Narkotizační puška Atomvet A13
Manuál

Dříve než začnete zacházet se zbraní, seznamte se s tímto návodem a zvláště s
následujícími bezpečnostními pokyny.
Nesprávné a nedbalé zacházení se zbraní může způsobit neúmyslný výstřel, který může mít
za následek zranění, smrt nebo škodu na majetku. Stejné následky mohou mít svévolné
úpravy, koroze nebo používání nepředepsaných nebo poškozených nábojů. V těchto
případech nemůže výrobce nést za vzniklé následky odpovědnost.
Předtím, než byla tato zbraň dána do prodeje, byla přezkoušena, pečlivě prohlédnuta a
zabalena. Atomvet s.r.o. nemůže kontrolovat zacházení se zbraní potom, co opustí továrnu.
Proto si při koupi této zbraně ověřte, že je nenabitá a nepoškozená.
Tato příručka s instrukcemi by měla být vždy ke zbrani přiložena a to i v případě, že ji
někomu půjčíte nebo prodáte.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Dbejte dodržování bezpečnostních pokynů pro bezpečnost vaši a bezpečnost ostatních.
1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita.
2. Nikdy svou zbraní nemiřte na cokoliv, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než zbraň odložíte nebo předáte jiné osobě, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, se spuštěným bicím mechanismem.
6. Nikdy nepoužívejte zbraň k jinému účelu než ke střelbě.
7. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr jsou čisté a bez
překážek.
9. Před střelbou nebo během střelby nepijte alkoholické nápoje a neužívejte drogy.
10. Nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste
připraveni střílet.
11. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Narkotizační
střela může letět skrze nebo mimo váš cíl ještě několik desítek metrů.
12. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
13. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte "hrubým žertům".
14. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vaše zbraň není
nabita.
15. Zbraň a střelivo přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo dosah a
dohled dětí a nepovolaných osob.
16. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit její
správnou funkci nebo bezpečnost.
17. Pamatujte, že koroze, použití vadných nábojů, pád zbraně na tvrdý povrch nebo jiné
"hrubé zacházení" může způsobit poškození,
které nemusí být na první pohled patrné. Pokud k něčemu takovému dojde, nechte zbraň
prověřit u odborníka.
Výrobce nemůže nést zodpovědnost za škody způsobené neoprávněnou manipulací.
Bezpečnostní pravidla musí být bezpodmínečně respektována.

POKYNY PRO ÚDRŽBU
Demontáž k čistění
PŘI DEMONTÁŽI DRŽTE VŽDY ZBRAŇ TAK, ABY ÚSTÍ HLAVNĚ MÍŘILO BEZPEČNÝM
SMĚREM.
UPOZORNĚNÍ!
Jednotlivé podsestavy dále nerozebírejte, jelikož byly nastaveny ve výrobním podniku a
neoprávněný zásah může způsobit změnu
seřízení, případně i jejich poškození.
Čistění zbraně
Puška se má čistit
- po každém navlhnutí
- v mírných klimatických podmínkách nejméně jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou měsíčně
- čistěte hadříkem nastříknutým "Olejem na zbraně".
Čistění ostatních částí pušky
Ostatní části pušky přetřete suchým, měkkým hadříkem, na pažbu lze použít vhodný leštící
přípravek.
Nakládání s odpady
Materiály výrobku a obalu nemají při správném používání žádné negativní dopady na zdraví
člověka ani životní prostředí. V případě
nutnosti odstranění výrobku nebo jeho obalu platí, že kovové součásti (ocel a barevné kovy),
plasty, dřevo, papír a lepenka se ukládají
odděleně do sběrných nádob k tomu určených.
TECHNICKÁ DATA
Typ
Ráže [mm]
Celková délka [mm]
Výška (bez mířidel) [mm]
Celková šířka [mm]
Délka hlavně [mm]
Celková hmotnost [kg]
Plnící tlak [bar]
Úsťová energie [Joule]

Atomvet A13
11 a 13 mm
890 mm
190mm
60mm
850 mm
3900g
28bar
14J

1. Obsah balení:
1x puška Atomvet A13
1x transportní kufr
5x narkotizační střela Pneudart 3ml
1x protokol Zkušebna zbraní, manuál, předávací protokol
2. tlakování

Tlak potřebný k výstřelu zbraně vytvoříme pomocí integrované pumpičky umístěné přímo
pod hlavní.

3. pojistka
K zajištění a odjištění pušky slouží pojistka. Je umístěna uprostřed pušky, přímo nad spouští.
Bílá značka znamená odjištěno, červená značka znamená zajištěno.

4. regulace tlaku
Pomocí regulačního kolečka nad pojistkou můžete odpustit přebytečný tlak v pušce. Pokud
potřebujete znovu natlakovat, použijte integrovanou pumpičku.

5. tlakoměr

Pomocí tlakoměru můžete přesně určit jak je puška natlakovaná a tedy jak daleko dostřelí.
Čím více ji natlakujete, tím dále dostřelí. Pokud chcete tlak upustit, použijte regulační
kolečko a tlak upusťte. Při natlakování do prvního červeného pole dostřelí puška do 20
metrů. Zelené pole odpovídá výstřelu na 20-30metrů. Zadní červené pole slouží
k natlakování na 40 – 50metrů.

6. vložná hlaveň
Puška obsahuje 2 hlavně 11 a 13 mm pro různé typy narkotizačních střel. Vložná hlaveň je
vložena do vnější širší hlavně. Povolte závit na konci hlavně a vložnou hlaveň vytáhněte.

7. bajonetový závěr
Vytáhněte bajonetový uzávěr na konci pušky a vložte narkotizační střelu. Pomocí hrotu
uzávěru, narkotizační střelu zastrčte do hlavně. Uzávěr zajistěte dostatečně, tak aby nedošlo
ke spětnému výstřelu vzduchu nebo narkotizační střela z hlavně.

