
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
GÁZ ÉS RIASZTÓFEGYVEREKHEZ 

Kezelés, karbantartás:  
A fegyver kézbevételekor első és legfontosabb teendő, megbizonyosodni a tár, forgódob és a töltényűr töltetlenségéről. 

Az öntöltő gáz-, és riasztófegyverek tárazása a következőképen történik: 
1. A töltények válogatása szemrevételezéssel. ( riasztótöltények, gáztöltények) 
2. A tár kivétele a fegyverből. ( A fegyver oldalán lévő tárkioldó gomb megnyomásával, vagy a tár alján látható kar elmozdításával 
3. A töltények behelyezése egyenként a tárba, úgy hogy a lövedékzáró lap ( sárga, zöld, esetleg más színű) a cső irányába essék. 
4. FONTOS! Több töltényt ne töltsön a tárba, mint amennyit a táron lévő jelölés engedélyez! 
5. A tár visszahelyezése a fegyverbe.

Az öntöltő marok- gáz- és riasztólőfegyver működtetése: 
1. Biztosítsa ki a fegyvert a biztosító kar megfelelő elmozdításával 
2. A pisztoly csövét semleges irányba fordítva ( lehetőleg a föld felé) ütközésig húzza hátra a szánt. 
3. A szánt engedje el, a szánfeszítő rugó hatására a fegyverszán visszacsúszik a kiinduló helyzetbe, és a fegyver tűzkész állapotba

kerül. 
4. Ha nem akarja azonnal használni a fegyvert mindenképpen biztosítsa be a biztosító kar megfelelő elmozdításával. 

  5 A fegyverrel tüzelni a biztosító kar elmozdítása után azonnal lehetséges az  elsütő billentyű elhúzásával.
6. A gáz-riasztófegyverrel 1-1,5 m-en belül tilos fejre célozva lőni, mert az pl. szem  esetében maradandó károsodást is okozhat. 
7. A fegyver lövéskor a lőporgázok hatásait kihasználva minden lövés után újratölti önmagát, mindaddig, míg a tárból a lőszer ki 

nem fogy.
8. A tár kiürülését a hátsó holtponton megakadt szán jelzi. 
9. A tár kivétele után a szán önműködően a helyére csúszik. 

10. Használat után a gáz-riasztófegyvert célszerű megtisztítani, átolajozni. 
A gáz-riasztó fegyverhez használható tűzijáték alkalmazása: 

1. Csavarja a tűzijáték toldalékot a fegyver csövének a végére. 
2. A fegyverbe csak, és kizárólag riasztó lőszert tárazzon! 
3. A tűzijáték rakétát töltse be a toldalékba. 
4. A fegyvert az égbolt felé fordítva lövéssel indítsa a rakétát.
5. Tűzijáték indításakor javasolt a védőszemüveg viselése. 

FIGYELEM: A kilőtt tűzijáték rakéta fokozottan baleset, és tűzveszélyes 

A fegyveren létrehozott bármilyen változtatás a garanciális jogok teljes megszűnését vonja maga után.. A fegyver használatából, és viseléséből 
eredő bármilyen jellegű károkért, vagy jogi következményekért a forgalmazó felelősséget nem vállal. 
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A forgótáras gáz-, és riasztófegyverek tárazása a következőképen történik: 
A revolver töltése és ürítése a működési elvtől függően kétféle módon történhet: 

  1./ A A cső és a tár előrebillentése után a töltényeket behelyezzük a forgótárba úgy, hogy a  lövedékzáró lap ( sárga, zöld, esetleg más 
színű) a cső irányába essék. 

  1./ B Ürítéskor kivesszük a lőszert a tárból. 
  2./ A A forgótárat oldalra kibillentjük és végrehajtjuk a töltést úgy, hogy a lövedékzáró lap ( sárga, zöld, esetleg más színű) a cső 

irányába essék. 
  2./ B A forgótárat oldalra kibillentjük és végrehajtjuk az ürítést. 
A forgótáras fegyvereknél nincs biztosítás, a töltés után a fegyver azonnal tűzkész! 

A gáz-riasztó fegyverhez használható tűzijáték alkalmazása: 
1. Csavarja a tűzijáték toldalékot a fegyver csövének a végére.
2. A fegyverbe csak, és kizárólag riasztó lőszert tárazzon! 
3. A tűzijáték rakétát töltse be a toldalékba. 
4. A fegyvert az égbolt felé fordítva lövéssel indítsa a rakétát.
5. Tűzijáték indításakor javasolt a védőszemüveg viselése. 

FIGYELEM: A kilőtt tűzijáték rakéta fokozottan baleset, és tűzveszélyes 

A fegyveren létrehozott bármilyen változtatás a garanciális jogok teljes megszűnését vonja maga után.. A fegyver használatából, és viseléséből 
eredő bármilyen jellegű károkért, vagy jogi következményekért a forgalmazó felelősséget nem vállal. 


