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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Az Ön és mások biztonsága érdekében mindig tartsa be az alábbi biztonsági 
utasításokat. 

1. Kezelje mindig úgy a pisztolyt, mintha az töltött állapotban lenne. 
2. Soha ne irányítsa a pisztolyt semmire, amire nem áll szándékában lőni. 

3. Soha ne higgye el senkinek, hogy egy fegyver töltetlen. 
4. Mindig győződjön meg arról, hogy a pisztoly töltetlen állapotban van, mielőtt leteszi vagy 

másnak átadja. 
5. A pisztolyt mindig töltetlen állapotban tárolja és szállítsa, a kakas előre mutasson kivéve, 

ha lőni akar. 
6. Soha ne éljen vissza a pisztollyal oly módon, hogy lövészettől eltérő célra használja. 

7. A pisztolyt soha ne hagyja őrizetlenül felhúzott, lövésre kész állapotban. 
8. Mielőtt megtölti a pisztolyt, győződjön meg arról, hogy a cső, a töltényűr és az elsütő 

szerkezet tiszta és lerakódásoktól mentes. Lövészet után mindig tisztítsa meg a 
pisztolyt. 

9. Mindig a  pisztolya kaliberének megfelelő tiszta, száraz, eredeti jó minőségű 
kereskedelmi forgalomban kapható lőszert használjon. 

10. Lövészet előtt vagy alatt soha ne fogyasszon alkoholt vagy drogokat. 
11. Mindig viseljen védőszemüveget és fülvédőt a lövészethez. 

12. A fegyver legyen mindig bebiztosítva, ha töltött, felhúzott állapotban van, addig amíg Ön 
készen nem áll a lövésre. A pisztolyt mindig tartsa biztonságos irányba, amikor azt 
kibiztosítja. 

13. Mindig maradjon távol és másokat tartson távol a hüvely kidobó nyílástól. 

14. Soha ne tartsa az ujját az elsütő billentyűn vagy sátorvason, amíg nem céloz és nem áll 
készen a lövésre. 

15. Mindig legyen tökéletesen biztos a célpontban és a mögötte lévő területben, mielőtt 
lövést ad le. A lövedék képes több száz méterre jutni a célon keresztül vagy azon túl. 

16. Soha ne lőjön kemény felületre, mint például kő vagy folyékony felületre, mint víz. 
17. Soha ne lőjön a pisztollyal állat közelében, hacsak azt nem képezték ki a zajtűrésre. 

18. Soha ne keveredjen „buta helyzetbe”, amikor a pisztoly a kezében van. 
19. Ha a fegyver nem sül el: Ha a fegyver nem sül el tartsa a fegyvert a cél irányába, vagy 

egy biztonságos nyílt területre irányítsa és várjon 30 másodpercet. Ha pisztoly nem 
sül el (lassú elsütés), lőszer 30 másodpercen belül el fog sülni. Ha a lőszer nem sül 
el, vegye ki és vizsgálja meg. Ha az ütőszeg által lőszeren hagyott bemélyedés 
kicsi vagy nincs, vizsgáltassa meg a fegyvert egy hozzáértő fegyvermesterrel. 

20. Tisztítás, tárolás vagy szállítás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a pisztoly 
töltetlen állapotban van. 

21. A pisztolyt és a lőszert mindig külön, zárt tárolóban tartsa, gyermekektől és illetéktelen 
személyektől elzárva. 

 
22. Soha ne változtasson a pisztoly semmilyen részét, mivel így annak biztonsági és 

megfelelő funkciói komolyan károsodhatnak. 
23. Ne feledje, hogy a korrózió, sérült lőszer használata, a pisztoly ledobása kemény 

felületre vagy más „durva bánásmód” olyan sérüléseket okozhatnak a pisztolyon, 
amelyeket lehet, hogy Ön nem vesz észre. Ha ilyen történik, akkor egy hozzáértő 
fegyvermesterrel vizsgáltassa át és teszteltesse a pisztolyt. 

 
A TRÍCIUM IRÁNYZÉKOK BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
A CZ pisztolyokhoz való MEPROLIGHT ML-17777 típusú trícium irányzékok világító 

célgömbbel (0,565 GBq aktivitású trícium sugárzó) és világító hátsó irányzékkal (2 db 0,444 
GBq aktivitású trícium sugárzó) rendelkeznek, amelyek precíziós összeillesztéssel vannak a 
pisztolyba szerelve. A trícium gázhalmazállapotban (99% HT és 1% HTO) van borszilikát 
üvegampullákba zárva egy lumineszcens elemmel és ezek az ampullák hozzá vannak 
ragasztva az irányzék fém kupakjához, így az irányzékok kezelése és tárolása nem jelent 
semmilyen veszélyt. 

A harmadik generációs irányzékok a MEPROLIGHT irányzékok előző 
generációjának minden előnyös tulajdonságával rendelkeznek és számos fejlesztés is történt: 

 
- beépített ütéscsillapító 
- kemény védő burkolat, amely révén kevésbé érzékeny a durva kezeléssel szemben 
- rögzített kristály ablak a jobb fénykibocsátás érdekében a sérülésekkel szembeni 

kiegészítő védelemmel 
- Nagyobb tűrőképesség a jelenleg használt oldó és tisztítószerekbe történő 

hosszabb merülésnél is 
- 12 éven keresztül garantált folyamatosan elérhető fényintenzitás  
- az MV tömítés (az egyetlen olyan kialakítás, melyet az izraeli haderő tesztelt és 

jóváhagyott) megóvja az irányzékot az esetleges sérüléstől, elkerülhető a 
fényforrás véletlenszerű használata, meggátolja, hogy a szennyeződések 
bejuthassanak a vizuális rendszerbe és leárnyékolják a fényt 

- biztosítja a nappal és az éjszaka közötti finomabb átmenetet a célzásnál 
- egyszerű felszerelés (nem szükséges módosítani a fegyvert) 
- nincs plusz súly, sem nagyobb méret 
- nem igényel karbantartást 
- nem szükséges akkumulátor (nincs energiaveszteség hideg időben) 

 
Biztonsági utasítások az irányzék sérülése esetén 

 
Az ionizáló sugárzás általános tárolási, használati és karbantartási körülmények között, a 
felhasználót nem veszélyezteti, mert az nem hatol át a fém burkolaton, melyben a sugárzó 
ampullákat rögzítették. Az egy egységben lévő ampullák - szinte lehetetlen-  egyszerre történő 
véletlen sérülése esetén, amikor a fegyver lő pozícióban van (az irányzékok a  lövőhöz 
közelebb vannak), az egyszeri sugárzási dózis nem haladja meg a 0,26 mSv értéket. Mit jelent 
ez az érték?  
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Példa:

- Ez az érték 1/12-e annak a dózisnak, melyet egy átlagos személy egy év alatt kap 
a természetes radioaktív háttér miatt (3,5 mSv/év) 

- kevesebb, mint 1/4-e az átlagos személyre ható dózishatárnak 
 

Javasolt elsősegély-nyújtási intézkedések a gáz halmazállapotú trícium belégzése 
esetén 

A gáz halmazállapotú trícium gyakorlatilag inaktív és enyhe belső fertőzést okoz. Belégzése 
esetén javasoljuk, hogy növelje a folyadék bevitelt és esetleg vegyen be vízhajtót (alacsony 
alkohol tartalmú sör) a test víz cseréjének felgyorsítása érdekében. 

 
A TRÍCIUM IRÁNYZÉKKAL RENDELKEZŐK FELADATAI 

 
1. A Cseh Köztársaság törvényei szerint az irányzékok a vásárlásuktól számított 6,5 éven 

keresztül radioaktív sugárzó berendezések. 

2. A tulajdonos kap egy útmutatót avásárláskor, amely tartalmazza a biztonságos 
kezelésre vonatkozó utasításokat és egy dokumentumot az egységben található 
radionuklid sugárzó berendezések áthatolhatatlanságára vonatkozóan (a burkolatba 
foglalt radionuklid sugárzó berendezés tanúsítványa), melyet meg kell őrizni és az 
illetékes hatóság kérésére be kell mutatni. 

3. Olyan típusjóváhagyott termék használatakor, mely ionizáló sugárzás forrás, be kell 
tartani a szükséges nemzeti szabályozásokat az ionizáló sugárzó berendezés elleni 
védelemre vonatkozóan (megfelelő nemzeti jogszabályok). 

4. Ha  9-nél több irányzék egységet birtokol (a teljes aktivitás több, mint 10 GBq), a 
tulajdonos köteles egyeztetni a vonatkozó nemzeti jogszabályokból eredő feladatait az 
illetékes hatósággal. 

5. Az ilyen használat elkerülése érdekében, abban az esetben, ha az irányzékok durva 
mechanikai sérülése következik be. 

6. A sugárzás elleni védelmi berendezéseken TILOS bármilyen változtatást végrehajtani. 

7. Sérülés vagy károsodás esetén az irányzékokat nem szabad tovább használni. A 
tulajdonos köteles biztosítani a berendezés biztonságos cseréjét, annak a gyártónak, 
forgalmazónak való átadását a biztonságos megsemmisítésre .  Ugyanez az eljárás 
vonatkozik a már nem használt irányzékok megsemmisítésére is. 

8. Az irányzékok kezelésére az ionizáló sugárzás elleni védelemre vonatkozó általános 
irányelvek alkalmazandók. A jelenlegi felhasználás esetén nincsenek szükséges 
áthatolhatatlansági tesztekre az irányzékok élettartama alatt. 

 
Az illetékes hatóság döntés alapján az irányzékok típusjóváhagyottak,  
Hiv. szám. 25169/2005, index A1. 

A PISZTOLY LEÍRÁSA ÉS TERMINOLÓGIA 
 

Ezen használati útmutatóban szereplő főbb alkatrészek az 1. Ábrán láthatók a bal oldali 
fedőlap belső oldalán. Az összes CZ P-09 alkatrész névjegyzéke az Alkatrész lista részben 
található. 

 
A CZ P-09 pisztoly egy félautomata rövid csőhátrasiklásos kézifegyver, melyet maximum 

50 m távolságig történő lövésre terveztek. A CZ P-09 a reteszelt cső elvén működik. Elsütő 
mechanizmussal látták el, amely SA és DA módban is működik. Ütőszeg biztosítással, 
biztonsági állással a kakason és manuális biztosítással, rendelkezik amit kakas fesztelenítő 
elemmel lehet helyettesíteni. A tok műanyagból készült.  

A CZ P-09 jellemzői: 

- Kényelmes markolat és egyensúly mindkét kézben 
- Jó eredmények ösztönös lövés (célzás nélkül) esetén is 
- Az elsütő billentyű könnyen elhúzható 
- Nagy pontosságú lövés 
- Hosszú élettartam 
- Nagyfokú megbízhatóság többféle lőszer esetén is 
- Az irányzékok igazodnak a rossz látási körülmények esetén történő célzáshoz 
- A szán hátsó állásban marad, miután az utolsó lőszert is kilőtte 
- Alkalmas mindennapi szolgálati fegyverként való használatra 
- A pisztoly standard változata kétkezes biztosítóval vagy kétkezes fesztelenítő 

elemmel van ellátva 
- A biztosító és kakas fesztelenítő elem egymással cserélhető 
- A tok elülső részén picatinny sínrendszer található a különböző kiegészítők 

felszereléséhez 
 

Minden egyes pisztolyt az alábbi elemekkel látták el: 

- 2 tár (a tárak száma eltérő lehet a pisztoly egyes változatainál) 
- cserélhető markolat betét készlet 
- cserélhető biztonsági alkatrészek (biztosító/kakas fesztelenítő kar) 
- karbantartási és tisztítási eszközök (tisztító kefe, tisztító rúd, irányzék beállító 

kulcsok, polimer tok) 
- A pisztolyra vonatkozó dokumentumok (kezelési útmutató, CD, amely reklám 

fájlokat és használati utasításokat tartalmaz több nyelven, garanciajegy/kártya, 
lőlap) 

- lakat (csak egyes változatoknál) 

 
Társaság, vagy a társaság képviselője:  

 
Ing. Ladislav Britaňák 
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Megjegyzések: 
SA (Single Action) 

Az elsütő mechanizmus egyszeres működésű, azaz normál lövés leadására alkalmas. A 
kakast manuálisan kell felhúzni, majd az elsütő billentyű elhúzásával a pisztoly elsül. Az 
elsütő billentyű futása rövid, és könnyen elsüthető. Minden elsütést követően a felhúzva marad. 

DA (Double Action) 

Az elsütő mechanizmus kettős működésű, azaz revolverező elsütő szerkezet. A kakast 
felhúzza, kioldja, és a pisztoly elsül az elsütő billentyű egyetlen elhúzásával. Az elsütő billentyűt 
hosszabb úton kell hátrahúzni, és a felhúzása nehezebb, mint az SA lövési módban. 

 
Biztonsági elemek 

Sátorvas 

Megakadályozza az elsütő billentyű véletlenszerű elhúzását, például amikor a pisztolyt 
ledobja. 

Tehetetlenségi erő által működtetett ütőszeg 

Az ütőszeg kialakítása megakadályozza, hogy az a szánon áthatoljon, amikor a kakas 
nyugvó pozícióban van. Ez megakadályozza az elsütés lehetőségét, amikor a töltött 
állapotban lévő fegyver a kakasra esik. 

Ütőszeg biztosítás 

Az ütőszeg biztosítás az ütőszeget blokkolja mindaddig, amíg az elsütő billentyűt fel nem 
húzza. Ez a biztonsági eszköz csökkenti a nem megfelelő kezelésből eredő véletlenszerű 
elsülés kockázatát, például amikor a töltött állapotban lévő fegyvert leejtik. 

Biztonsági állás a kakason 

A kakas félig felhúzott-helyzeténél a biztosító horony megakadályozza az ütőszeg ütését, 
amikor a kakast manuálisan húzzák fel és a hüvelykujj megcsúszhat. Ha a kakas biztonsági 
állasban van, akkor nem támaszkodik az ütőszegre, hanem hátrébb lévő pozícióban van. 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

 
Lőszer 

Csak megfelelő kaliberű, gyári készítésű lőszert használjon, ami megfelel a CIP 
(Kézifegyverek Próbajeleit Felügyelő Nemzetközi Állandó Bizottság) vagy a SAAMI 
(Sportfegyvereket és Lőszereket Gyártók Intézete, Amerikai Egyesült Államok) előírásainak. 
A nem megfelelő lőszerek használata megrongálhatja a fegyvert és a lövő sérülését is 
okozhatja. 

 
Tár kivétele 

Markolja meg a pisztolyt a jobb (bal) kezével és a hüvelykujjával (középső ujjával) nyomja 
be a tárkioldó gombját (2. ábra). A tár kioldódik és kiesik a tokból. Ez a pisztoly modell olyan 
tárkioldóval van felszerelve, melyet a fegyvermester meg tud fordítani jobb kezes vagy bal 
kezes használatra. 

 
Tár töltése 

A felső nyitott vége felől fogja meg a tárat az egyik kezében. Helyezze a lőszert a tár 
adogatótömbre. Nyomja le és hátra a lőszert, amíg az hozzá nem ér a tár hátsó lapos széléhez. 
Helyezze a következő lőszert az előző tetejére és nyomja le és hátra. Javasoljuk, hogy amikor 
már néhány lőszert betöltött a tárba, nyomja le azokat enyhén a hüvelykujjával, amely a tárat 
tartja. 

A betöltött  lőszerek számát ellenőrizheti a tár oldalain lévő ellenőrző nyílásokon 
keresztül. Ne próbálja meg túllépni a tár kapacitását - ez betöltési hibát okozhat. 

 
Pisztoly töltése 
MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A PISZTOLY BIZTONSÁGOS IRÁNYBA 
MUTAT, AMIKOR TÖLTI! 

Helyezze be a töltött tárat és győződjön meg róla, hogy az megfelelően rögzült a 
tártartóban. 
Fogja a pisztolyt egy kézben a markolatnál és a hüvelyk- és mutatóujjával fogja meg a 

bordázott felületet a szán mindkét oldalán. Húzza hátra a szánt a szánakasztóig és hagyja, 
hogy előre csapódjon (3. ábra). Ez a folyamat felhúzza a kakast és egy lőszert helyez a 
töltényűrbe. A pisztoly most készen áll a lövésre. Ha nem akar azonnal lőni, akkor 
gondoskodjon a pisztoly biztonságos állapotáról az alábbi bekezdésben foglalt módszerek 
alkalmazásával: A fegyver biztosított állapotban, vagy Fesztelenítés c. bekezdések. 

 
Lövészet alatti újratöltés 

Amikor az utolsó lőszert is kilőtte, a szán hátsó állásban marad. Vegye ki az üres tárat és 
cserélje egy töltöttre. A lövő kéz hüvelykujjával nyomja le a szánakasztót (4. Ábra), vagy 
a másik kezével húzza hátra a szánt és hagyja, hogy előre csattanjon. A pisztoly ismét töltött 
állapotban van és lövésre kész. 

 
Pisztoly kiürítése 
MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A PISZTOLY BIZTONSÁGOS IRÁNYBA MUTAT! 

- Vegye ki a tárat 
- Húzza hátra a szánt és ellenőrizze, hogy a töltényűrből az utolsó lőszert is kihúzta 

és kivette 
- Hagyja, hogy a szán teljesen előre csapódjon 
- Húzza el az elsütő billentyűt (szárazlövés)  

Megjegyzés: 
A fegyver gyártója nem javasolja a túlzott szárazlövést (lőszer nélküli lövés). Javasolt a 
puffer lőszerek használata a szárazlövés tréningekhez, mivel azokat erre a célra gyártják. 
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A fegyver biztosított állapotban 

A fesztelenítő eszközzel ellátott változatot nem tartalmazza ez a bekezdés! 

Nyomja a biztosítót a bebiztosított állapotba (5. Ábra), amíg a piros figyelmeztető pötty már 
nem látható. A biztosító ebben a pozícióban blokkolja az elsütő mechanizmust és a szánt, így 
megakadályozza az elsütő billentyű felhúzását és a szán működését. A biztosító kart 
„Biztonságos” pozícióba lehet állítani akkor is, ha a kakas a biztosító horonyban van. Azonban 
semmiképp nem javasoljuk, hogy a biztosító bekapcsolva legyen ebben az állapotban, mivel az 
kakas bármely erőltetett felhúzása vagy az elsütő billentyű felhúzása sérülést okozhat az 
elsütő mechanizmusban és véletlenszerű lövést eredményezhet  még akkor is, amikor a 
biztosító „Reteszelt” pozícióban van. A pisztoly biztosítóját csak úgy lehet bekapcsolni, ha a 
kakas hátsó állásban van, azaz fel van húzva. A biztosító használata tehát csak rövid 
szünetekhez alkalmas. 

A fentiekben leírt módszeren túl, a pisztolyt bebiztosított állapotba lehet állítani és az 
továbbra is azonnali lövésre kész állapotban van: 

Töltse be a pisztolyt. Fogja meg a markolatot, A PISZTOLYT BIZTONSÁGOS IRÁNYBA 
SZEGEZZE. A hüvelykujjával nyomja meg a kakas barázdált részét (hüvelykujj támasz), húzza 
fel az elsütő billentyűt és lassan engedje fel a kakast előre (6. Ábra), amíg az fel nem fekszik 
az elsütő szerkezeten vagy a kakas biztonsági gombján. Engedje ki az elsütő billentyűt. Ezt a 
műveletet nagyon óvatosan végezze el, hogy elkerülje a fegyver véletlenszerű elsülését! 
Határozottan javasoljuk, hogy ezt a műveletet töltetlen állapotban lévő pisztollyal előzetesen 
gyakorolja! 

Ebben az állapotban a pisztoly biztonságos minden normál kezeléshez, ugyanakkor 
azonnali használatra kész. Soha feledje, hogy a pisztoly biztosításának legbiztonságosabb 
módja, ha azt kiüríti, és biztonságos helyen tárolja! 

 
Fesztelenítés 

A manuális biztosítóval ellátott változatot nem tartalmazza ez a bekezdés! 

GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A PISZTOLY BIZTONSÁGOS IRÁNYBA MUTAT 
és nyomja le a fesztelenítő kart (7. ábra). 
A fesztelenítő kar lenyomásával a kakast felhúzott állapotból leengedi a biztosító 

horonyba, anélkül, hogy az elsütő billentyűt fel kellene húzni. Még akkor is, ha lőszer van a 
töltényűrben, a pisztoly (fesztelenített kakas) biztonságosan kezelhető ebben az állapotban, 
és azonnal használatra kész Double Action módban. 

 
Célzó/irányzó berendezés beállítása 

A pisztoly irányzékai 25 m távolságra lettek beállítva a gyártóüzemben, tehát a 
becsapódási pont középértéke körülbelül megfelel a célpontnak. 

A kaliberkülönbségből adódó korrekciót el lehet végezni úgy, ha elfordítja a hátsó 
irányzékot csapolásnál, majd a megfelelő rovátkánál biztosítja adott pozícióban. 

A magasság korrekciót úgy végezheti el, ha az első irányzékot nagyobb vagy kisebb 
méretre cseréli. 

Markolat betétek cseréje 

Minden pisztolyhoz tartozék egy cserélhető markolat betét készlet, amely lehetővé teszi, hogy 
a markolat hátsó részét a felhasználó igényeinek megfelelően állítsa be. A markolat betétek 
cseréjéhez a rugós csatlakozó csapot kell kivenni. Legyen óvatos a sérülések elkerülése 
érdekében, amikor a csapot kiveszi, mivel az rögzíti a főrugó csapot is, valamint az 
összenyomott főrugót. Ezt a feladatot bízza egy fegyvermesterre. 

 
 

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK 
 

Szétszerelés tisztítás céljából - Szétszedés 
A PISZTOLYT TARTSA BIZTONSÁGOS IRÁNYBA! 

1. Vegye ki a tárat. A pisztolyt tilos úgy szétszedni, hogy a tár benne van! 

2. A biztosítót állítsa „OFF” kikapcsolt pozícióba, hogy lehetővé tegye a szán mozgását. 

3. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY NINCS LŐSZER A TÖLTÉNYŰRBEN! 

4. Kissé húzza hátra a kakast, majd engedje ki, amíg az meg nem áll a félig felhúzott- 
helyzetben (biztosító). Ebben az állapotban a további kezelés könnyebb lesz. 

5. Helyezze a bal hüvelykujját a sátorvasra és a többi ujjával fogja meg erősen a szán 
elülső részének tetejét. 

6. Nyomja kissé hátrafelé a szánt, amíg a szán hátsó része el nem éri a visszahúzott 
kakast, és amíg a tok sínjei és a szán egy vonalba nem kerülnek. 

7. Nyomja (üsse) ki a szánakasztót a fegyver jobb oldaláról, pl. a tártalp használatával 
(8. ábra). Távolítsa el a szánakasztót balról. 

8. Húzza le a szánt és a csövet előrefelé a tokról. 

9. Távolítsa el a helyretoló rugót és végül a csövet. 
 

Nincs szükség további szétszerelésre a rendszeres karbantartáshoz. Amikor már sok 
lövést adtak le a fegyverrel, javasoljuk, hogy a tárat is szerelje szét és a pisztolyt bízza hozzáértő 
fegyvermesterre az ütőszeg megtisztítása céljából. 

 
Tár szétszedése 

A tártalp eltávolításához nyomja meg a talp zárat, amely egy nyílásból áll ki a talpon és 
csúsztassa el a talpat kb. 5 mm-re a tár eleje felé. A talpat takarja le a hüvelykujjával, hogy 
megakadályozza a tár rugó elvesztését, a másik kezével pedig vegye le a talpat a 
vezetősínekről. Legyen óvatos a szétszerelés során, mivel a rugó kirepülhet és sérülést is 
okozhat. 
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Biztonsági alkatrészek cseréje 

A pisztolyt úgy tervezték, hogy lehetővé tegye, hogy a biztosítót egyszerűen ki tudja 
cserélni kakas fesztelenítő elemre és fordítva. Nem igényel semmilyen speciális eszközt ez a 
művelet. A bal biztosítót vagy bal fesztelenítő elemet kell eltávolítani először, miután az ejektort 
lefelé kinyomja. Mielőtt beszereli a jobb biztosítót vagy a jobb fesztelenítő elemet, az elsütő 
keretet lefelé kell nyomni. 

A biztosítóval rendelkező összeállításban csak biztosító elemek vannak. A 
fesztelenítővel ellátott összeállítás esetében, a biztosító elemeken túl a biztosító elem rugóját 
is be kell szerelni, így annak rövidebb végét a biztosító elem testének csúcsa támasztja meg 
és a szemközti vége a tüske üregében helyezkedik el (9. ábra). 

A biztonsági elemek cseréjének elvégzését javasoljuk, hogy egy tapasztalt fegyvermester 
felügyelete mellett végezze el, vagy használja a Ceská Zbrojovka weboldalán található 
útmutatót. 

 
FIGYELEM: 

A pisztoly semmilyen további szétszerelését nem javasoljuk. Amennyiben a pisztoly 
beállítást vagy javítást igényel, úgy azt bízza egy hozzáértő fegyvermesterre! 

 
A pisztoly tisztítása 

- Tisztítsa meg a pisztolyt 
- Minden alkalommal, amikor használja 
- Ha a pisztoly nedves lesz 
- Lövészet után amint lehet. 
- Mérsékelt éghajlaton legalább évente egyszer 
- Trópusi éghajlaton, vagy más nagy igénybevételű környezetben havonta egyszer 

 
A cső és a töltényűr tisztítása 

Amennyiben pisztolyt nem sütötték el vagy csak néhány lőszert lőttek ki vele, tisztítsa meg a 
csövet és a töltényűrt a tisztító pálcára helyezett tisztító koronggal. Ismételje meg a tisztítást, 
cserélje a korongokat addig, amíg az utolsó korong is tisztán nem jön ki. 
Ha a cső nagyon piszkos, használjon fegyver tisztító oldatot, és tisztító kefét is használjon. 
Hagyja hatni az oldószert kb. 10 percig (ez az idő változhat a használt oldószertől függően). 
Majd alaposan súrolja ki a csövet. Ez után szárítsa meg a csövet és a töltényűrt egy tiszta 
koronggal és ellenőrizze, hogy minden por maradványt vagy dugulást eltávolított. Ha 
szükséges ismételje meg az eljárást. 
A tisztító pálcát és a kefét a töltényűr felől kell a csőbe helyezni, hogy megakadályozza a 
csőtorkolat kopását vagy sérülését. Nyomja végig a kefét a csövön, mielőtt visszafelé is 
elvégzi a mozdulatot. Ha a kefével irányt próbál változtatni a csőben, a kefe megakadhat. 

A pisztoly egyéb részeinek tisztítása 

A pisztoly egyéb részeit (beleértve a cső külső felületeit) száraz ronggyal, régi fogkefével, 
rézkefével vagy faspatulával kell megtisztítani. Olajat vagy parafin olajat lehet használni 
állagmegóvás céljából a tisztításhoz. Soha ne használjon cső tisztításhoz készített tisztítószert! 
Ezek az oldatok benne maradhatnak a csatlakozásokban, és egy idő után korróziót okozhatnak. 
Ellenőrizze, hogy rongydarabok vagy kefe sörték ne maradjanak a pisztoly egyik részében 
sem. 

 
Állagmegóvás 

Amikor a cső, a töltényűr és minden hozzáférhető alkatrész tiszta és száraz, törölje át 
ezeket az alkatrészeket egy fegyverolajjal átitatott ronggyal vagy használja az olajat spray 
formájában. Távolítsa el a felesleges olajat. 

Lövészet előtt mindig törölje szárazra a csövet. Nagyon alacsony hőmérséklet esetén, 
távolítsa el az olajt minden hozzáférhető alkatrészről, vagy használjon kifejezetten erre a 
célra készített kenőanyagot. 

Sűrű állagmegóvó szereket, pl. tartósító zsírt, csak nagy igénybevételű éghajlati 
környezetben történő hosszan tartó tárolás esetén használjon, és a pisztoly minden 
használata előtt alaposan el kell távolítani azt a fegyver minden részéről. 

 
Hulladékkezelés 

Megfelelő használat esetén a termékhez és a csomagoláshoz használt anyagoknak nincs 
semmilyen káros hatása az emberi egészségre vagy környezetre. A termék vagy 
csomagolásának hulladékkezelése során a fém (acél és nem vastartalmú fémek), műanyag, 
fa, papír és karton részeket külön kell tárolni kifejezetten erre a célra szánt 
gyűjtőkonténerekben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Társaság fenntartja a változtatás jogát, ha szükségesnek véli a modellek fejlesztését, vagy annak 
érdekében, hogy megfeleljenek a gyártási vagy kereskedelmi jellegű követelményeknek. 
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ALKATRÉSZ LISTA HIBAELHÁRÍTÁS, OKOK ÉS MEGOLDÁSOK 

 

Ha a pisztolyt megfelelően használja és karbantartja, meghibásodás ritkán fordul elő. 
Azonban meghibásodás esetén kérjük, hogy tartsa be az alábbi utasításokat. 

FIGYELEM - Ha meghibásodás történik, a véletlenszerű elsülés lehetősége jelentősen 
megnövekszik. Ezért figyelmesen olvassa el a fentiekben már részletezett biztonsági utasításokat. 
A pisztoly m i n d i g  biztonságos irányba mutasson, ne fordítsa a fegyvert a saját vagy 
más teste irányába! Soha ne tegye a kezét a cső elé! 

Ha önvédelemi vagy bűnüldözési célra használja a pisztolyt, kérjük, hogy vásároljon 
úgynevezett „puffer lőszert” és gyakorolja a meghibásodások kezelését az alábbiakban leírtak 
szerint. 

 
Hiba Lehetséges ok                      Megoldás 

 
A lőszer nem lett 
betöltve a 
töltényűrbe vagy a 
szán nem teljesen 
záródik a csővel 

A tár nem teljesen 
illeszkedik vagy sérült. 

 
A pisztoly vagy a 
lőszerek szennyezettek 
(piszkos) vagy nagyon 
zsíros.

Helyezze be a tárat megfelelően 
vagy cserélje a tárat. 

 
Tisztítsa meg a pisztolyt és a 
lőszereket, és törölje azokat 
szárazra, vagy adott esetben 
enyhén kenje meg azokat. 

Nem sül el a fegyver 

Hibás lőszer. 
 
Az ütőszeg nyílás 
szennyezett (piszkos) 
vagy az alacsony 
hőmérsékleti 
körülmények között 
használt nem 
megfelelő kenőanyag. 

Húzza fel ismét az elsütő billentyűt. 
Ha az elsütés nem indult el, kövesse 
a 19. pont szerinti Biztonsági 
utasításokat. 

Szedje szét és tisztítsa meg az 
ütőszeget, vagy használjon alacsony 
hőmérséklethez megfelelő 
kenőanyagot. 

A lövés „gyengének” 
hangzik, melyhez az 
is társul, hogy a 
töltényhüvely kivetése
nem történik meg.

A lőszer elsütve lett, 
de a töltényhüvelyben  
nem volt lőpor töltés. 

Ürítse ki a pisztolyt és ellenőrizze, 
hogy a lövedék nem szorult-e 
csőbe. Az ezt követő lövés sérülést 
okozhat a csőben. 

 
Az elsült 
hüvely nem lett 
kivetve 

A töltényűr, kivető vagy 
lőszer piszkos, vagy 
nem megfelelő a 
kenőanyag az 
alacsony hőmérsékletű 
környezethez. 

A pisztolyt tisztítsa meg és törölje 
szárazra vagy enyhén kenje meg a 
megfelelő szerrel. Használjon új és 
tiszta lőszert. 

A csillaggal * jelölt alkatrészek változatonként eltérőek lehetnek, vagy adott esetben 
egyes változatokban egyáltalán nincsenek. 

Ha valamely meghibásodást nem tud megoldani a fentiekben leírtak szerint, akkor a pisztolyt 
bízza egy hozzáértő fegyvermesterre ellenőrzés és javítás céljából. 

1 a) Tok 25 Első irányzék 
 b) Cserélhető markolat betét S/M/L 26 Főrugó feszítő

2 Szán 27 Főrugó csap

3 Cső 28 Elsütő szerkezet tüske

4 Szánakasztó 29 Kakas tüske

5 Tár 30 Elsütő billentyű tüske

6 Betét - Elülső 31 Tártartó csap

7 Betét - Hátsó 32 Főrugó csatlakozó csap

8 Elsütő billentyű 33 Kivető csillag tüske

9 Elsütő keret 34 Tártartó tüske

10 Elsütő szerkezet 35 Betét - Első tüske

11 Kakas 36 Tüske

12 Szétkapcsoló kampó 37 Ütőszeg csap

13 Ütőszeg blokkoló kar 38 Helyretoló rugó szerkezet

14 Elsütő keret disconnector 39 Biztosító csavar (2x)

15 Ejektor 40 Kivető rugó

16 Ütőszeg 41 Ütőszeg rugó

17 Kivető csillag 42 Ütőszeg blokkoló megállító rugó

18 Ütőszeg blokkoló stop 43 Rugó (2x)

19 Tártartó 44 Szánakasztó tüske

20 Biztosító - Bal * 45 Főrugó

21 Biztosító - Jobb * 46 Elsütő billentyű rugó

22 Kakas fesztelenítő kar - Bal * 47 Szánakasztó rugó

23 Kakas fesztelenítő kar - Jobb * 48 Kakas fesztelenítő kar rugója *

24 Hátsó irányzék * 49 Elsütő keret rugója

  50 Elsütő spirál szerkezet rugója

  51 Betét - Hátsó tüske
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK 

 
 
Kaliber 9 x 19 

9 x 21 
 

40 S&W 

Teljes hosszúság [mm] 205 -2 205 -2 
Magasság [mm] 148 ± 1,5 148 ± 1,5 
Szélesség * [mm] 37 ± 1 37 ± 1 
Tok Polimer Polimer 
Súly üres tárral [g] max. 860 max. 860 
Cső hossza (csúszka nélkül) [mm] 115 -1 115 -1 
Irányzék sugara [mm] 170 ± 2 170 ± 2 
Tár kapacitás ** [lőszerek] 19 15 
Elsütő billentyű (SA) [N] 14,7 - 24,5 14,7 - 24,5 
Elsütő billentyű (DA) [N] max. 58,9 max. 58,9 

* Kétkezes biztosítóval, adott esetben kétkezes fesztelenítő elemmel mérve 
** Egyes országokba a CZ P-09 pisztolyokat csökkentett tár kapacitással szállítjuk a helyi 

jogszabályoknak m e g f e l e l ő e n  
 
 

ÁBRÁK LISTÁJA 
 

1. Alap alkatrészek nevei 

2. Tár eltávolítása 

3. Pisztoly töltése 

4. Szán kioldása a „hátsó reteszelés” pozícióból a szánakasztó kinyomásával 

5. A biztosító eltolása a „BIZTOSÍTÓ ON” bekapcsolt pozícióba 

6. Kakas kioldása a manuális biztosítóval ellátott változatban 

7. Kakas kioldása a manuális biztosító nélküli változatban 

8. Szánakasztó eltávolítása a tártalp használatával 

9. A beszerelt kakas fesztelenítő elem részletei 



 

 

 

 


