
 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
MAROKLŐFEGYVEREKHEZ, REVOLVEREKHEZ 

 
Kezelés, karbantartás:  
 A fegyver kézbevételekor első és legfontosabb teendő, megbizonyosodni a tár, forgódob és a 
töltényűr töltetlenségéről. Használat előtt, az első lövés pontossága érdekében a céllövő 
fegyvereknél ajánlatos tisztára kihúzni a csövet, ügyelve arra, hogy ne maradjon a csőben idegen 
anyag, mert az csődudort, csőrobbanást okozhat. 
Az öntöltő marokfegyverek tárazása a következő képen történik: 
 1. A tár kivétele a fegyverből  
 3. A töltények behelyezése egyenként a tárba, úgy hogy a lövedék a cső irányába essék. 
 4. FONTOS! 
  Több töltényt ne töltsön a tárba, mint amennyit a táron lévő jelölés engedélyez 

5. A tár visszacsúsztatása a fegyverbe. 
Az öntöltő fegyver 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 kiinduló 
helyzetbe. 

4. A fegyver tűzkész állapotba került, ha nem akarja használni mindenképpen biztosítsa 
be a biztosító kar megfelelő elmozdításával. 

5. A fegyverrel tüzelni a biztosító kar elmozdítása után azonnal lehetséges az 
elsütőbillentyű elhúzásával. 

6. A fegyver lövéskor a lőporgázok hatásait kihasználva minden lövés után újratölti 
önmagát, mindaddig, míg a tárból a lőszer ki nem fogy. 

 7. A tár kiürülését a hátsó holtponton megakadt szán jelzi. 
 8. A szán alaphelyzetbe állását a szánakasztó lenyomásával éri el. 
 Használat után célszerű megtisztítani, átolajozni a fegyvert. 
 Tisztításhoz fődarabjaira szét kell szedni a fegyvert. A csövet csak a töltényűr felől szabad 
kihúzni. A tisztítást savmentes olajjal, csőkefével végezzük el. 
 A szánt belül gondosan meg kell tisztítani, hogy a lőpormaradványok és egyéb szennyeződés 
ne akadályozza a működést. Ezek eltávolítása után a csúszófelületeket olajozzuk be.   
 
 
 A revolver töltése és ürítése a működési elvtől függően kétféle módon történhet. 
 1. A cső és a tár előrebillentése után a töltényeket behelyezzük a forgótárba (ürítéskor .
  kivesszük a lőszert a tárból) 
. 2. A forgótárat oldalra kibillentjük és végrehajtjuk a töltést - ürítést. 


