Návod k použití
California 15 – Taktická jednoranná karabina ráže 6 mm
ME Flobert Court
California 15 je volně prodejná osobám starším 18 let nicméně pořád se
jedná o palnou zbraň. Proto je třeba k ní jako ke zbrani přistupovat.
Jakýkoliv zásah do konstrukce zbraně by případně mohl změnit
kategorizaci zbraně a způsobit tím závažné právní důsledky pro držitele
zbraně.

UPOZORNĚNÍ!
Používejte pouze suché, čisté, originální a správné střelivo v ráži této
zbraně, nedoporučujeme použití nekomerčního nebo ručně vyrobeného
střeliva, jelikož by mohlo zranit vás a/nebo poškodit vaší zbraň.

DŮLEŽITÉ:
 Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabitá! Vždy předpokládejte,
že puška California 15 nebo jakákoliv jiná střelná zbraň je nabitá a
schopná výstřelu, pokud jste se Vy, uživatel, osobně nepřesvědčil o
opaku. Dokud jste nezkontroloval nábojovou komoru a dokud jste
neprovedl postup vybití, vždy předpokládejte, že zbraň je nabitá a
schopná výstřelu.

 Při manipulaci se zbraní nikdy nemiřte na osoby, zvířata, předměty.
Směřujte zbraň bezpečným směrem a do míst k tomu určených!
 Aby se snížilo riziko náhodného výstřelu, nedotýkejte se spouště,
dokud nemáte zbraň namířenou na cíl s úmyslem vystřelit. Jestliže
nechcete, aby zbraň vystřelila, mějte prst mimo spoušť.
 Dodržujte při střelbě bezpečnou vzdálenost od osob, zvířat a snadno
zápalných látek!
 Vždy nechávejte a přenášejte zbraň prázdnou se spuštěným závěrem.
 Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru.
 Jakákoli střelná zbraň, včetně pušky California 15, je nebezpečná a
nesmí být přístupná neoprávněným osobám, zejména dětem, a to
včetně nábojů!
 Nesprávné použití může způsobit vážná zranění nebo smrt!
 Záruka výrobce je stanovena zákonem a může být výrobcem
prodloužena.
 Výrobce nepřejímá žádnou zodpovědnost za úpravy, nesprávné
skladování nebo použití tohoto výrobku. Také nenese odpovědnost za
zranění, smrt nebo škodu na majetku, způsobenou neúmyslným či
úmyslným výstřelem nebo použitím zbraně jiným způsobem či za
jiným účelem, než pro jaký byla vyrobena
 Tento manuál by měl vždy zbraň doprovázet, pokud zbraň půjčíte,
dáte, či prodáte někomu jinému, ujistěte se, že tento manuál bude
s ní.
NABÍJENÍ A STŘELBA
Před každou střelbou se pohledem od nábojové komory přesvědčte, že
není v nábojové komoře a hlavni překážka. Pokud se v nábojové komoře
nebo hlavni překážka nachází, je třeba ji odstranit.
1. Volnou rukou zatáhněte závěr do zadní úvratě.

2. Dotlačte vytahovač do přední polohy, aby byl v rovině s čelem
hlavně.
3. Vložte náboj odpovídající ráže.
4. Posuňte závěr do přední polohy a zatlačte páku do uzamykacího
vybrání v pouzdru závěru (naplno dolů)
5. Po výstřelu odemkněte závěr a dynamicky zatáhněte do zadní
úvratě.
6. Vyjměte vystřelenou nábojnici z nábojiště.

Selhaný výstřel - selhaná zápalka náboje: Vyčkejte 1 minutu, stáhněte
závěr do zadní polohy a vyhoďte selhaný náboj (zbraň musí směřovat
bezpečným směrem). Selhaný náboj nechte zlikvidovat autorizované
osobě.
NIKDY NENECHÁVEJTE NABITOU A NATÁHNUTOU ZBRAŇ,
PŘIPRAVENOU KE STŘELBĚ, BEZ POJISTKY NASTAVENÉ NA
„SAFE“
VYBÍJENÍ
1. Závěr zatáhněte do zadní úvratě, aby byl vyhozen náboj z komory
hlavně.
2. Zkontrolujte, že žádný náboj není v nábojové komoře.
3. Zmáčkněte spoušť, držte ji a dotlačte závěr do přední polohy.
Všechny 3 operace musí být bezpodmínečně provedeny při každém
vybíjení.
ROZBORKA A SBORKA
Před zahájením rozborky se ujistěte, že není náboj v komoře.

1. Vyjmeme montážní kolík, zajištěný pružinovou objímkou.
2. Vysuneme kompletní pažbu z pouzdra závěru,
3. Zmáčkneme spoušť a vysuneme závěr z pouzdra závěru.
4. Z pouzdra závěru vyjmeme vytahovač.
Další rozborka jednotlivých částí již není určena pro běžného
uživatele a měla by jí provádět pouze osoba odborně způsobilá.
Sborka je prováděna stejným způsobem, pouze naopak.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
1. Je třeba pravidelně kontrolovat, zda se zápalník volně pohybuje
v závěru.
2. Vývrt hlavně, ostatně jako celá zbraň, je opatřen vysoce kvalitní
povrchovou úpravou „Arcor“. Tato povrchová úprava však umožní
provést konečné nastřelení teprve po cca 150 výstřelech.
3. Některé zbraně nesou známky puškařského dokončení, tyto známky
nejsou na závadu.
4. V případě jakýchkoliv nejasností je třeba kontaktovat osobu oboru
znalou nebo nejlépe prodejce či výrobce.

www.california15.cz
Výrobce:
CZECH HERMEX, s.r.o.
eshop@california15.cz

