
KEZELÉSI, ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
BILLENŐCSÖVŰ, GOLYÓS IZS 18-as VADÁSZFEGYVERHEZ 

1.1.Mielőtt használni kezdi a fegyverét, tanulmányozza ezt az útmutatót. 

1.2. Mivel folyamatosan fejlesztik a fegyvert a jobb teljesítmény és megbízhatóság 
miatt, változtatások történhetnek külön értesítés nélkül. 

2.1. Az IZH-18 MN egycsövű golyós vadászfegyvert a közepes vadak vadászatára 
fejlesztették, a lőszereknek megfelelő csövekkel. 
2.2. Az IZH-18MN fegyver extra sima sörétes csővel is kapható különböző 
űrméretekben. A .12-es sörétű verzió cserélhető chokkal is vásárolható. 

3.1. A golyós fegyverek kaliberválasztéka, és egyéb paraméterei, és értékei  az 1-es és 
2-es táblázatban találhatóak. 
3.2. A sörétes fegyverek kaliberválasztéka, és egyéb paraméterei a 3-as táblázatban 
találhatóak. 

4.1. Az IZH-18MN alkatrészeinek felsorolása a 4-es táblázatban találhatóak 

Az 1-es ábrán a fegyver robbantási rajza látható. 

4.2. A hüvelykivonó rendszer alkatrészeinek felsorolását az 5-ös táblázat tartalmazza. 
Ezek az alkatrészek csak a következőkben felsorolt kaliberekhez használhatók: 
7,62x51, 7,62x39, 5,6x39, .30-06 

A 2-es ábrán a fegyver hüvelykivonó rendszere látható. 

4.3. Komplett fegyvertartozékok listáját a 6-os táblázat tartalmazza. 

A 3-as ábrán az Izs 18-as fegyver alkatrészeinek kapcsolódási rajza látható. 

5.1. A szétszerelhető fegyver biztonságosan használható, ha a fegyver előagyán 
található kar le van zárva. Az eltávolítható előagy ezen karszerű zárónyelvvel van 
csatlakoztatva. A tüzelő mechanizmus alkatrészei a tokban vannak elhelyezve. A 
kakas el van választva az ütőszegtől. A reteszkar felfelé történő elmozdítása lehetővé 
teszi a cső lenyitását és a kakas felhúzását. 



5.2. A teljes biztonságot nyújtó kezelést a biztonsági eszközök és az elsütő billentyű 
mögött lévő biztosító gomb biztosítja. 

5.3. A fegyver lehetővé teszi az ütőszeg, és a kakas rugójának fesztelenítését. Elsőnek 
állítsa a biztosító gombot  „tüzelő állásba” mozdítsa a reteszkart felfelé , és az 
elsütőbillentyűt nyomva tartva, finoman zárja fel a csövet. 
 Ez a procedúra nem megengedett akkor, ha lőszer van a töltényűrben. 

5.4. A fegyver lehetővé teszi az irányzékok beállítását. 
Ahhoz, hogy az első irányzékon a magassági beállítást elvégezze, húzza le az első 
irányzékot a hüvelykujjával, és csavarja ki a beállító anyacsavart (diót). Csavarja a 
beállító csavart balra, hogy alacsonyabbá tegye az első irányzékot, és hogy elkerülje a 
központi célzó-pont felfelé történő elmozdulását.  
Csavarja a beállító csavart jobbra, hogy fentebb emelje az első irányzékot, és hogy 
lefelé mozdítsa el a központi pontot.  
A hátsó irányzék beállítása előtt, lazítsa meg a hátsó irányzék csavarját, és mozgassa 
meg. A központi irány elmozdul balra, ha a csavart is balra mozdítják. Jobbra tolódik 
az irány, ha a csavart jobbra mozdítják. 

6.1. Legyen megfontolt fegyverhasználat során. Mindig tekintse úgy fegyverét, mint 
amelyik meg van töltve, lövésre kész állapotban van. 
6.2. N használjon olyan lőszereket, amelyeknek a nyomása magasabb, mint amit a 
használati útmutatóban jeleznek. 
6.3. Ne lőjön olyan lőszerrel, amelynek az átmérője nagyobb mint a fegyvercső belső 
átmérője. 

7.1. A megfelelő kezelés és az időnkénti karbantartás hosszú élettartamot, és tökélete 
funkcionalitást biztosít. 

7.2. Ne használjon olyan lőszereket, amelyek nehezen mennek be a töltényűrbe, mivel 
ezek nagyobb erőt igényelnek a cső zárásánál, és nyitásánál. 

7.3. Finoman nyissa és zárja a csövet mindkét kezét használva. A hirtelen, erős 
nyitás/zárás egy idő után a tok és a cső közötti kapcsolat lazulását eredményezheti. 

7.4. Ne hagyja a kakast, és az ütőszeget felhúzott állapotban, ha nem szükséges, mivel 
így az ütőszeg élettartama meg fog rövidülni. A puska könnyű szétszerelési 
jellemzőkkel rendelkezik.  

7.5. Ne üsse a puska csövét, hogy a horpadásokat elkerülhesse. 
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7.6. Ahhoz, hogy vaklövést produkáljon, helyezzen be üres lőszert, gyutaccsal,  
Mivel a csövet károsíthatják a gyutacs elsütése után megmaradt lerakódások, azonnal 
tisztítsa meg a fegyvert. 

7.7. Tartsa a fegyver szerkezeti elemeit jó állapotban, tisztán és olajozottan. Tartsa 
fejben, hogy a cső azért nem krómozott, hogy nagy pontosságú legyen, ezért használat 
után tisztítást, és olajozást igényel. Bizonyosodjon meg róla, hogy a cső, a csőkampók, 
és az érintkező felületek közötti részek, a hüvelyvonó tiszta és olajozott legyen. 
7.8. Használjon puha ruhaanyagot, kócot, lenből készült kócot, vagy pamutot a 
tisztításhoz. A tisztítóanyagnak nem szabad piszkot, szennyeződést tartalmaznia. 

7.9.Tisztítsa meg a fegyverét közvetlenül a használat után. Télen hazsnálat után 
néhány óráig tartsa a fegyvert szobahőmérsékleten, aztán tisztítsa meg. Törölje a 
csövet a töltényűrtől a cső végéig. Távolítsa el a tisztítóruhát a csövön keresztül. Soha 
ne tolja vissza ellentétes irányba, a csőbe. 

7.10. A megelőző karbantartásnál (átvizsgálás, tisztítás, olajozás), csak 3 részt 
távolítson el:nevezetesen a csövet, a az előagyat, és a tokot a tussal együtt. 
 A komplett szétszerelést csak szakemberrel végeztesse ! 
A szakember a következő utasítások szerint végezze el a szétszerelést, ha szükséges: 

7.10.1. Csavarja ki a tusból a facsavarokat, és távolítsa el. 

7.10.2. Csavarja ki a 21-es (3-as ábra) csavart, és válassza le a tust a tokról. 

7.10.3. Szerelje szét a elsütő mechanizmust (3-as ábra) a következők szerint: 
- Biztosítsa ki a kakast (6), hogy a a 10-es főrugót ki tudja nyomni. 
- Helyezzen be egy 1-1,5mm átmérőjű „anyagot” a lyukba. 
- Engedje ki a kakast, és távolítsa el a tolórészt a rugóval együtt. 

7.10.4. Válassza le a kakast (5) a tokról (11) kiszedve a 3-as szöget (3-as ábra). A 
következő szétszerelési procedúra egyszerű, és nem kíván speciális tájékoztatást. 
7.10.5. A célzó eszközök szétszereléséhez, a következőket kell kivitelezni. 
- Az első irányzékot a helyén tartva (5) (1-es ábra) üsse ki az első irányzék szeget (53) 
- Távolítsa el az első irányzékot és a rugót (55) 
- Távolítsa el a beállító csavart (52) 
- Távolítsa el a csavart (59) 
- Szedje ki a hátsó irányzék talpat (56) az 58-as alkatrészt, és a hátsó irányzékot (57) 
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7.12. A tusnak szorosan kell illeszkednie a tokkal. Ajánlatos időnként meghúzni a 
csavarokat, különösen a fegyver használatának kezdeti szakaszában. 
7.13. Hogy elkerülje a hüvelyvonó rugó és a kakasrugó elhasználódását, a fentebb leírt 
módon gondoskodjon a fesztelenítésről. Tárolja a fegyvert száraz helyen. 

A fegyver esetleges meghibásodása esetén forduljon szakemberhez!
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7.11. Szerelje össze a fegyvert az ellentétes sorrendben. 




