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1 Fontos biztonsági rendszabályok 

Fokozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a fegyvert kizárólag olyan KÉPZETT 
FELHASZNÁLÓK használhatják, akik a jogszabályoknak megfelelő képzésben 
részesültek a biztonságos fegyverhasználatról.  

1.1 Általános megjegyzések 

Kérjük, tekintse ezt a kezelési útmutatót a fegyver tartozékának! Ennek 
megfelelően a fegyver használata előtt részletesen olvassa el a 
kézikönyvet, tartsa azt biztonságos helyen és adja át a fegyver egyéb 
használójának illetve a következő tulajdonosnak is. Mindig tartsa szem 
előtt, hogy a helytelen használat KOMOLY SÉRÜLÉSEKHEZ vagy akár 
HALÁLHOZ vezethet.  

1.2 Szimbólumok jelentése 

Azonnali veszély. 
Az adott utasítás be nem tartása súlyos 
sérüléshez vagy halálhoz vezethet.  

DANGER 

Potenciális veszély. 
Az adott utasítás be nem tartása súlyos 
sérüléshez vagy halálhoz vezethet. 

WARNING 

Valószínűleg veszélyes. 
Az adott utasítás be nem tartása kisebb 
sérülésekhez vagy anyagi kárhoz vezethet. 

CAUTION 

INFO 
Kiegészítő információ a fegyverhez és a gyakorlati 
használathoz. 

1.3 Biztonsági rendszabályok 

A következő biztonsági rendszabályok kiemelkedően fontosak, betartásuk 
kötelező, hiszen akár egyetlen pont figyelmen kívül hagyásával is súlyos 
sérüléseket okozhat magának, és másoknak is, illetve súlyos károkat okozhat a 
fegyverében vagy más tulajdonában.   
Ha tisztában van a lőfegyverek használatával kapcsolatos veszélyekkel és követi az 
itt leírt biztonsági rendszabályokat, teljes biztonságban lesz a lőfegyver használata 
közben.  
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1.4 Általános szabályok 

• A fegyvert mindig kezelje úgy, mintha töltve lenne, amíg teljesen meg nem
bizonyosodik a töltetlenségéről a fegyver ürítésével.

• Tüzelés előtt bizonyosodjon meg, hogy a megfelelő háttér adott és nem
veszélyezteti mások biztonságát.

• Soha ne irányítsa fegyver csövét más személyre, akár töltött, akár
töltetlen a fegyver.

• Soha ne hagyjon egy töltött fegyvert őrizetlenül.
• Soha ne hagyja a fegyvert őrizetlenül. A fegyvereket és a lőszereket elzárva,

külön kell tárolni, hogy gyerekek és illetéktelen személyek ne férhessenek
hozzá.

• Soha ne adja át a fegyvert illetéktelen személynek vagy olyannak, aki nem
tanulmányozta teljes egészében a fegyver kezelésére vonatkozó biztonsági
rendszabályokat és kezelési utasítást.

• Bizonyosodjon meg, hogy a fegyver mindig fesztelenített (bebiztosított)
állapotban van amíg nem szándékozik lőni.

• Csak szakszerű, tiszta, száraz és sérülésmentes lőszereket használjon a
megfelelő típusból és kaliberből.

• Tüzelés előtt ellenőrizze, hogy a cső olajmentes és nincs benne
szennyeződés vagy idegentest.

• Soha ne próbálja a fegyvert saját maga átalakítani vagy működését
módosítani.

• Csak közvetlenül a használat előtt töltse meg a fegyvert.
• Ürítse a fegyvert a magaslesekre való fel- és lemászás előtt, akadályok

keresztezése előtt, bármilyen helyiségbe való belépés előtt, autóba szállás
előtt, amikor ideiglenes átadja, vagy elteszi a fegyverét.

• Lövés közben mindig viseljen megfelelő védőszemüveget valamint füldugót
vagy fülvédőt. Bizonyosodjon meg, hogy a környezetében lévő emberek
hasonlóképpen védettek.
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2 Termékleírás 

2.1 Technikai adatok 

Modell HS Modell HM 
Működési elv Egyenes húzású puska 

Zármechanizmus Forgó zárfej 

Kaliber 
.308 Win.; 7mm-08 Rem.; 

.243 Win.; .260 Rem.; 
.338 Win.Mag.; .300 Win.Mag.;  
7mm Rem.Mag.; 9,3x62; 8,5x63; 
8x57 IS; .30-06 Spr.; .270 Win. 

Elsütő billentyű Egyállású elsütő billentyű  2,0 lb  
Állítható egyállású elsütő billentyű 1,4-4,5 Ib 

Biztosító rendszer Csúszó biztosító 

Szereléktalp Beépített Picatinny sín (NATO STANAG 4694) 
Csőhossz 510 mm / 450 mm 610mm / 560 mm / 510 mm 

Teljes hossz 1010 mm / 950 mm 1120 mm / 1070 mm / 1020 mm 
Csőmenet M15 x 1 

Tömeg távcső nélkül 
és fatussal 3.300 g 3.400 g 

Tárkapacitás 5 lőszer 5 lőszer/ 4 lőszer Magnum-nál 

2.2 Tisztítható alkatrészek (1. kép) 
1 2

5

1. Cső a tokkal
2. Zárdugattyú
3. Tus
4. Tár
5. Tárkeret

4

3

4

1. Kép
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2.3 Főbb jellemzők 

A Steel Action egy egyenes zárhátrahúzású puska, melynek kialakítása a legújabb 
ismeretekre épül és egy rendkívül pontos vadászfegyver. Egy könnyen kezelhető 
zárdugattyús puska a következőkkel:  
- csúszóbiztosító 
- egyállású elsütőbillentyű 
- kivehető tár 
- beépített picatiny sín, 
- M15x1 menet a cső végén a hangtompító felhelyezéséhez  

A kaliber megváltoztatása a cső és tok cseréjével lehetséges. 

3 Kezelés 

3.1 Első használat 

A saját biztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy fegyverének első 
használata során az alábbi folyamat szerint járjon el. A fegyver hibátlan 
működőképességét nem tudjuk másképp biztosítani. 
Bizonyosodjon meg, hogy a fegyver töltetlen, ami azt jelenti, hogy nincs lőszer a 
töltényűrben vagy a tárban.  

DANGER Vétlen lövés a fegyver bizonytalan állapota miatt. 

A fegyver egy védő- és konzerváló olaj- és zsírréteggel kerül szállításra, ezért a 
maradék olaj réteget ki kell tisztítani az első használat előtt.  

3.2 Biztosító rendszer és a zárdugattyú kar lezárása 

A Steel Action HS és HM modellű puskák biztosító rendszere egy kakasfesztelenítő 
ütőszegrugón alapszik: az ütőszeg rugót a csúszó biztosítóval (felhúzó csúszó kar) 
feszítjük meg közvetlenül a lövés előtt. A csúszó biztosító biztosított (lezárt) 
állapotában a zárdugattyú kar blokkolva van, hogy megelőzze a zárszerkezet véletlen 
kinyitását a fegyver mozgatásakor, feltéve, hogy a zárdugattyú kar teljesen zárva van. 
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2. kép 3. kép

2 

3.2.1 Felhúzás (biztosítás oldása) Biztosító kar 

Erőteljesen nyomja meg a csúszó biztosítót a hüvelykujjával egészen addig, míg meg 
nem áll (2. kép), majd emelje fel a hüvelykujját. Ezt téve a csúszó biztosító felhúzott 
állapotban lezár (3. kép).  

Semmilyen körülmények között ne tegye az ujját az elsütő 
billentyűre mikor élesíti (felhúzza) vagy leengedi (feszteleníti) a 
fegyvert (a külső kakasos fegyvereknél lehet, hogy ezt tette). 
Amennyiben így tesz, a fegyver el fog sülni, ha töltve van. 

DANGER 

INFO A biztosító kar csendes felhúzáshoz (élesítéshez) a 
hüvelykujjával felülről végig kell kísérnie. Miután a 
csúszóbiztosítót elülső helyzetbe nyomja, lassan engedje el a 
hüvelykujjával. 

INFO Felhúzott állapotban egy piros jelzés látható 
figyelmeztetésként. 

3.2.2 A kakas leeresztése (biztosítás) 

A fegyver fesztelenítéséhez (kioldás) a csúszó biztosító biztosító karját lefelé kell 
nyomnia a hüvelykujjával (kioldás) és hagyja, hogy hátracsússzon a kezdeti 
helyzetébe (3. kép). 
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2 

3.2.3 A zárdugattyú kar lezárása 

Ez megelőzi a zárszerkezet véletlen kinyílását, és automatikusan aktiválódik, ha a 
fegyver be van biztosítva. Ebben az esetben a zárdugattyú kar teljesen le van zárva 
és nem mozog.  

Biztonságos fesztelenítés: A hüvelykujját használva nyomja előre a felhúzó 
csúszókart (csúszó biztosító), finoman előre (1) (kb. -2 mm). Ugyanakkor 
használja a mutató- és középső ujját, hogy hátrahúzza a zárdugattyú kart (2) 
(fesztelenítés). Most már hátra tudja húzni a zárdugattyút (4. kép)  

4. kép

3.3 A fegyver megtöltése 

DANGER Soha ne töltse vagy ürítse a fegyvert járműben, épületben 
vagy más egyéb szűk helyen (hacsak nem egy lőtéren van). 

WARNING! A töltés előtt töröljön ki minden maradék olajat és zsírt és
bizonyosodjon meg, hogy nincs idegen anyag a csőben. 

DANGER Mindig tartsa a csövet biztonságos irányba. 

3.3.1 A tár megtöltése 

A tár megtöltéséhez a lőszereket egyesével kell belenyomni a tárba felülről, amíg a 
helyükre nem csúsznak. Ha jól csinálja, a lőszerek alja hozzáér a tár hátsó részéhez 
(5. kép). 
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Csak a fegyveréhez megfelelő kaliberű lőszert használjon. A helyes 
kaliber a fegyver csövére van gravírozva.  

Kizárólag magas minőségű és szakszerűen gyártott 
lőszereket használjon. Ne használjon koszos, 
rozsdás vagy sérült lőszert. 

5. kép

3.3.2 A tár behelyezése 

Helyezze be a tárat a tárajakba és nyomja felfelé amíg hallhatóan a helyére nem 
kattan.  

3.3.3 A zárdugattyú behelyezése 

1) Nyomja meg a zárdugattyú baloldalán lévő kart, hogy kioldja a
zárdugattyú kart (6. kép 1.pont). Helyezze be a zárat kb. 10 mm-re, amíg
az nem mozdul tovább (7. kép 3.pont).

2) Először húzza meg az elsütő billentyűt (7. kép 1 pont), majd nyomja
meg a gombot (7. kép 2 pont) és tartsa mindkettőt így ezután.

3) Helyezze be a zárdugattyútt teljesen a tokba, túlhaladva azon a ponton
ahol előzőleg megállt (7. kép 3 pont). Most már elengedheti a 2)-nél
lenyomott gombokat.

4) Élesítse a zárdugattyú kart, annak hátrahúzásával.

DANGER Nem lehet lőszer a töltényűrben 
Nem lehet tár a fegyverben. 
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7. kép

3.3.4 Tüzelés és ismétlés 

Bizonyosodjon meg, hogy a cél és a környezet 
lehetővé teszi a biztonságos tüzelést. DANGER 

1) Helyezzen egy tele tárat a tárajakba, nyomja, míg be nem kattan a
tárakasztóba.

2) Oldja ki a fegyvert (fesztelenítés) a hüvelykujjával lenyomva a csúszó
biztosítón lévő kart (kioldás), lehetővé téve, hogy a biztosító hátra
mozogjon a kezdő állapotába (3. kép).

3) Oldja a zárdugattyút a hüvelykujja megnyomásával és húzza egészen
addig hátra, míg már nem mozdul tovább (4. kép).

4) Tolja előre a zárdugattyút, lőszert helyezve a csőbe és zárva azt.

A fegyver mostmár töltve van és kész a lövésre. 

6. kép 1

2

3

1

2
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A csendes művelethez, vezesse a zárdugattyút az 
elülső helyzetbe a hüvelykujjával, majd lassan zárja a 
zárdugattyú kart (8. kép, 1 pont). 

INFO 

8. kép

DANGER Soha ne hagyja a töltött fegyvert őrizetlenül 

5) A fegyvert tartsa biztonságos irányba.

6) Oldja a fegyvert (Élesítés).

7) Tegye az ujját az elsütő billentyűre és lőjjön.

DANGER A szünetekben vagy amikor befejezte a lövészetet, 
azonnal fesztelenítse és ürítse a fegyvert. 

8) Újratöltés (ismétlés): húzza hátra teljesen a zárdugattyút ütközésig a
zárdugattyú karral, majd tolja teljesen előre.

3.3.5 Használat közbeni újratöltés 

1) Húzza hátra a zárdugattyút

2) Helyezzen lőszereket a kivető nyíláson keresztül az adogatólemezre,
úgy, hogy nyomja azokat a tárba kattanásig.

3) Bizonyosodjon meg, hogy a fegyver fesztelenített.
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3.4 A fegyver ürítése 
DANGER Soha ne adja át a fegyvert, ha töltve van 

1) Tartsa a fegyvert biztonságos irányba.
2) Fesztelenítse a csúszó biztosítót (kioldás)
3) Húzza hátra a zárdugattyút. A lőszer vagy a lőszerhüvely ki fog repülni.

3.4.1 A tár kivétele 

1) Tegye a kezét a tár alá (9. kép)
2) Használja a mutató ujját, hogy megnyomja a tárgombot (1)
3) Vegye ki a tárat

9. kép

3.4.2 A tár ürítése 

A tár ürítéséhez egyszerűen nyomjon minden lőszert előre és kifelé a tárból. 

3.5 A zár kivétele 

DANGER Csak fesztelenített állapotban vegye ki a zárat. 

1) Oldja ki a fegyvert (fesztelenítés) a hüvelykujjával lenyomva a csúszó
biztosítón lévő kart (kioldás), lehetővé téve, hogy a biztosító hátra mozogjon
a kezdő állapotába (2. kép).

2) Húzza hátra a zárdugattyút (4. kép, 2 pont).
3) Nyomja meg a zárdugattyú baloldalán lévő kart, hogy kioldja a

zárdugattyú kart (6. kép, 1 pont).
4) Tartsa az elsütő billentyűt és a gombot is (7. kép, 2 pont) nyomva.
5) Vegye ki a zárdugattyút a tokból.
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3.6 Az elsütés erejének állítása 

DANGER Csak fesztelenített állapotban vegye ki a
zárdugattyút 

1) Vegye ki a zárdugattyút (lásd 3.5).

2) Helyezze be a tartozék 2mm imbuszkulcsot a sátorvason lévő furaton
keresztül, amíg el nem éri az állítócsavar hatszögletű fejét. (10. kép).
Állítsa be a kívánt erőt a kulcs forgatásával (10. kép):
- Az óramutató járásával megegyezően növeli az elsütési erőt.
- Az óramutató járásával ellenkezően csökkenti az elsütési erőt.

Az imbuszkulcs a kezelési útmutatóra rögzítve található. 

INFO Egy negyed fordulat kb. 1/4 lb (0,1kg)-al növeli vagy csökkenti 
az elsütési erőt. 

CAUTION A 1 1/4 lb (0,5kg) alatti elsütési erő véletlen lövéshez
vezethet.  

10. kép
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1 
11. kép

4. Szétszerelés / Összeszerelés

 4.1 A cső és a tok kiszerelése 

DANGER Szétszerelés előtt a fegyvernek töltetlennek kell lennie.
Bizonyosodjon meg, hogy a cső és a töltényűr üres. 

CAUTION Soha ne szerelje szét jobban a fegyvert, mint 
ahogy a kezelési utasításban le van írva. 

1) Vegye ki a tárat (lásd 3.4.1).
2) Vegye ki a zárdugattyútt (lásd 3.5).
3) Vegye ki a csövet és a tokot a tusból.

- Felváltva lazítsa meg a csavarokat (11. kép, 1 pont), hogy elkerülje a 
sérülést. 

- Vegye ki a tárkeretet és az elsütő szerkezetet 
- Vegye ki a szerkezetet a tusból.

4.2 A cső és tok visszaszeszerelése 

A tisztítható részek összeszerelése fordított sorrendben történik mint a 
szétszerelés, miközben a csavarokat alaposan meg kell szorítani.  

4.3 A zárdugattyú szétszerelése és összerakása 

- Nyomja be a kar tengelyét (12. kép, 1 pont). 
- Tolja ki a zárdugattyú kart (12. kép, 2 pont).  
- Vegye ki egyben az ütőszeget és a csúszóbiztosítót (12. kép, 3 
pont). 

13 

mailto:harmonia@harmonia91.hu
http://www.harmonia91.hu/


Harmónia 91 Kft 4025 Debrecen Széchenyi u. 10. Tel.: 06 52 430468 
e-mail: harmonia@harmonia91.hu web: www.harmonia91.hu 

- Mozgassa a csúszórészt hátra kb 5 mm-t, míg a vezető csap a lyukkal 
egyvonalba kerül. (13. kép, 1 pont). 
- Nyomja ki a zár csapját a másik oldalról (13. kép, 2 pont). 

13. kép

- Forgassa a zárfejet a jelzett pozícióba (14. kép, 1 pont). 
- Vegye ki a zárat tengelyirányba (14. kép, 2 pont). 

14. kép

3 

1 

12. kép

14 

2 

1 

2 

1 

2
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DE

- Vegye ki a csúszórészt az elülső pozícióban (15. kép, 1 pont). 
– Vegye ki a vezetőrudat tengelyirányba (15. kép, 2 pont).

CAUTION A vezetőrúd rugónyomás alatt van. Amikor kiveszi a 
csúszórészt, tartsa vissza a vezetőrudat a 
hüvelykujjával.  

A zárdugattyú összeszerelése fordított sorrendben történik. 

5 Karbantartás 
A fegyver hibátlan működését és precizitását csak megfelelő karbantartással lehet 
fenntartani. A fegyvert minden használat után meg kell tisztítani és védeni a 
rozsdásodástól. Minden lövészet után tisztítsa meg a belső csövet és védje a 
korróziótól. A fa tust a kezelési utasítása szerint, a megfelelő karbantaró 
termékekkel kell kezelni. A fegyvert védeni kell az időjárás hatásaitól.  

A Steel Action HS/HM optimális karbantartásához a magas minőségű termékeket, mint 
a Brunox Turbospray, Fluna Gun Coating ajánljuk, valamint magas minőségű 
termékeket a tushoz.  
A normál tisztításhoz elegendő, ha a következő fegyver alkatrészeket szétszedi 
vagy kiveszi:  
- Tár 
- Zárdugattyú 

Ha a fegyver extrém páratartalomnak van kitéve vagy koszos lesz, javasolt a 
következő részek szétszerelése vagy eltávolítása: 
- Tár 
- Zárdugattyú 
- Tárkeret az elsütő szerkezettel 
- Cső a tokkal  
- Távcső 

15 
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5.1 A cső tisztítása 

A cső belsejének rozsdásodása elkerülése miatt a csövet azonnal meg kell 
tisztítani minden használat után. Ehhez ki kell vennie a zárdugattyút.  

DANGER A tisztítás előtt vegye ki a tárat és győződjön meg arról, hogy 
a töltényűr üres. 

A tisztításhoz megfelelő kaliberű szintetikus bevonatú 
tisztító kefét használjon. A kefét mindig a töltényűr felől 
tegye be.  

CAUTION 

CAUTION Az oldószerek károsíthatják a fegyver felületét. . 
Tisztítószer vagy bármely oldószer használata előtt 
kövesse a gyártói utasításokat. 

1) Ürítse a fegyvert (lásd 3.4).

2) Vegye ki a zárdugattyút (lásd 3.5).

3) A zárdugattyú helyére helyezzen egy tisztító segédeszközt
(“Zárhelyettesítő“) A tisztítóvessző pontos központi megvezetéséhez.

4) Tisztítsa meg a csőfuratot és a töltényűrt hátulról a megfelelő folyadékkal
vagy zsírral (kövesse a gyártói utasítást) a megfelelő bronz vagy műanyag
tisztító kefe használatával.

5) Ellenőrizze, hogy a lőszermaradványok nem gyűltek-e össze a rugón.
Ha szükséges tisztítsa meg a csövet tisztítószerrel (kövesse a gyártói
utasítást), a lőszerlerakódásoktól.

6) Törölje ki a csövet és a töltényűrt hátulról egy megfelelő kaliberű szintetikus
csőkefével, amíg szárazak nem lesznek.
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5.2 Külső fa felületek 

A külső fafelületek karbantartásához és állagmegőrzéséhez magas 
minőségű tuskarbantartó anyagot javaslunk. Figyeljen a gyártói 
utasításokra.  

INFO Az úgynevezett „Vízfoltosodás” a tuson az eső után 
elkerülhetetlen. Attól függően jobban észrevehető 
ez a hatás, hogy mennyi mészkő vagy por- és 
szennyeződés részecske van az esővízben Ez 
nem a tusfelület hibája. 

5.3 Külső fémfelület 

A fegyver minden fémrészét mindig tisztán és enyhén olajozottan kell 
tartani.  
A külső fémfelületek karbantartása és állagmegőrzése érdekében a Brunox 
Turbospray-t és a Fluna Fegyverbevonót javasoljuk. Kövesse a gyártói 
utasításokat. 

6 Jótállási feltételek 

6.1 Gyártói jótállás 

A Steel Action GmbH jótállási ideje tíz év az eladás dátumától kezdve. Ez magába 
foglalja a fegyver minden olyan hibáját vagy sérülését, amely bizonyíthatóan a hibás 
anyag vagy gyártás miatt keletkezett. Ennek keretében a gyártó viseli az anyag- és 
munkadíj költségeit. Az ezen jótállás alatt végzett munkához a fegyvert vissza kell 
juttatni a kereskedőhöz, vagy a gyártó kölni cégéhez. A fegyver szállítási kockázata 
és költsége (kiküldés és vissza) a vásárlót terheli. A jótállást a gyártó belátása 
szerint teljesíti a hibás alkatrész javításával vagy cseréjével; a cserélt alkatrész a 
gyártó tulajdonába kerül.  

6.2 A jótállás hatálya 

A jótállás keretében végzett beavatkozás nem hosszabbítja vagy újítja meg a 
fegyver vagy annak beépített alkatrészeinek jótállási időtartamát. A beépített 
alkatrészek jótállási ideje ugyanakkor jár le, mint a teljes fegyver jótállási ideje. 
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6.3 Jótállás a fegyver hatékonyságára 

A fegyver tüzelési pontossága számos tényezőtől függ. A legfontosabb tényező a 
lőszer. Nem minden cső lő ugyanolyan jól minden típusú lőszerrel, jelentős 
különbségek lehetnek a hatékonyságban. Ezért használjon márkás távcsöveket, 
amelyet szakember helyez fel és számos lőszer típus tesztelése után válassza ki a 
lőszert a fegyveréhez. Az azonos készítésű és töltetű lőszer is különböző 
hatékonyságot mutathat gyártónként és puskánként. Ha az optimális lőszer, 
fegyvertávcső és szerelék kiválasztásra kerül, garantáljuk a fegyverünk kiváló 
hatékonyságát. A fegyver hatékonyságára vonatkozó reklamációkat írásban kell 
eljuttatni 20 napon belül az eladást követően. Fenntartjuk a jogot, hogy a fegyvert 
egy független bevizsgáló szervhez (DEVA vagy Staatliches Beschussamt) [állami 
bevizsgáló szerv] adjuk át bevizsgálásra. Ha kiváló hatékonyság kerül igazolásra a 
fegyvernél, jogosultak vagyunk a tesztelés során keletkezett költségeket a vásárlóra 
hárítani.  

6.4 Jótállást kizáró okok. 

A garancia nem érvényesíthető, ha: 

1) a sérülés normál viselés és kopás, a kezelési utasítás figyelmen kívül
hagyásának vagy helytelen kezelés eredménye, vagy a fegyveren
bármilyen mechanikai sérülés látható,

2) a sérülés Vis maior vagy környezeti hatások eredménye,
3) a javítások, kezelések vagy változtatások a fegyveren harmadik

fél által történtek,
4) újratöltött vagy nem CIP szabványos lőszer használata okoz kárt,
5) harmadik fél által elvégzett kékítés esetén,
6) ha az optikai irányzékok szereléke okozta a sérülést, stb.

Semmilyen módon nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan támadásért vagy 
vagyoni kárért, amely részben vagy egészben bűncselekmény vagy gondatlan 
használat eredménye.  
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