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Használati útmutató 
HUN-OR-6  

12 mm-es gumilövedékes muzeális pisztoly 
kaliber: 380 R BLANC \ 12 mm gumi 

 
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. 

 
Működése: 

- A fegyver működése a pisztolyban a cső alatt található tárfészekbe kell helyezni a 
csúszóhasábtárat, mégpedig úgy, hogy a lövedékűrök felfele a cső irányába, a 
töltényűrök pedig lefele nézzenek.  

- A csúszóhasábtárat elölről (a csőtorkolat) irányából toljuk hátrafelé, a pisztolyba, 
mégpedig úgy, hogy a hasábtár hátsó ferde üreggel ellátott vége mutat a fegyver 
hátsó vége felé.  

- A csúszóhasábtárat ütközésig a csővel egy síkig kell betolni a fegyverbe.  
- A pisztoly revolverező elsütő szerkezettel van ellátva, ez azt jelenti, hogyha a 

hasábtár fegyverben van, akkor elég csak az elsütő billentyűt hátra húznunk, mindig 
eggyel hátrébb lépteti a tárat, megfeszíti a fegyverben található ütőelemet és kiváltja 
a lövést.  

- Ha a fegyverrel nem kívánunk megtöltés után lőni, de ha már elhelyeztük a tárat, 
vagy nem kívánjuk a fegyverben tárolni, akkor azt könnyedén el tudjuk távolítani, 
mégpedig úgy, hogy elölről megnyomjuk a tárat hátrafelé, és így a pisztolyból 
immár hátul kilógó tárrészt, megfogva egy mozdulattal kihúzzuk hátrafele a 
fegyverből. 
 

Töltés: 
- Vegyük ki a tárat a fegyverből, ha van benne ellőtt patron, akkor ürítsük ki a 

töltényűrből, ha kell használjunk kiszúró tüskét (a csomag tartozéka).  
- Helyezzük a tárat egy szilárd felületre, lövedékűrrel felfelé, kenjünk be egy 

lövedéket teljes felületén zsírral, és helyezzük a lövedékűrökhöz. Egy határozott 
mozdulattal toljuk le a lövedéket a lövedékűr aljáig.  

- Töltsük meg mind a hat lövedékűrt, ha ez megvan, töröljük le a tárra került 
fölösleges zsírt, majd helyezzük a tárat ismét egy szilárd felületre, de immár 
töltényűrökkel felfele. Helyezzük be a 380. R Blanc kaliberű riasztótöltényt a tárba, 
ezután vegyük kézbe a fegyvert, fejjel lefele tartva, markolattal felfele, és helyezzük 
be a tárat a pisztolyba elölről a csőtorkolat irányából.  
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- Hátrafele úgy, hogy a tár ferde üreggel ellátott vége, nézzen a fegyver hátsó vége 
irányába. Toljuk be a tárat előakasztásig úgy, hogy a tár eleje és a pisztoly eleje egy 
síkba kerüljön.   

- Innentől a pisztoly meg van töltve és tűzkész.  
 
Karbantartás: 

- A fegyver használatakor nagy mennyiségű égéstermék rakódhat le a tárban, a 
tárfészekben és a csőben.  

- Ezeket célszerű 30 lövésenként megtisztítani, a lövés, tisztítás után újra kell zsírozni 
a súrlódás csökkentése végett. A fegyver szerkezetét célszerű időnként olajozni. A 
fegyver külső szerkezeti elemeit tartsuk mindig tisztán, szárazon, hogy a lövés 
leadásakor biztonságosan tudjuk megtartani a pisztolyt. 

- A fegyvert a megfelelő teljesítmény eléréséhez célszerű a hozzá gyártott 12 
milliméteres 70 sor keménységű gumilövedékkel megtölteni. Az ajánlott 
riasztópatron a 380. R Blanc Gecko. 
 

Javasolt gömblövedék: 
- A megfelelő eredmény eléréséhez, a hazai piacon is elérhető 12mm-es, fekete színű 

70 shore keménységű gumigolyó használatát javasoljuk. 
 
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! 
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