla nabitá. 
 Nikdy na nikoho nemiřte. Zbraní vždy miřte do bezpečného prostoru.
 Pokud zbraň není používána, měla by být uložena nenabitá dle zákona a se spuštěným 

bicím mechanismem.
 Používejte pouze munici jejíž ráže odpovídá značení na zbrani.
 Při střelbě používejte chrániče zraku a sluchu.
 Před střelbou zkontrolujte, že vývrt hlaveně, komora a závěr jsou čisté, bez překážek.
 Zbraň nabijte až v místě, kde je možno bezpečně střílet. Mějte zbraň zajištěnou až do 

okamžiku těsně před výstřelem.
 Nedávejte prsty na spoušť ani do lučíku, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni 

vystřelit.
 Pokud nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou bezpečným směrem a počkejte 30 

sekund. Pokud se jedná o zpožděný zápal, náboj by měl vystřelit. Jestliže k výstřelu 
nedojde, opatrně zbraň vybijte. Jestliže k výstřelu dojde, ale zaznamenáte nižší zpětný 
ráz, zbraň bezpečně vybijte a ujistěte se,že hlaveň je prosta překážek.

 Neupravujte ani nemodifikujte zbraň. Užívejte pouze originální díly.
 Čistěte a udržujte zbraň v souladu s instrukcemi v tomto manuálu.
 Je možno používat všechny náboje, které odpovídají ráži označené na hlavni zbraně a 

které splňují podmínky CIP. Nesplnění tohoto požadavku může mít vážné důsledky pro 
zbraň i střelce.

 Během přepravy nebo skladování udržujte zbraň nenabitou.

Před jakoukoli manipulací se zbraní se ujistěte, že
nábojové komory jsou prázdné!



Sério  vé číslo
Sériové číslo vaší brokovnice je na baskuli pod odemykací pákou a na hlavňovém svazku pod nábojovými 
komorami.

Spoušťový mechanismus
Jednospoušťový mechanismus pracuje na základě zpětného rázu, připravuje tak systém k druhému výstřelu. 
Umožňuje volbu první hlavně.

Pojistka a přepínač hlavní
Zbraň je zajištěna, je-li pojistka v zadní pozici - před šoupátkem je viditelné písmeno S (obr. 1).
Odjištění se provede posunutím pojistky vpřed.
Zbraň mějte vždy zajištěnou, odjištění proveďte před výstřelem.

Je-li selektor hlavní vlevo, jedna červená tečka, střílí první spodní hlaveň (obr. 2).
Je-li selektor hlavní vpravo, dvě červené tečky, střílí první horní hlaveň (obr. 3).
Přepínání hlavní musí být prováděno pouze v zajištěném stavu! 
Pro první výstřel doporučujeme používat spodní hlaveň.

Vytahovače - vyhazovače
Zbraně s vytahovači vytáhnou nábojnice z komory pro snadnější vyjmutí.
Zbraně s vyhazovači vystřelenou nábojnici vyhodí, nevystřelený náboj vytáhnou z komory

Horní páka
Při konstrukci zamykacího mechanismu se počítalo s požadavky na dlouhou životnost a spolehlivost 
uzamčení. Proto není na závadu, když páka v zamčeném stavu není v ose zbraně.

Sesta  vení zbraně
Zbraň je dodávána v rozloženém stavu. Nikdy nepoužívejte velkou sílu. Pokud není hlavňový svazek usazen 
v baskuli správně, velká síla povede k poškození zbraně.

1. Odemkněte předpažbí (obr. 4) a opatrně jej vykloňte maximálně o 12º (obr. 5).
2. Sejměte předpažbí diagoláně (obr. 6).
3. Před prvním použitím odstraňte antikorozní přípravek aplikovaný ve výrobě. Zejména z vývrtu a 

baskule.
4. Lehce promažte dosedací a pohyblivé plochy svazku, baskule i předpažbí (obr. 7). Přebytečné 

mazání je nepotřebné a nedoporučuje se.
5. Uchopte pažbu do pravé ruky, odemkněte horní páku. Hlavňový svazek vložte do baskule (obr. 8).
6. Při současném tahu vpřed uzavřete komory. Horní páka se musí vrátit do základní polohy (obr. 9).
7. Pod úhlem cca 12º nasuňte předpažbí na hlavňový svazek (obr. 10).
8. Předpažbí přiklopte k svazku. Západka by měla slyšitelně zapadnout.

Nabíjení
Před střelbou musí být vývrt čistý a suchý. Doporučuje se protáhnout kusem flanelu.
Zajistěte zbraň, vložte správné náboje do komor.



Rozborka
1. Uchopte pažbu do pravé ruky a sejměte předpažbí podle Sestavení zbraně bod 1 a 2.
2. Odemkněte zbraň a opatrně oddělte hlavňový svazek od baskule.
3. Opatrně nasaďte předpažbí podle Sestavení zbraně bod 7 a 8.
4. Horní páku můžete uvolnit do základní polohy stlačením jejího záchytu ve spodní části baskule.

Zbraň dále nerozebírejte.

Čistění
Čistění a promazání zbraně proveďte po každé střelbě co nejdříve. Doporučujeme používat kvalitní jemný 
olej.

Hlaveň – Vnitřek hlavně musí být po každé střelbě vyčištěn a naolejován. Toto provádějte s hlavní 
oddělenou od baskule. Čištění komory provádějte naolejovaným kusem flanelu připevněným k 
čistícímu nástroji. Protahujte flanel hlavní tak dlouho, dokud na něm budou znát stopy střelného 
prachu. V případě potřeby protáhněte hlavní naolejovaný bronzový čistící kartáček. Až bude hlaveň 
kompletně čistá, vysušte ji a naolejujte pomocí čistého flanelu. Tím zbraň zakonzervujete až do jejího
příštího užití.

Vnitřní části baskule – Tyto části zbraně jsou vystaveny tření a tlakům při otevírání a zavírání 
zbraně. Povrchy udržujte čisté a jemně naolejované. Neaplikujte příliš mnoho oleje, aby nedošlo k 
jeho nasáknutí do dřeva.

Vnější kovové povrchy - kovové povrchy čistěte lehce naolejovaným hadříkem, odstraňte všechny 
stopy po otiscích prstů. Doporučuje se také zbraň lehce naolejovat po každém vystavení hrubšímu 
zacházení či nepřízni počasí.

Mechanismus - Nepokoušejte se zasahovat do spoušťového a vyhazovacího mechanismu.

Uskladnění – Zbraň uchovávejte mimo dosah dětí na suchém a větraném místě mimo dosah zdrojů 
tepla.

Výměna zahrdlení
Nestřílejte ze zbraně bez nainstalovaného zahrdlení!

1. Zbraň zajistěte a zlomte.
2. Umístěte klíč na choky na choke.
3. Otáčením klíče proti směru hodinových ručiček vyjměte choke.
4. Vložte do zbraně nový choke.
5. Utáhněte klíčem po směru hodinových ručiček, dbejte však na to abyste neutáhli příliš.
6. Menší množství maziva v závitu usnadní jeho pozdější povolení.
7. Pravidelně kontrolujte, že nedošlo k povolení choku.

Choke EXIS HP (Hyperbolický profil) – vyčnívají z hlavně o cca 1 cm, vnější hmatník

● EXIS HP SKEET CYL skeet
● EXIS HP SHORT 2/10 malé vzdálenosti
● EXIS HP MEDIUM 5/10 střední vzdálenosti
● EXIS HP LONG 7/10 velké vzdálenosti
● EXIS HPXTREME 9/10 maximální dostřel

Ocelové broky lze střílet se všemi zahrdleními EXIS HP. Včetně XTREME 9/10.



Choke INNER HP (Hyperbolický profil) – nevyčnívají z hlavně

● INNER HP SHORT 2/10 malé vzdálenosti
● INNER HP MEDIUM 5/10 střední vzdálenosti
● INNER HP LONG 7/10 velké vzdálenosti
● INNER HPXTREME 9/10 maximální dostřel

volitelně
● INNER HP CYL malé vzdálenosti
● INNER HP PARADOX drážkovaný vývrt, velmi malé vzdálenosti
● INNER HP Ultimate 12/10 prodloužený dostřel

Ocelové broky lze střílet se všemi zahrdleními EXIS HP  kromě ULTIMATE 12/10.

Nastavitelná spoušť
Brokovnice jsou vybaveny spouští nastavitelnou do 4 poloh.

1. Uvolněte šroub na spoušti pomocí odpovídajícího klíče (obr.15).
2. Posuňte spoušť do požadované pozice (obr.16).
3. Utáhněte šroub.

Stavitelná lícnice
U modelů vybavených nastavitelnou pažbou.

Výškové nastavení
1. Uvolněte šrouby A pomocí odpovídajícího imbusového klíče a sejměte lícnici (obr.17).
2. Povolte kontramatice B, lze si pomoci malým imbusem (obr.18).
3. Otáčením dílů C nastavíte pozici lícnice (obr.19).
4. Díly C musí být orientovány jako na začátku (obr.20). Poté utáhněte kontramatice B.
5. Nasaďte lícnici díly C (obr.20). 
6. Utáhněte šrouby A.

Stranové nastavení
1. Sejměte lícnici
2. Imbusem povolte šrouby D (obr.22)
3. Nastavte čepy do požadované polohy (obr.20).
4. Utáhněte šrouby, nasaďte a zajistěte lícnici
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