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GP1 S - plynová a signální pistole, 6-ti ranná, ráže 6mm 

Návod na obsluhu modelu GP 1S 

 

Parametry 

 
MODEL GP 1S 

RÁŽE: 6mm 

KAPACITA ZÁSOB. 

CELKOVÁ DÉLKA: 

CELKOVÁ VÝŠKA: 
CELKOVÁ ŠÍŘKA: 

HMOTNOST: 

6  

105mm 

80mm 
20mm 

211g 

 

 

Držte pistoli v pravé ruce a stlačte páku pojistky na pozici “E“ (vybíjení). Mačkejte spoušť, dokud se 

neotevře plátek (klapka) na zadní straně rámu a dokud není zásobník vytlačen. Vytáhněte zásobník 

směrem dozadu a ven, okrajovým šroubkem otočte 2-3 krát doleva, vyklopte zásobník (vyjměte 

prázdné nábojnice), nabijte nové náboje, zasuňte zásobník a dotáhněte okrajové šroubky až na doraz. 

Zásobník vyjímejte z pistole pouze, pokud je páka pojistky v poloze “E“. 

 

Zásobník zatlačte, žebrovanou částí napřed, až na doraz a zavřete klapku na zadní straně rámu. Pokud 

přepnete pojistku do polohy “F“ (fire), pistole je připravena pro střelbu. Pistole je zajištěna pokud je 

pojistka v poloze “S“ (safety) 

 

Při našroubování pyrotechnického nástavce: umožňuje pistol RECORD GP1S střelbu s 

pyrotechnickými světlicemi 0 7-10-15mm. Pyrotechnické světlice musí být vloženy černým koncem a 

ke střelbě je nutné použít příslušné slepé náboje. 

 

Po každém použití se doporučuje vyčistit pistoli kartáčkem, jenž je dodáván spolu s výrobkem, a 

ošetření vhodným olejem s nízkou viskozitou. 

 

Upozornění 

Nikdy nestřílejte na lidi nebo zvířata! Prodej plynové a signální pistole je povolen osobám starším 18-

ti let. 

https://www.docufreezer.com
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ZÁRUČNÍ LIST 

AKUSTICKÉ PISTOLE 
GP 1S 

Záruční podmínky 
Na zbraň je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli. 

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji. 
2. Záruka se vytahuje na materiálu a vady vzniklé při výrobě. 

3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a 

neodborným zacházením, mechanickým poškozením špatnou údržbou, nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům. 
4. Podmínkou zahájeni reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. 

5. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány. 
6. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou. 

7. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu. 

8. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen. 
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl Výrobek v záruční opravě. 

10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku. 

 
Model: GP 1S 
Výrobní číslo:  
Datum prodeje:  
Prodejna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:          
WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna 

W. T. A. service s.r.o. 
Družby 1014/19, Plzeň 312 00 

Reklamace:    777 649 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod) 

Technické dotazy:    774 949 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod) 

Telefonické objednávky:  725 927 460 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod  

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797 

e-mail: info@alfatactical.cz 

http://www.alfatactical.cz 
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