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A CZ P-07, P-09 FX és CQT adapter 9 mm-es kaliberrel való használata előtt olvassa el 
ezt a kézikönyvet, valamint a pisztolyával együtt szállított használati utasítást. Az adapter 
használatakor tartsa be a pisztoly használati útmutatójában található biztonsági 
utasításokat. 

A pisztoly / adapter helytelen és gondatlan kezelése véletlen elsütéshez vezethet, és személyi 
sérülést vagy anyagi károkat okozhat. Ugyanezeket a következményeket okozhatják jogosulatlan 
módosítások vagy korrekciók, vagy nem szabványos vagy sérült lőszerek használata. Ilyen 
esetekben a gyártó semmilyen módon nem felelős a következményekért. 

A használati útmutatót mindig tatrsa az adapterrel együtt és azt adja át kölcsönadás és eladás 
esetén is 
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ADAPTER LEÍRÁSA ÉS TERMINOLÓGIA 
 
A kézikönyvben az adapter valamennyi alkatrészének megjelölését ábrázolt sémában mutatjuk be. A 
pisztoly részek kijelölése megegyezik a pisztoly használati útmutatójában megadott megnevezéssel. 

A kék színű CZ P-07 adaptert úgy tervezték, hogy a CZ P-07 pisztolyok keretéhez csatlakoztatható 
legyen, és kizárólag a 9 mm-es FX és CQT SIMUNITION lőszerek használatára készült. 

A felépítés szempontjából az  adapter egy dinamikus szán aminek a csöve át lett alakítva a 9 mm 
FX & CQT SIMUNITION lőszerekhez.  A csővet a szán-adapterben a helyretoló rugó és a helyretoló 
rugó vezetője tartja. A hüvelyvonó  annak rugójával, az adapter jobb oldalán található. Az adapter 
elülső részén található az első irányzék amely egy csavarral van biztosítva. Bebiztosított helyzetben 
az ütőszeg a zárjával együtt elrejtett helyzetben van az adapter hátsó részében. Az adapter szán  
hátsó részének felső felületén található az állítható hátsó irányzék. 

 
Az adapter jellemzői: 
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- A tervezés és a szán kialakítása megyegyezik a CZ P-07, P-09  pistolyokéval azért, hogy 
szimulálni lehessen vele az “éles” pisztollyal való lövést. 

- A cső furat és a töltényűr kialakítása megakadályozza az éles lőszer kilővését 
- A szán nyitott állapotban marad az utolsó lőszer kilövése után. 
- A hátsó irányzék vízszintes és függőleges irányokba állítható 

 
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
Lőszer 

Mindig olyan 9 mm FX & CQT lőszert használjon amit a SIMUNITION márkának a gyártója 
készített. Ettől eltérő lőszer használata meghibásodásokat, kárt okozhat a fegyverben valamint 
sérülést is okozhat a használónak. 
VIGYÁZAT: Soha ne használjon éles lőszert amikor az adapter a fegyveren van! 
 
Az adapter 

Az adapter összeszerelt állapotban szállítjuk. Szétszerelése megyegyezik a pisztoly szánjáéval.: A 
helyretoló rugó és a rugóvezető kivétele után, távolítsa el a csövet is. Az összeszerelés fordított 
sorrendben történik. 
Megjegyzés: Soha ne cserélje ki az éles pisztoly alkatrészeit az adapter alkatrészeivel! 
 

Amikor az adaptert egy "éles" pisztoly tokjára szereli fel, kövesse az alábbi utasításokat: 
1. IRÁNYÍTSA A PISZTOLYT BIZTONSÁGOS IRÁNYBA! 
2. Vegye ki a tárat a pisztolyból. A pistolyt nem lehet szétszerelni addíg míg a tárat nem távolították 

el! 
3. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY NINCS TÖLTÉNY A TÖLTÉNYKAMRÁBAN! 
4. Húzza hátra a kakast, majd engedje el úgy, hogy az a biztonsági állásban maradjon. Ilyen 

körülmények között könnyebb kezelni a fegyvert 
5. Akassza be a mutató újját a sátorvasba majd a hüvelykujjával  nyomja hátra a szánt a tokon és a 

szánon lévő jelzés találkozásáig. (a pisztoly baloldalán, a szán baloldalán található) 
6. Tartsa a szánon és a tokon lévő jelzéseket egyvonalban, majd nyomja be a szánakasztó tengelyét 

pl a tárfenék segítségével, majd húzza ki a helyéről a szánakasztót. 
7. Vegye le a szánt a tokról a csővel együtt. (Húzza hátra kicsit a szánt majd erőteljesen tolja előre). 
8. Helyezze be az adaptert a pisztoly tokjába 
9. A tokon és a csövön lévő furatokat hozza egyvonalba a szán bal oldalán az adapter finoman 

hátrafelé mozgatva. Részben helyezze be a szánakasztót ebbe a furatba, majd mozgassa az 
adapter hátrafelé, addig míg a szánon és a tokon lévő jelzés egyvonalba esik. Helyezze be teljesen 
a szánakasztót. . 

10. Engedje vissza a kakast az elülső pozícióba. 
11. Helyezze vissza a tárat a markolatba. 
 
Ugyanez a folyamat alkalmazható az adapter eltávolításához és az éles szán behelyezéséhez. Az 
általános karbantartáshoz szükséges szétszerelés is így történik. 
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Tár eltávolítása, töltése 

A tár eltávolítása és töltése ugyan olyan módon történik mint az éles pisztolyoknál. A töltényeket 
azonban gondosabban kell kezelni annak érdekében, hogy megakadályozzuk , hogy a mag kiessen 
esetleg a polimer hüvelyből. Ha már van lőszer a tárban, nyomja meg a lőszerek oszlopát a tárat tartó 
kéz  hüvelykujjával.  

Megnézheti a lőszerek számát a tárfalon  lévő lyukaknak köszönhetően. Ne próbálja meg a tár 
kapacitását túllépni, mert az az első lőszer  rosszul  töltődhet be a töltényűrbe. 

 
A pisztoly töltése adapterrel 
MINDÍG IRÁNYÍTSA A PISZTOLYT BIZTONSÁGOS IRÁNYBA! 

Helyezze be a töltött tárat a pisztolba. Győződjön meg arról hogy a tár rögzítve van a tárakasztóval.  
Tartsa a pisztolyt a markolatánál fogva az egyik kezében. A muttó ujja a fegyver sátorvasán kívül 

legyen. A másik kéz hüvelyk és mutatóújjávak fogja meg a szánt a recézett résznél. Húzza hátra szánt 
a leghátsó pozícióba, majd engedje el azt. Ezzel a mozgással a kakas felhúzott pozícióba kerül és az 
első lőszer a tőlténykamrába betöltődik.  A pisztoly lövésre kész!  

Abban az esetben ha nem szándékszik azonnal lőni,engedje vissza a kakast a kakasfesztelenítővel 
vagy , kézi bíztosítású pisztolynál biztosítsa a bíztosító kar biztosított helyzetbe való állításával, vagyis 
a piros pont legyen takarva.  

A fent leírtak szerint lehetséges biztonságosan hordani a fegyvert úgy is, hogy lőszer van a 
tőltényűrben és készen áll azonalli lövésre a következők szerint: 

Töltse meg a fegyvert,úgy hogy azt a markolatánál fogja,  
IRÁNYÍTSA BIZTONSÁGOS IRÁNYBA,  
Nyomja le a kakast a rezécett részénél a hüvelykújjával, húzza el az elsütő billentyűt és engedje a 

kakast nagyon lassan addig mig az vissza nem tér biztosított állásba.  
Engedje el az elsütő billentyűt.. Ezt az eljárást nagyon óvatosan végezze el annak érdekében, hogy 

elkerülje a véletlen elsütést! Először lőszer nélkül gyakorolja be a folyamatot. 
Ebben a helyzetben a pisztoly általánosan biztonságos és azonnali tűzelésre kész. Mindazonáltal 

ne feledje, hogy a pisztoly akkor van a legbiztonságosabb állapotban ha töltetlen és biztonságos 
helyen van tárolva. 

Újratöltés lövés közben 
Amikor az utolsó lőszert is kilőttük a szán hátsó pozícióban marad.Vegye ki az üres tárat és 

helyezze be a töltöttet. Nyomja le a szánakasztót l azzal a kezével amelyikkel lőni szokott  vagy húzza 
hátra a szánt a másik kezével, és engedje el. A pisztoly be van töltve és készen áll a tűzelésre! 
 
A pisztoly ürítése 
IRÁNYÍTSA A FEGYVERT BIZTONSÁGOS IRÁNYBA! 

- vegye ki a tárat 
- húzza a szánt hátra és győződjön meg arról, hogy nem maradt töltény a tölténykamrában és az 

teljesen üres 
- engedje vissza aszánt 
- húzza meg az elsütő billentyűt (dry fire) 
- így van a fegyver fesztelenített állapotban 
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Az irányzék beállítása 

Az adapter egy dinamikus szán, ami azt jelenti, hogy a cső nincs rögzítve a szánban. Ezért a  lövés 
pontosságát többek között befolyásolja a cső elhelyezkedése a tokban. 

Ezért szükséges az irányzék beállítása oldalirányban és magasságban is miután az adaptert 
felhelyezte a tokra. Ebből a célból az adaptereket állítható hátsó irányzékkal látták el, amelyek 
csavarokkal vannak ellátva felszereléshez és a magasság beállításához.  

Az irányzékok magasságát mindig be kell állítani mikor FX lőszerről CQT lőszerre vált és fordítva, 
amelyet a lövedék karakterisztikája határoz meg. A CQT lőszerrel a hátsó irányzéknak alsó állásban 
kell lennie, az FX lőszerrel felsőben. Így a becsapódás középpontja mindkét típusú lőszernél ugyanaz 
lesz.   

Szükség esetén lehetőség van az első irányzék állítására is, amelyet egy csavar biztosít. Ezt a 
feladatot bizza fegyvermesterre. 

 
KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK 

A cső és a töltényűr tisztítása 
Ha a lőfegyverrel nem lőttek, vagy csak néhányszor lőttek, tisztítsa meg a csövet és a töltényűrt a 

tisztítóvesszőre  erősített tiszta ronygydarabbal. Az FX és a  CQT lőszerek használatakor a csőben 
található hornyokat eltömíthetik a műanyag lövedékek maradványai. ezért kb 100 lővés leadása után 
tisztítsa ki a csövet és a töltényűrt. 

Ha a cső nagyon szennyezett juttasson a csőbe és a töltényűrbe egy tisztitókefe segítségével 
fegyvercső tisztító anyagot (Pl.Ballistol Robla Solo Mil) és hagyja azt kb 10 percig “dolgozni” (ez az idő 
az alkalmazott oldószertől függően változhat) majd távolítsa el az anyagot  a kefével. Tisztítsa ki a 
csövet és a töltényűrt száraz, tiszta ronydarabbak és ellenőrizze,  hogy eltávolították-e az összes 
lőpormaradványt és szennyeződést. Szükség esetén ismételje meg ezt az eljárást. 

A tisztítóvesszőt és a kefét a csőbe a tölténykamra irányából kell betolni, hogy megelőzzük a 
csőtorkolat kopását, sérülését. Húzza át teljesen a kefét a csövön mielőtt  visszafelé kezdeé el 
mozgatni.  Ha menetközben megpróbálja megváltoztatni a húzás irányát a kefe megragadhat a 
csőben. 
 
A fegyver egyéb alkatrészeinek tisztítás 
 A pisztoly  egyéb részeit (beleértve a cső  külső felületét is) tisztítsa száraz ruhával, használt 
fogkefével, rézkefével, vagy  fa kaparóval. Fegyver olaj vagy a paraffinolaj a megfelelő tisztításhoz 
használható. Soha ne használja a csőtisztító szert a fegyver egyéb részeihez! A csőtisztító szerek 
maradványai bentmaradhatnak a fegyver kisebb réseibes és idővel korróziót okozhatnak. Ellenőrizze 
hogy a tisztításhoz használt rongydarab vagy kefe sörténi nem ragadtak be a lőfegyverbe. 
 
A lőfegyver állagának megóvása 

Ha a cső, a tölténykamra kamra és az összes hozzáférhető rész tiszta és száraz, törölje át ezeket a 
részeket fegyverolajba áztatott ruhával, vagy permetezze rá az olajat.  

Távolítsa el az összes felesleges olajat. Sűrű állagú konzerváló anyagokat akkor használjon csak 
ha a fegyver hoszabb ideig nem lessz használva vagy szélsőséges időjárási körülmények között.  A 
konzerváló anyagot használat előtt alaposan távolítsa el a lőfegyver minden részéről. 
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Hulladékgazdálkodás 

Ha megfelelően kezelik, a termékben és csomagolásában felhasznált anyagok nincsenek káros 
hatással az emberi egészségre vagy a környezetre. A termék vagy annak csomagolásának 
megsemmisítésekor a fémalkatrészeket (acél és színesfémek), műanyagot, fát, papírt és kartont külön 
kell tárolni a kifejezetten erre a célra szolgáló gyűjtőedényekben. 

 
  

ROBBANTÁSI RAJZ ÉS AZ ALKATRÉSZEK LISTÁJA 
 

 
 
2 Szán 
3 Cső 

16 Ütőszeg 
17 Hüvelyvonó 
18 Ütőszeg  Blokkoló 
24 LPA Hátsó Irányzék 
25 Első Irányzék 
33 Hüvelyvonó Csap 
37 Ütőszeg Csap 
38 Helyretóló Rugó egység 
40 Hüvelyvonó Rugó 
41 Ütőszeg Rugó 
42 Ütőszeg Blokkoló Rugó 

52 Irányzék rögzítő csavar 
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HIBAELHÁRÍTÁS 
 

A mennyiben a lőfegyvert megfelelően használja és karbantartja, ritkán fordul elő hiba. Ha ilyen 
helyzet áll fenn, kérjük, vegye figyelembe a következő utasításokat. 

VIGYÁZAT - Ha meghibásodás következik be, a véletlen elsülés lehetősége lényegesen 
magasabb. Ezért az üzemzavarok elhárításakor kövesse a  következő biztonsági utasításokat. Tartsa 
a lőfegyvert egy biztonságos irányba, ne forgassa a lőfegyvert sem az Ön, sem bárki más teste felé. 
Ne tegye a kezét a cső elé.  
 

 
 
 
HA A FENT LEÍRT MÓDON NEM TUDJA  A MEGSZÜNTETNI HIBÁSODÁST, A LŐFEGYVERT 
BÍZZA EGY FEGYVERMESTERRE ELLENŐRZÉS ÉS A JAVÍTÁS CÉLJÁBÓL.

Hiba Lehetséges Ok Javaslat 

A lőszert nem töltődik be 
a tölténykamrába, vagy a 
tolózár nincs rögzítve 

A tár nincs megfelelően a helyén, 
vagy sérült 
 
A lőfegyver vagy a patron sérült 
vagy túl sok olajat használtak. 

Illessze a fegyverbe megfelelően a tárat 
vagy cserélje ki a tárat 
 
Tisztítsa meg a lőfegyvert és a 
lőszereket, törölje szárazra, vagy ahogy 
a helyzet diktálja, kissé kenje meg. 

Nem sül el fegyver 

Rossz a lőszer. 
 
 

  

Az ütőszeg tüske lyuk eltömődött 
(piszkos) vagy rossz 
kenőanyagot használ alacsony 
hőmérsékleten. 

Húzza meg az elsütőbillenytyűt ismét.  
Abban az esetben, ha nem sült el, 
tartsa lőfegyverét, biztonságos irányba, 
és várjon 30 másodpercet 
Késleltetett elsülés esetén a fegyver 30 
mp-n belül elsül. Amennyiben a lőszer 
mégsem sül el, ürítse azt ki a 
fegyverből és vizsgálja meg.  
Amennyiben az ütőszeg nyoma, nem 
vagy alig látható a lőszer hüvelyen, a 
fegyvert nézesse meg fegyvermesterrel. 

A lövés hangja "gyenge" 
és a hüvely nem lökődik 
ki 

 
A lőszer elsült, de a hüvelyben 
nem volt elegendő a lőpor, vagy 
a lőpor nedves volt. 

Ürítse ki a lőfegyvert, és ellenőrizze, 
hogy a  lövedék  nem akad-e el a 
csőben. A pisztolyal való lövés ebben 
az állapotban sérülést és a cső 
károsodását okozhatja. 

hüvely nem lökődik ki 

A tölténykamra, a hüvelyvonó 
vagy a lőszer piszkos vagy 
alkalmatlan kenőanyagot 
használnak alacsony 
hőmérsékleten. 

Tisztítsa meg lőfegyvert, törölje 
szárazra és enyhén kenje át az ajánlott 
kenőanyaggal. Használjon tiszta és új 
lőszereket. 



 

 

MŰSZAKI ADATOK 
 

Az adapter kalibere  9 mm FX & CQT 
A pisztoly teljes hossza adapterrel [mm] 185-2 
A pisztoly teljes magassága az adapterrel [mm] 130 ± 1,5 
A pisztoly szélessége adapterrel [mm] 37 ± 1 
Tömeg üres tárral [g] max. 770 
Adapter cső hossza (csúszó rámpa nélkül) [mm] 95-1 
Adapter irányzék rádiusz [mm] 149 ± 2 
Tár kapacitás [lőszer] 15 
A cső belsejében lévő huzagok száma 6 
Huzagok csavarodásának iránya (jobbos) [mm/turn] 254 
Elsütés módja (SA) [N] 14,7 - 24,5 
Elsütés módja (DA) [N] max. 58,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy olyan változtatásokat hajtson végre, amelyek 
elengedhetetlenek termékei javításához, vagy amelyeket a gyártás vagy a piac által támasztott 
követelmények teljesítése érdekében el kell fogadni.  


	ADAPTER LEÍRÁSA ÉS TERMINOLÓGIA
	KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
	Lőszer
	Az adapter
	Ugyanez a folyamat alkalmazható az adapter eltávolításához és az éles szán behelyezéséhez. Az általános karbantartáshoz szükséges szétszerelés is így történik.
	Tár eltávolítása, töltése
	A pisztoly töltése adapterrel
	MINDÍG IRÁNYÍTSA A PISZTOLYT BIZTONSÁGOS IRÁNYBA!
	A pisztoly ürítése
	Az irányzék beállítása
	A cső és a töltényűr tisztítása
	A fegyver egyéb alkatrészeinek tisztítás
	A lőfegyver állagának megóvása
	Hulladékgazdálkodás

	Hibaelhárítás
	Lehetséges Ok
	Ha a fent leírt módon nem tudja  a megszüntetni hibásodást, a lőfegyvert bízza egy fegyvermesterre ellenőrzés és a javítás céljából. MŰSZAKI ADATOK
	 9 mm FX & CQT

