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NÁVOD NA POUŽITÍ  

FLOBERTKOVÝCH  

REVOLVÉRŮ  
 

MODEL Zoraki 

RÁŽE: 4mm 

KAPACITA ZÁSOB. 

CELKOVÁ DÉLKA: 

CELKOVÁ VÝŠKA: 
CELKOVÁ ŠÍŘKA: 

HMOTNOST: 

9 

18 cm 

14 cm 
3,5 cm 

750 g 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

 

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita. 
2. Nikdy zbraní nemiřte na nic, na co nemíníte střílet. 

3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita. 

4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita. 
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze. 

6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru. 

7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně a komory válce nejsou nadměrně znečištěny zplodinami. 
8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici, příslušnou pro ráži vaší zbraně. 

9. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet. 

10. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům. 
11. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá. 

12. Revolver a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob. 

13. Nikdy neupravujte součástky revolveru. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost. 
 

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ  

STŘELIVO: 
Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení 

ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit zbraň nebo 

způsobit zranění střelce. 
VYKLOPENÍ VÁLCE: 

Uchopte revolver do pravé ruky a palcem pravé ruky posuňte dopředu posuvku záchytu válce (je na levé straně rámu za válcem), zatlačte 

na válec směrem k sobě a válec vyklopte. 
NABÍJENÍ KOMOR VÁLCE: 

Pokud jsou ve válci vystřílené nábojnice, natočte revolver vzhůru a stiskem středové osičky náboje vysypte. Poté je možné do prázdných 

komor válce vsunout nové náboje. 
Nikdy nestřílejte „naprázdno“! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutu a vedení úderníku! 

POKYNY PRO ÚDRŽBU ROZBORKA PRO ČISTĚNÍ: 
1. Zamiřte do bezpečného prostoru! 

2. Vyklopte válec. 

3. Přesvědčte se, že v nábojových komorách nejsou náboje. 
ČISTĚNÍ REVOLVERU 

- po každém použití 

- po každém navlhnutí 
- co nejdříve po střelbě 

- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok 

- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc 

https://www.docufreezer.com
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ČISTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÝCH KOMOR: 

Po střelbě prostříkněte vývrt a nábojové komory vhodným čistícím přípravkem (např. WD 40, Konkor na zbraně apod.) a nechte asi 10 

minut působit. Podle míry znečistění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem 

a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte. 
Pravidelná údržba je důležitá. 

ČISTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ: 

Ostatní části revolveru čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čistění můžete použít 
konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici. 

KONZERVACE: 

Vývrt, nábojové komory a všechny přístupné součásti po vyčistění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. 
Před střelbou vytřete vývrt do sucha. 

Dovozce J. G. S. Trade s.r.o. IČ: 26683938 / RWO Team s.r.o. IČ: 26867605  
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ZÁRUČNÍ LIST  

FLOBERTKOVÉHO REVOLVERU 
 

Zoraki R1, 2,5” 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Na výrobek je poskytována záruka 24měsíců 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: Zoraki R1 2,5 
Výrobní číslo:  
Datum prodeje:  
Prodejna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

W. T. A. service s.r.o. 

Rokycanská 62, 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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