
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
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. Pro zajištění zbraně stiskněte tlačítko pojistky na doraz tak, aby tento červený kroužek zmizel.

Sestavení zbraně

1. Uchopte zbraň a pohybem předpažbí srovnejte přední hranu rámu zbraně a závěru (obr.1).
2. 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.2 a 3).

3. a) Pokud Vaše zbraň není vybavena prodloužením zásobníku, našroubujte matici zásobníkové trubice
(obr.4).
b) Pokud je Vaše zbraň vybavena prodloužením zásobníku stlačte pružinu, abyste mohli nástavec 
nasřoubovat (obr.5). V případě nástavce na více než tři náboje, nainstalujte spojku (obr.6).

Montáž/demontáž picatiny railu
 Kromě modelů INITIAL, jsou všechny STF12 vybaveny 390 mm dlouhým picatinny railem.

1. Rail vytočený o 90 vlevo nasaďte předním čepem do otvoru u mušky (obr.7).
2. Přiklopte rail ke zbrani s upínací pákou vyklopenou doleva (obr.8).
3. Upínací páku překlopte na druhou stranu a zašroubováním upevněte (obr.9,10,11).
4. Při snímání railu postupujte opačně.

Kryt hledí 
U modelu INITIAL nebo pokud sejmete picatinny rail, můžete nasadit kryt hledí.

1. Nasaďte kryt na hledí (obr.12) a zajistěte dotažením šroubu (obr.13).

Seřízení mušky
U modelu INITIAL nebo pokud sejmete picatinny rail, můžete výškově seřídit mušku.

1. Imbusem povolte červík z přední strany krytu hlavně (obr.14).
2. Nastevte mušku výš/níž a v nové pozici zajistěte dotažením červíku.

Sejmutí/nasazení miřidel z railu

1. Povolte šroub na levé straně miřidel a sejměte je z railu (obr.15).
2. Po nasazení miřidel je zajistěte dotažením šroubu.

Úsťová brzda/choke
Střelba je možná pouze s nainstalovanou úsťovou brzdou nebo choke.
V případě potřeby je možné používat choke IN/OUT HP, INNER HP, EXIS HP.

Úsťovou brzdu i choke je třeba pravidelně čistit, zejména závit! Závit je třeba lehce naolejovat.

1. Když brzda není nainstalována, použijte klíč k vyšroubování choke (obr.16 a 17).
2. Pomocí klíče zašroubujte prodloužený choke určený pro úsťovou brzdu.
3. Našroubujte úsťovou brzdu na choke a dostatečně utáhněte (obr.18).



Nabíjení

1. Zajistěte pojistku jejím stisknutím tak, aby nebyla vidět červená značka.
2. Otočte zbraň vzhůru nohama a nabijte náboje do zásobníkové trubice (obr.22). 

Střelba

1. S prstem mimo spoušť namiřte na cíl.
2. Odjistěte zbraň.
3. Stiskněte spoušť.
4. Stažením předpažbí vzad a vpřed nabijte nový náboj, v další střelbě postupujte od bodu 1.
5. Po dostřílení zkontrolujte, že je nábojová komora a zásobníková trubice prázdná.

Vybití zbraně

1. Zamiřte do bezpečného prostoru a zbraň zajistěte.
2. Stiskněte a držte odemykací tlačítko (obr.19). 
3. Pohybem předpažbí vzad/vpřed vyprázdněte zásobník a nábojovou komoru.
4. Zkontrolujte zásobník a komoru zda jsou opravdu prázdné. 

Rozborka

1. Zajistěte zbraň.
2. Sejměte picatinny rail (obr.26).
3. Pokud je Vaše zbraň vybavena prodloužením zásobníku na víc než dva náboje, sejměte spojku hlavně

(obr.6).
4. a) Pokud je Vaše zbraň vybavena prodloužením zásobníku, odšroubujte jej. Dávejte přitom pozor na 

pružinu, která je v prodloužení stlačená! (obr.27).
b) Pokud je Vaše zbraň bez prodloužení, odšroubujte matici zásobníkové trubice.

5. Hlaveň vyjměte ze zbraně směrem vpřed (obr.28).
6. Vytáhněte předpažbí se závěrem (obr.29).
7. Sejměte závěr z táhla (obr.30).
8. Uchopte závěr, úderník zatlačte vpřed (obr.31) a vyjměte spojovací čep (obr.32).
9. Vyjměte úderník, pružinu a závoru (obr.33).
10. Nyní je zbraň rozebraná k čištění. Dále ji nerozebírejte!

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.



Sborka

1. Vložte do závěru závoru, úderník s pružinou a zajistěte čepem(obr.34 a 35).
2. Nasaďte závěr na táhlo předpažbí (obr.36).
3. Předpažbí se závěrem nasuňte na své místo, aby závěr vyčníval z rámu cca 2 cm (obr.38).
4. Prodloužení nábojové komory zasuňte mezi rám a závěr. Poté dotlačte do zadní polohy hlaveň 

společně s předpažbím (obr.2).
5. Pokračujte podle bodu 4,3 a 2 rozborky.
6. Přezkoušejte chod mechanismu několikerým stažením předpažbí vzad/vpřed.

Sklopná pažba
Střelba je možná s pažbou sklopenou i vyklopenou

1. Před sklápěním pažby zajistěte zbraň.
2. Stiskněte tlačítko na levé straně pažby (obr.40).
3. Sklopte pažbu doprava (obr.41) a dotlačte ji do jejího záchytu (obr.42).
4. Pro vyklopení pažby zatáhněte za botku (obr.43) a pažbu zaklapněte do střelecké pozice.
5. Zkontrolujte, že je tlačítko ve sporávné pozici a drží pažbu (obr.44).

Teleskopická pažba

1. Před manipulací s pažbou zajistěte zbraň.
2. Po stisknutí páky (obr.45) lze nastavit délku pažby do šesti poloh.
3. Výška lícnice je stavitelná v pěti polohách po stisknutí tlačítka na spodní přední straně pažby(obr.46,

47 a 48).

Držák na 4 nebo 5 nábojů
Zbraň vybavená levým poutkem umožňuje montáž držáku pouze na 4 náboje.  

1. Vyražečem vysuňte dva čepy spoušťového mechanismu (obr.54).
2. Dva čepy držáku nábojů nasuňte na uvolněná místa zprava (obr.56).
3. Držák nábojů přiložte zleva na rám, slícujte otvory pro šrouby s čepy a zajistěte šrouby (obr.55).
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