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Használati útmutató 
G-SHOOT 4MATIC 

17 mm-es gumilövedékes muzeális puska 
kaliber: 380 R BLANC \ 17 mm gumi 

 
 
 
 

1.) Biztonsági előírások: 
- A fegyver töltetlenségét mindig a cső semleges irányba tartása mellett ellenőrizzük. 
- Emberre és állatra ne célozzunk a fegyverrel. 
- A fegyvert mindig ürített, elcsomagolt állapotban szállítsuk. 
- A fegyver tárolásakor ügyeljünk, hogy mindig ürített állapotban, illetéktelenek (pl. 

gyerekek) számára ne legyen hozzáférhető. 
- Lövészet során minden esetben használjunk védő szemüveget. 

 
2.) Töltés: 

- Ellenőrizzük a fegyver töltetlenségét. A következőképpen járjunk el: 
a.) A fegyvert kézbe véve először mindkét kakast húzzuk középső (töltő-ürítő) 

állásba. 
b.) Ezután a sátorvas előtt elhelyezkedő rugós reteszt húzzuk hátra ütközésig. A 

csövet döntsük meg előre. 
c.) Vegyük ki a kivehető töltényűr köteget a fegyverből. Ellenőrizzük, hogy 

mindkét töltényűr illetve lövedékkamra üres állapotban van. 
d.) Amennyiben üres a töltényűrköteg, a következőképpen tudjuk megtölteni. 

Egy 17 mm-es gumilövedéket teljes átmérőjében kenjünk be zsírral. A kivehető 
töltényűrköteg lövedékkamráját szintén zsírozzuk be. Ezután a lövedéket 
könnyen, kézzel betudjuk tolni a lövedékkamra aljáig. A töltényűrkötegbe 2-2 
db 17 mm-es gumilövedék tölthető. Majd a töltényűrköteg hátuljába helyezzünk 
1-1 db riasztótöltényt. Célszerű a riasztótöltények felületét is bezsírozni a 
könnyebb üríthetőség és a véletlen kiesés elkerülése végett. 

e.) Ezt követően a megtöltött töltényűrköteget helyezzük a puskába. Ellenőrizzük, 
hogy a kakasok töltő- ürítő állásban legyenek. Ezután csukjuk be a csövet. 
Húzzuk hátra mindkét kakast teljesen. Ekkor a fegyver tűzkész, le lehet adni a 
lövéseket. 

 
3.) Ürítés: 

- A lövések leadása után húzzuk félállásba (töltő-ürítő) a kakasokat, nyissuk le a 
csövet, távolítsuk el a töltényűrköteget. 
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4.) Karbantartás: 
- a fegyver megbízható működéséhez elengedhetetlen, hogy a csöveket belülről 

illetve a töltényűröket rendszeresen (20-30 lövésenként) zsírozzuk be. Így 
lényegesen egyszerűbb a töltés-ürítés folyamatát végrehajtani. A fegyver külső 
szerkezeti elemeit tartsuk mindig tisztán, szárazon, hogy a lövés leadásakor 
biztonságosan tudjuk megtartani a puskát. 
 

5.) Javasolt gömblövedék: 
- A megfelelő eredmény eléréséhez, a hazai piacon is elérhető 17mm-es, vagy a 17,6 

mm-es, fekete színű 70 shore keménységű gumigolyó használatát javasoljuk. 
 

6.) Jótállás: 
- A vásárlást követően 1 évig, a számla valamint az egyedi tanúsítvány 

bemutatásával. 
A jótállás elvesztését vonja maga után, ha a fegyvert nem az előírt 380 R Blank 
riasztó tölténnyel használják. (Az ipari pl marhaölő patronok 5-6 szor nagyobb 
nyomást fejtenek ki, mint az előírt patronok, melyekre az eszköz méretezve van) 

 
MAGYARORSZÁGON – JELENLEG HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK MELLETT – 

ENGEDÉLY NÉLKÜL VÁSÁROLHATÓ MUZEÁLIS FEGYVER. 
A GYÁRTÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL, A FEGYVERREL 

ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEKÉRT, ILLETVE A NEM RENDELTETÉSSZERŰ 
HASZNÁLATÉRT ÉS AZOK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT. 

 
 

Nem megfelelő használatból eredő következményekért, embernek, állatnak, vagyontárgyakban 
okozott sérülésekért, az ebből adódó testi, lelki, anyagi károsodásért, jogi és erkölcsi 
felelősséget a Gyártó, a Forgalmazó, valamint a Kereskedő nem vállal! 
Kiskorúak kezébe nem adható! 
 
 

HASZNÁLAT CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE! 
   
  Gyártó: 
   ATLAS NETWORK Kft 
   H- 1139 Budapest, Frangepán utca 46. 
   www.atlasnetwork.eu 
   gyártói engedély száma: 01000-821/55961-17/2018RF 
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