


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
zásobník i nábojová komora jsou prázdné!



Pojistka
Najdete ji na lučíku za spouští. Pokud je viditelný červený kroužek, je zbraň odjištěna a připravena ke střelbě
(obr.1). Pro zajištění zbraně stiskněte tlačítko pojistky nadoraz tak, aby tento červený kroužek zmizel (obr.2)

Sestavení zbraně

1. Odšroubujte matici zásobníkové trubice (obr.4).
2. Sejměte předpažbí (obr.5).
3. Zkontrolujte stav a umístění O-kroužku (obr.6).
4. Vložte prodloužení hlavně do pouzdra závěru. Přitom dbejte, aby toto prodloužení hlavně bylo 

vloženo mezi závěr a rám zbraně a aby hlaveň byla  v rovině s trubicovým zásobníkem. Zasunujte 
hlaveň do pouzdra závěru, dokud prodloužení hlavně nesedne do pouzdra závěru (obr.7). Může 
pomoci závěr stáhnout o kus vzad.

5. Nasaďte předpažbí (obr.8).
6. Našroubujte matici zásobníkové trubice, důkladně dotáhněte (obr.9).
7. Přezkoušejte funkci stažením závěru vzad a jeho vypuštěním stlačením záchytu (obr.10).

Zamykání zásobníku
Umožňuje jednoduchou výměnu náboje v komoře, nepodává náboj ze zásobníku.

1. Ovladač stlačte a posuňte vpřed (obr.13).
2. Stáhněte závěr vzad, případný náboj bude vyhozen z komory (obr.14).
3. Dokud nevrátíte ovladač uzamykání vzad, bude zbraň fungovat v jednoranném režimu.

Choke
Střelba je možná pouze s nainstalovanou úsťovou brzdou nebo choke.
Úsťovou brzdu i choke je třeba pravidelně čistit, zejména závit! Závit je třeba lehce naolejovat.
Choke IM a F jsou určeny pouze pro střelbu olověnými broky!

Choke Zúžení (mm) Krytí
● Cylinder – Skeet 0 50%
● Improved Cylinder 0,25 57%
● Modified 0,5 67%
● Improved Modified 0,75 73%
● Full 1,0 75%

Nabíjení

1. Otočte zbraň vzhůru nohama a nabijte náboje do zásobníkové trubice (obr.12). 
2. Stáhněte závěr vzad a vypusťte jej – zbraň je připravena ke střelbě.

Střelba

1. S prstem mimo spoušť namiřte na cíl.
2. Odjistěte zbraň.
3. Stiskněte spoušť.
4. Po dostřílení zkontrolujte, že je nábojová komora a zásobníková trubice prázdná.

Při střelbě ze samonabíjecí brokovnice není neobvyklé, že dojde k závadě. V tom případě zajistěte pojistku. 
Je-li to možné zamkněte zásobník. Závěr stáhněte vzad a nábojnici vyklepte nebo vyjměte ze zbraně 
výhozním okénkem.



Vybití zbraně

1. Zamiřte do bezpečného prostoru a zbraň zajistěte.
2. Pokud je uzamčen zásobník, odemkněte jej. 
3. Stáhněte závěr vzad a vypusťte jej, vyhodíte tak náboj z komory. Toto opakujte, dokud nebudou 

zásobník a komora prázdné.
4. Zkontrolujte zásobník a komoru zda jsou opravdu prázdné. 

Rozborka

1. Zajistěte zbraň.
2. Odšroubujte matici zásobníkové trubice (obr.4).
3. Sejměte předpažbí (obr.5).
4. Sejměte hlaveň (obr.27). Může pomoci trochu stáhnout závěr vzad.
5. Stlačte závěr o několik mm závěr vzad, aby se srovnaly drážky u natahovací páky. Tu poté vytáhněte 

ven ze závěru (obr.28).
6. Sejměte gumový o-kroužek a píst ze zásobníkové trubice (obr.29).
7. Stáhněte z trubice objimku s táhlem a závěrem. Tato sestava se může sama rozpadnout (obr.30)!

Sborka
Postupujte opačným směrem rozborky

Čistění

Hlaveň – nastříkejte do hlavně čistidlo a nechte působit. Poté několikrát protáhněte vytěrák směrem 
od komory k ústí. Následně použijte naolejovanou lacetku. Vnější povrch hlavně pravidelně 
konzervujte olejem.

Mechanismus – olejem přiměřeně ošetřete sestavu závěru, spoušťového mechanismu a 
zásobníkovou trubici.

Speciální povrchy – kamufláž a měkčené povrchy chraňte před stykem s rozpouštědly, čistidly a 
dalšími chemikáliemi. Ideální je použít vlhký hadřík.
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