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1 Informacje ogólne 
 

Dziękujemy za wybranie produktu  naszej firmy. 
Karabinek CR 223 to funkcjonalna i precyzyjna broń. 

 

1.1 Jak korzystać z instrukcji obsługi 

Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem karabinka. Należy dokładnie 
przestrzegać procedur  
i instrukcji opisanych w niniejszej instrukcji. 

 
 

 
 

1.1.1 Informacje ogólne 

 
 

1.1.2 Znaki i symbole 
 
 
 
 

Symbol Znaczenie 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Bezpośrednie niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie 
przepisów spowoduje śmierć lub poważne obrażenia. 

 
OSTRZEŻENIE 

Możliwe bezpośrednie niebezpieczeństwo! 
Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować 

śmiercią lub poważnymi obrażeniami. 

 
OSTROŻNOŚĆ 

Niebezpieczna sytuacja! Niezastosowanie się do 
tego ostrzeżenia może spowodować obrażenia ciała. 

UWAGA 
Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować 

uszkodzeniem mienia 

 

Dodatkowe informacje na temat karabinu, 
praktycznego obchodzenia się z karabinem  

lub korzystania z niniejszej instrukcji. 
 

 
 
 

1.2 Zastrzeżenia  

 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwą lub niedbałą obsługę.  
 
Podobnie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie broni 

lub za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia, które wystąpią w całości 
lub w części: 
1) w wyniku przestępczego lub niedbałego użycia, 
2) niewłaściwego lub nieostrożnego obchodzenia się (użycie siły), 



5  

3) jakichkolwiek modyfikacji broni, 
4) nieprawidłowej, wadliwej, nieodpowiedniej, reelaborowanej lub ponownie 

użytej amunicji, 
5) nieodpowiedniej pielęgnacji i czyszczenia, 
6) w wyniku innych działań pozostających poza naszą bezpośrednią 

lub natychmiastową kontrolą.  
7) z aktywności strzeleckiej, z powodu wadliwej instalacji urządzeń celowniczych, 
8) z powodu urządzeń celowniczych zamocowanych przez użytkownika itp.  
 
W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody przypadkowe 
lub wtórne, takie jak szkody majątkowe, utrata działalności, dochodów lub 
zysków. 
 
W celu wykonania serwisu gwarancyjnego broń musi zostać przekazana 
autoryzowanemu warsztatowi specjalistycznemu, sprzedawcy w celu dalszego 
działania lub producentowi. 
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1.3 Przepisy bezpieczeństwa 
 

  Poniższe przepisy bezpieczeństwa są bardzo ważne muszą być 
przestrzegane i 
 należy się do nich stosować. 

 
11.1.1 Instrukcje bezpieczeństwa 

 

(dotyczące obchodzenia się z bronią palną) 

Jeśli zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z użyciem broni 
palnej i przestrzegasz opisanych tutaj przepisów bezpieczeństwa, możesz być 
pewien pełnego bezpieczeństwa podczas korzystania z broni palnej.  

 
Nieprzestrzeganie choćby jednego z tych przepisów może skutkować 
poważnymi obrażeniami, nie tylko własnymi, ale także innych osób lub 
spowodować poważne uszkodzenie broni palnej lub poważne uszkodzenie 
mienia. 

 
10 zasad bezpieczeństwa dotyczące broni palnej: 

 
1. ZAWSZE traktuj broń tak, jakby była załadowana. 
2. ZAWSZE sprawdzaj, czy w lufie nie znajduje się obcy obiekt. 
3. Przed rozpoczęciem strzelania ZAWSZE upewnij się, że istnieje 

odpowiednie miejsce do sprawdzenia broni. Bezpieczeństwo innych ludzi 
i własnej osoby jest zawsze na pierwszym miejscu. 

4. ZAWSZE używaj czystej, suchej i oryginalnej fabrycznej amunicji 
odpowiedniego typu i zalecanego kalibru. 

5. Podczas strzelania ZAWSZE używaj ochronników słuchu i okularów 
strzeleckich. (patrz poniżej) 

6. ZAWSZE noś broń w taki sposób, abyś miał kontrolę nad kierunkiem, 
w którym lufa będzie skierowana w przypadku upadku lub potknięcia. 

7. Upewnij się, że broń jest ZAWSZE zabezpieczona, dopóki nie zamierzasz 
strzelać. 

8. Upewnij się, że załadowana broń NIGDY nie jest bez nadzoru. Broń 
i amunicja mają być przechowywane oddzielnie i w miarę możliwości 
zamykane, tak aby dzieci i osoby nieupoważnione nie miały do nich 
dostępu. 

9. NIGDY nie pozwalaj nikomu używać twojej broni, jeśli nie przeczytał i nie 
zrozumiał podanych przepisów bezpieczeństwa. 

10. Nigdy nie celuj naładowanej lub rozładowanej broni w obiekty, do 
których nie zamierzasz strzelać 

Chroń oczy i uszy 

Zawsze noś odpowiednie okulary strzeleckie podczas strzelania, a także zatyczki 
do uszu lub dźwiękowe ochraniacze na uszy. Zawsze upewnij się, że ludzie w Twoim 
otoczeniu są chronieni w ten sam sposób. Niezabezpieczone oczy mogą zostać 
zranione przez gaz w proszku, dym proszkowy, smary, cząsteczki metalu lub 
podobne, które są czasami emitowane przez broń palną podczas normalnego 
użytkowania. Bez ochrony słuchu osoby, które są często narażone na hałas podczas 
strzelania, mogą stopniowo tracić słuch, aż do całkowitej utraty słuchu.  
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1.4 Bezpieczeńswo 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

NIGDY NIE POLEGAJ CAŁKOWICIE NA MECHANIZMIE BEZPIECZEŃSTWA! 

 

Mechanizm bezpieczeństwa NIE zastępuje ostrożnego obchodzenia się z bronią. 
Żadnemu bezpieczeństwu, jakkolwiek optymalnie zaprojektowanemu, nie można 
całkowicie zaufać. Podobnie jak każde inne urządzenie mechaniczne, 
mechanizm bezpieczeństwa może się zepsuć, mieć negatywny wpływ na 
zużycie, niewłaściwe użytkowanie, brud, rdzę, nieprawidłowy montaż, 
niewłaściwą regulację i naprawę lub brak opieki. Nie ma mechanizmu 
bezpieczeństwa, który jest naprawdę „zabezpieczony przed dziećmi”, w sensie 
zapobiegania niezamierzonemu rozładowaniu spowodowanemu niewłaściwą 
manipulacją, niedbalstwem lub wygłupianiem się. Najlepszym mechanizmem 
bezpieczeństwa jest twój własny zdrowy rozsądek. WYKORZYSTAJ TO! 
Obchodź się z bronią tak, jakbyś spodziewał się, że mechanizm bezpieczeństwa 
nie będzie działał! 
 
1) Nigdy nie celuj broni w żadną część ciała własnego lub innej osoby. Jeśli 

zastosujesz się do tego przepisu, niezamierzony strzał nie spowoduje obrażeń 
ciała. 

2) Zawsze trzymaj broń w bezpiecznym miejscu, dopóki nie zamierzasz strzelać, 
a broń jest wycelowana w cel! 

3) Zawsze zdejmuj palec ze spustu i kieruj lufę w bezpiecznym kierunku, gdy 
aktywujesz lub dezaktywujesz mechanizm bezpieczeństwa. 

4) Podczas zmiany pozycji selektora ognia upewnij się, że jest on w odpowiedniej 
pozycji. 

5) Nigdy nie noś broni z nabojem w komorze bez jej zabezpieczenia. 

 
 

1.5 Amunicja 
 

1) Używaj tylko wysokiej jakości, oryginalnej amunicji fabrycznej. Nie używaj 
naboi, które są brudne, mokre, skorodowane, wygięte lub uszkodzone. 

Nigdy nie rozpylaj smarów aerozolowych, konserwantów lub środków 
czyszczących bezpośrednio na naboje lub inne części broni, z 
których nadmiar aerozolu mógłby spływać na naboje. 

2) Używaj tylko amunicji odpowiedniego kalibru dla swojej broni. Odpowiedni 
kaliber jest wygrawerowany na lufie. Nigdy nie próbuj używać amunicji innego 
kalibru. 

3) Użycie amunicji reelaborowanej, „zmodyfikowanej”, lub innej niezgodnej 
z normami będzie skutkowało utratą wszelkich usług gwarancyjnych.   

 
Elaborowanie jest nauką samą w sobie, a nieprawidłowo elaborowane 

ręcznie naboje mogą być niezwykle niebezpieczne. Zawsze używaj 
amunicji, która odpowiada standardom przemysłowym. 
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4) Nadmierne ciśnienie, które może gromadzić się wewnątrz lufy podczas 
strzelania, powoduje że broń może zostać uszkodzona, a strzelec lub inne 
osoby poważnie ranne. Nadmierne ciśnienie może powstać w wyniku 
zablokowania lufy, niewłaściwego załadowania materiału miotającego lub 
użycia niewłaściwych lub nieprawidłowo załadowanych nabojów. Ponadto 
podczas strzelania brudnymi, skorodowanymi lub uszkodzonymi nabojami 
obudowa naboju może eksplodować.  

W wyniku nagłego uwolnienia wysokociśnieniowego gazu w obrębie 
broni, broń może zostać uszkodzona lub osoby mogą zostać ranne. 

5) Strzelanie należy natychmiast przerwać, a lufę sprawdzić pod kątem 
potencjalnych przeszkód, jeśli: 

• masz trudności z włożeniem naboju do komory lub czujesz niezwykły 
opór, 

• nabój nie wystrzeliwuje (pocisk nie opuszcza lufy), 

• mechanizm zamka nie wyciąga i/lub nie wysuwa pustej łuski,  

• niespalone ziarna prochu znajdują się rozproszone w mechanizmie 
zamkowym, 

• strzał brzmi źle lub anormalnie - w takich przypadkach pocisk może 
ulokować się gdzieś w lufie. 

• Wystrzelenie kolejnego naboju w zablokowaną lufę może zniszczyć broń 
i poważnie zranić strzelca lub osoby stojące w pobliżu. 

6) Pociski mogą utknąć w lufie, jeśli:  
- nabój został nieprawidłowo załadowany bez materiału miotającego lub jeśli 

proch nie zapala się. (Zapłon samej spłonki wypchnie pocisk z naboju, 
ale zwykle nie generuje wystarczającej energii, aby całkowicie przepchnąć 
pocisk przez lufę).  

- Pocisk nie został prawidłowo osadzony w obudowie. Jeśli taki nabój 
zostanie usunięty z komory bez wystrzału, pocisk może pozostać w lufie w 
miejscu, w którym rozpoczyna się gwintowanie. Kolejny nabój może 
wepchnąć pierwszy pocisk jeszcze dalej w lufę. 

7) Jeśli masz powody przypuszczać, że pocisk utknął w lufie, broń musi zostać 
natychmiast rozładowana, a lufa musi zostać sprawdzona wizualnie. Samo 
spojrzenie do komory lufy nie wystarczy. Pocisk może być umieszczony 
w części lufy, gdzie może nie być łatwo widoczny. Jeśli możliwe jest usunięcie 
pocisku za pomocą pręta czyszczącego. Następnie otwór komory i 
mechanizm zamka muszą zostać oczyszczone przed ponownym oddaniem 
strzału z broni. Jeśli jednak pocisku nie da się w ten sposób usunąć, broń 
musi zostać oddana do uprawnionego rusznikarza lub musi zostać wysłana do 
naszej firmy. 

8) Brud, korozja lub inne obce substancje na naboju mogą uniemożliwić 
prawidłowe włożenie do komory i mogą spowodować wybuch obudowy 
podczas wystrzelenia naboju. To samo dotyczy uszkodzonych lub wygiętych 
naboi. 

9) Nie wolno olejować. Oczyść komorę z dowolnego oleju lub substancji 
konserwującej przed strzelaniem. Olej ma negatywny wpływ na niezbędne 
tarcie między łuską naboju a ścianą komory i może wytwarzać rodzaj 
naprężeń podobnych do tych spowodowanych wysokim ciśnieniem. 

10) Smary należy stosować oszczędnie na ruchomych częściach broni. Unikaj 
nadmiernego używania aerozoli, zwłaszcza na częściach, które mogą mieć 
kontakt z amunicją. Wszystkie smary, a zwłaszcza produkty w aerozolu, mogą 



9  

przenikać przez spłonkę, powodując w ten sposób przerwy zapłonu. Kilka 
rodzajów łatwo przenikających smarów może nawet dotrzeć do wnętrza łuski 
i zniszczyć materiał pędny. Może to spowodować, że materiał pędny nie zapali 
się, co może spowodować, że pocisk utknie w lufie. 
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2 Opis i postępowanie 

2.1 Opis ogólny / cechy szczególne 
 

 

Karabinek szturmowy CR223 to broń o następujących cechach: 
 

• układ napędzany gazem z krótkim skokiem tłoka, 

• komora zamkowa i komora spustowa wykonane są ze stopu aluminium o wysokiej 
wytrzymałości, 

• lufa kuta na zimno, profil lufy wewnętrznej chromowany na twardo, 

• Nakrętka lufy zapewnia bardzo stabilne połączenie lufy z komorą zamkową, 

• Zintegrowane zabezpieczenie iglicy dla najwyższego bezpieczeństwa, 

• Wyrzucanie naboju na prawą stronę (z osłoną przeciwpyłową), 

• zintegrowana szyna STANAG 4694 na komorze zamkowej do optycznych urządzeń 
celowniczych, 

• Łoże przednie ze zintegrowaną szyną STANAG 4694 do optyki i akcesoriów, 

• Bez narzędziowy demontaż łoża przedniego do czyszczenia, 

• opcja bezpieczeństwa po wystrzale (zamek nie jest napięty), 

• Ochrona antykorozyjna wszystkich funkcyjnych części. 

 

2.2 Dane techniczne 
 

 

Kaliber .223 Rem. 

Długość lufy 10,5”/266,7mm 12,5”/318mm 14,5”/368mm 16,65”/423mm 

Skok gwintu 7”/178mm 9”/229mm 9”/229mm 9”/229mm 

Długośc 
maksymalna 

30”/75mm 32”/812mm 35”/883mm 37”/935mm 

Długośc minimalna 27”/684mm 29”/748mm 31”/798mm 33”/850mm 

Waga ca. 3,0kg -3,5kg / 6,6 lbs.-7,7 lbs. 

Pojemnośc 
magazynka 

10 rds. 

Opór spustu 28 – 40 N 

 
 
 

2.3 Operating and functional parts (Picture 1) 
 

Lufa z komorą zamkową i regulatorem gazowym (1) 
 Dźwignia przeładowania (2) 
 Zespół zamka (3) 
 Łoże przednie (4) 
 Komora spustowa z kolbą teleskopową(5) 
 Magazynek (6) 
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2.4 Szczegółowy opis 

2.4.1 Lufa z komorą zamkową i regulatorem gazowym (Obraz 2) 

 

Lufa z elementem blokującym (1) jest przykręcana do górnej części komory zamkowej (3) 
za pomocą nakrętki lufy (2). Tłumik płomienia wylotowego (4) jest przykręcony do 
urządzenia wylotowego za pomocą gwintu M15x1. System gazowy składa się z bloku 
gazowego (5), tłoka gazowego (6), tulei (pierścieni) zaworu (7) i żerdzi tłoka gazowego (8). 
Komora zamkowa zawiera zintegrowaną szynę STANAG 4694 do montażu celowników 
optycznych. 

 

2.4.2 Zespół zamka (Obraz 3) 
 

Zamek składa się z głowy zamka (1), suwadła (2), sworznia krzywki sterującej zamka (3), 
bezpiecznika iglicy (4), sprężyny iglicy (5), iglicy (6) i kołka iglicy (7).  
Suwadło (2) prowadzi głowę zamka (1) i steruje blokowaniem i odblokowywaniem za pomocą 
sworznia krzywki sterującej (3). W suwadle (2) znajduje się bezpiecznik iglicy (4). Zapobiega 
kontaktowi iglicy ze spłonką ze względu na siłę odśrodkową generowaną podczas zamykania 
broni. 

 

 
2.4.3 Łoże przednie (Obraz 4) 

 

Łoże chroni lufę i układ gazowy przed uszkodzeniem oraz zapewnia ochronę przed ciepłem 
lufy. Zintegrowana szyna STANAG 4694 umożliwia montaż różnego osprzętu. W odniesieniu 
do montażu i demontażu łoża zob. pkt 4.4 

 

2.4.4 Komora spustowa z kolbą (Obraz 5) 
 

W dolnej części komory zamkowej znajduje się mechanizm spustowy (1), dźwignia 
dwustronnego zatrzasku zamka (2), gniazdo magazynka (3), dwustronny zatrzask 
magazynka (4), chwyt pistoletowy (5), Selektor rodzaju ognia-Bezpiecznik (6) i kolba (7). 
Kolba może się różnić w zależności od modelu. 

 

2.4.5 Regulacja kolby (Obraz 6) 
 

Konstrukcja kolby pozwala na łatwą regulację długości. Pozwala to na indywidualne 
dopasowanie do strzelca (6 pozycji).  

 
Aby wyregulować długość kolby, naciśnij dźwignię zwalniającą (1) do końca i pociągnij kolbę 
do tyłu, aby ją wysunąć, lub pchnąć ją do przodu, aby ją skrócić. 
Pozycje pośrednie można wybrać, naciskając dźwignię zwalniającą i przesuwając stopkę 
kolby do żądanej pozycji. 
Aby wyregulować element policzkowy, poluzuj element zaciskowy (2) i ustaw element 
policzkowy (baka) w żądanej pozycji (odległość regulacji min. 20mm) 

 

2.4.6 Demontaż kolby (Obraz 7) 
 

Aby zdjąć kolbę, naciśnij dźwignię zwalniającą (w dół) (1). Chwyć dłuższy koniec dźwigni i 
pociągnij go w dół, jednocześnie wysuwając kolbę z obudowy rury „buffera”. 

 
 

2.4.7 Montaż kolby (Obraz 7) 
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Wyrównaj kolbę na obudowie buffera i lekko wciśnij do oporu. 
Chwyć krótszy koniec dźwigni zwalniającej (1) i pociągnij ją w dół, jednocześnie nasuwając 
kolbę na obudowę buffera. 
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2.4.8 Osłona spustu (Obraz 8) 
 

Osłonę spustu (1) można zwolnić z normalnego położenia, aby spust był dostępny do 
strzelania w rękawicach. Ze względów bezpieczeństwa osłona spustu nie może zostać 
zwolniona na krótko przed oddaniem strzału. Należy go natychmiast przywrócić do normalnej 
pozycji. 

 

OSTRZEŻENIE 

Zachowaj ostrożność podczas zakładania osłony spustu w rękawicach. Strzał 
może zostać oddany nieumyślnie. 

 

Aby zwolnić osłonę spustu, naciśnij sprężynowy zatrzask (2) po prawej stronie przedniej i 
obróć osłonę spustu w dół. 
 
Aby zamknąć osłonę spustu, obróć osłonę spustu z powrotem do pierwotnego położenia, 
dociśnij sprężynowy zatrzask (2) i upewnij się, że osłona spustu się załącza. 

 

 
2.4.9 Magazynek 

 

Karabinek CR223 jest dostarczany z dziesiecio (10) nabojowym 

magazynkiem oraz jest kompatybilny z większością typów 
magazynków M16/AR15/STANAG. 

 

 

 

Magazynki powinny być zawsze sprawdzane pod kątem dokładnego dopasowania i działania 
przed użyciem. 

  
 
 
 

3 Obsługa 

3.1 Skrzydełko bezpiecznika (Obraz 9) 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa w punkcie 1.3. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Nigdy nie polegać w pełni na mechanizmie bezpieczeństwa (sekcja 1.4) 

 
 

CR 223 jest wyposażony w obustronny selektor ognia - bezpiecznik, który można regulować 
z lewej lub prawej strony chwytu pistoletowego. Selektor ma dwie pozycje: SAFE i SEMI  
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OSTRZEŻENIE 

Dźwignia selektora ognia powinna zawsze znajdować się w pozycji SAFE, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy strzelec faktycznie strzela z karabinu. 

 

SAFE (1) 
 

Spust jest zablokowany. Karabinek nie odda strzału.  Spust może być zablokowany w stanie 
przeładowanej lub nieprzeładowanej broni. 

 
SEMI (2) 

 

Karabinek oddaje jeden strzał za każdym pociągnięciem spustu. 
 
 
 

 

3.2 Ładowanie magazynka 
 

• Umieść nabój między szczękami magazynka i dociśnij go - upewnij się, że pocisk 
jest skierowany do przodu magazynka.  

• Upewnij się, że naboje są umieszczone przy tylnej ściance magazynka, w razie 
potrzeby lekko postukaj w tylną ściankę magazynka. 

• Upewnij się, że magazynek jest odpowiedniego typu i kalibru dla broni. 
• . 

 
 

UWAGA 

Uszkodzone i brudne naboje mogą uszkodzić karabinek 

 

UWAGA 

Stale napełniony magazynek może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu. 
Nie przechowuj amunicji w magazynku. 

 

 
Ładowanie magazynka (Obraz 10) 

 

OSTRZEŻENIE 
Upewnij się, że selektor ognia - bezpiecznik (skrzydełko bezpiecznika) znajduje 
się w pozycji SAFE. 
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• Włóż magazynek (1) i sprawdź, czy jest prawidłowo ustawiony. 

• Włóż nabój, całkowicie odciągając dźwignię przeładowania (2) i zwalniając ją, lub 
naciskając dźwignię zatrzasku zamka (3), opcjonalnie naciśnij dźwignię zatrzasku zamka 
w prawo (4), gdy zamek znajduje się w tylnym położeniu. 

 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zabrania się ładować karabinka w momencie kiedy komora nabojowa jest przegrzana 
, gdyż może to spowodować zapłon ładunku prochowego (karabinek wystrzeli) 

 
 

 

Poluzuj i zwolnij dźwignię przeładowania. Nie dopuść do przesunięcia dźwigni przeładowania do 
przodu, ponieważ może to spowodować, że nabój nie zostanie całkowicie wepchnięty do komory 
nabojowej 

  
 
 

3.2.1 Przeładowanie karabinka (częściowo załadowany magazynek w broni )(Obraz 11) 
 

(magazynek nie jest pusty) (rys. 11) 

• Ustaw skrzydełko bezpiecznika w pozycję SAFE. 

• Skieruj wylot lufy  w bezpiecznym kierunku i trzymaj palce z dala od spustu. 

• Naciśnij zatrzask magazynka z prawej strony (1), opcjonalnie naciśnij zatrzask magazynka 
z lewej strony (2) i wyjmij magazynek. 

• Włóż załadowany magazynek i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony. 

• Broń jest zabezpieczona i załadowana! 

 
3.2.2 Przeładowanie karabinka (zamek w tylnym położeniu, pusty magazynek 

  

• Ustaw skrzydełko bezpiecznika w pozycji SAFE. 

• Skieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku i trzymaj palce z dala od spustu. 

• Naciśnij zatrzask magazynka i wyjmij magazynek. 

• Włóż załadowany magazynek i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony. 

• Naciśnij zatrzask zamka, aby wprowadzić nowy nabój. 

• Broń jest zabezpieczona i załadowana!  

 

 
3.3 Oddanie strzału 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Nigdy nie polegaj w pełni na mechanizmie bezpieczeństwa (sekcja 1.4) 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

• • Trzymaj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku i zdejmuj palec ze spustu 
podczas napinania broni. 

• • Nigdy nie noś przy sobie broni, która jest odbezpieczona i gotowa do 
strzału; Nigdy nie zostawiaj broni bez nadzoru! Jak tylko jest napięty, lekki 
nacisk 
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• spust wystarczy, aby wystrzelić nabój. Niezamierzone wystrzelenie może 
łatwo nastąpić, gdy potkniesz się lub upuścisz broń, lub jeśli broń zostanie 
uderzona lub odpalona przez kogoś innego.on 

• Nigdy nie strzelaj z broni, gdy  palec, ręka, twarz lub inna część ciała znajdzie 
się blisko otworu wyrzutowego lub gdy może zostać trafiony przez odwrotny 
ruch zamka (lub zamka). 

• Upewnij się, że nikt nie stoi po tej stronie, z której mógłby zostać uderzony 
przez wyrzucane łuski. Łuska jest gorąca i może zostać wyrzucona z 
prędkością wystarczającą do poparzenia, skaleczenia lub zranienia 
nieosłoniętego oka. W związku z tym upewnij się, że jest wystarczająco dużo 
miejsca na bezpieczne wyrzucanie łusek. Nie zapominaj, że łuska może odbić 
się od dowolnego obiektu znajdującego się w pobliżu i uderzyć Ciebie lub inne 
osoby. 

• Gdy podczas strzelania nastąpi jakakolwiek awaria mechaniczna lub zacięcie 
broni, jeśli „wypluje” gaz prochowy, jeśli łuski są wygięte lub pęknięte, lub jeśli 
podmuch wylotowy nie wydaje się być prawidłowy, NALEŻY NATYCHMIAST 
PRZERWAĆ STRZELANIE ! Dalsze strzelanie może być niebezpieczne. 
ROZŁADUJ BROŃ i NIE próbuj oddać „kolejnego strzału”. Zlecić sprawdzenie 
broni i amunicji uprawnionemu rusznikarzowi lub nam w fabryce. 

• Incydenty, w których lufa wybrzusza się w pobliżu wylotu lufy lub przerywa, są 
zaskakująco częste. Praktycznie we wszystkich przypadkach jest to wynikiem 
nieostrożnego obchodzenia się, gdy ziemia, śnieg lub resztki roślin dostaną się 
do lufy i zatkają otwór. Gdy tylko lufa twojej broni wejdzie w kontakt z ziemią 
lub gdy masz powody sądzić, że w lufie znajdują się obce substancje, musisz 
rozładować broń i zajrzeć do lufy od tyłu. Nie wystarczy zajrzeć do lufy, bo 
brud, śnieg itp. mógł przedostać się głębiej do lufy i nie jest to łatwe do 
określenia. Gdy tylko w lufie znajdzie się coś, co mogłoby potencjalnie 
spowodować awarię, należy ją dokładnie wyczyścić przed oddaniem strzału. 

• Nigdy nie próbuj wystrzelić takich obcych substancji! Strzelanie z broni z 
zatkanym lufą może spowodować eksplozję lufy i zranienie ciebie lub innych 
osób w pobliżu. 

 
 

• Przesuń skrzydełko bezpiecznika z pozycji SAFE do pozycji SEMI  

        Naciśnięcie spustu zwalnia kurek i powoduje wystrzał naboju 

 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Oddaj strzał tylko wtedy, gdy masz cel w zasięgu wzroku i masz pewność, 
że strzał nie zagrozi tobie ani innym. 

 

OSTRZEŻENIE 

CR223 jest w karabinkiem połautomatycznym i automatycznie wprowadza 
następny nabój do komory nabojowej. Karabinek będzie oddawał strzał wraz z 
każdym naciśnięciem spustu. 

OSTRZEŻENIE 
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Zamek wykonuje ruch podczas oddawania strzału. Gorąca łuska i gazy są 
szybko wydalane i mogą powodować oparzenia. 
Trzymaj twarz i ręce z dala od zamka. 
Zawsze noś okulary ochronne i ochronniki słuchu. 

 
 

 
3.4 Rozładowanie 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

1. Zawsze kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku! 
2. Nigdy nie zapomnij sprawdzić komory nabojowej po odłączeniu 

magazynka. 
3. Można oddać strzał z karabinka nawet z pustym magazynkiem lub bez 

niego. 

4. Nigdy nie zakładaj, że broń jest "rozładowana", dopóki sam jej nie 
sprawdzisz. 

 
 

• Upewnij się że broń skierowana jest w kierunku bezpiecznym 

• Ustaw Skrzydełka Bezpiecznika w pozycji SAFE. 
• Wyjmij magazynek, naciskając zatrzask magazynka. 
• Odciągnij dźwignię przeładowania i zablokuj suwadło w tylnym położeniu 

za pomocą lewego(1) lub prawego (2) zatrzasku zamka. Rysunek 11a  
• Sprawdzić komorę nabojową wizualnie i ręcznie, aby upewnić się, czy jest pusta. 

 
 

 

 Broń jest teraz rozładowana  
 
 
 

3.5  Usuwanie zacięć 
 

Zacięcie jest przeszkodą w procesie przeładowania karabinka, jak opisano 
w rozdziale 3.4. Zacięty nabój może zostać usunięty przez strzelca, natychmiast 
wykonując jedną z następujących czynności. 

3.5.1 Błąd strzelania (zimny karabin) 

 

Spust jest wciśnięty, kurek jest zwolniony, karabin nie strzela. 
1.Trzymaj karabinek w bezpiecznym kierunku przez co najmniej 30 sekund. 
2.Upewnij się, że magazynek jest prawidłowo osadzony, dociskając go w górę, 
a następnie pociągając magazynek w dół. 
3.Odciągnij dźwignię przeładowania do oporu i obserwuj usuniecie łuski 
lub załadowanego naboju. 

4 Wizualnie sprawdź komorę pod kątem jakichkolwiek nieprawidłowości.  
Jeśli komora wydaje się być pusta, zwolnij dźwignię przeładowania, aby podać 
nowy nabój. Nie przesuwaj dźwigni przeładowania do przodu ręcznie. 
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5 Spróbuj ponownie wystrzelić z karabinu. 

5.1.1 Błąd strzelania (gorący karabin)fire 
 

Spust został naciśnięty, kurek jest zwolniony, karabinek nie strzela.   

• Trzymaj lufę skierowaną do dołu, ustaw  skrzydełka bezpiecznika  w pozycję SAFE, zdejmij 
magazynek. Jeśli nie możesz wyjąć naboju w ciągu dziesięciu sekund, musisz odczekać co 
najmniej 15 minut przed użyciem karabinka. 

• Po upływie 15 minut odciągnij dźwignię przeładowania do oporu i obserwuj usuniecie łuski 
lub załadowanego naboju. 

• Wizualnie sprawdź komorę pod kątem jakichkolwiek nieprawidłowości. Jeśli komora wydaje 
się być pusta, zwolnij dźwignię przeładownia, aby podać nowy nabój. Nie przesuwaj 
dźwigni przeładowania do przodu ręcznie. 

• Spróbuj ponownie wystrzelić z karabinu. 
 

 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Jeśli karabinek nie wystrzeli po wykonaniu wyżej opisanych procedur, należy 
go zwrócić firmie HAENEL GmbH lub przeszkolonemu technikowi 
fabrycznemu do sprawdzenia. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Nadmiar ciepła, który gromadzi się w komorze, może spowodować 
automatyczny zapłon ładunku prochowego, tj. Ciepło w komorze powoduje 
zapłon prochu w naboju i spowoduje wystrzelenie. Dlatego musisz odczekać 
co najmniej 15 minut przed ponownym strzałem. Lufa powinna być 
skierowana w bezpiecznym kierunku. 

 

 
5.1.2 Zacięcie podczas ładowania (podawania) 

A Zacięcia podczas ładowania występują, gdy jeden lub więcej naboi jest zablokowany w 
komorze zamkowej i blokuje proces przeładowania. Aby wyeliminować ten problem: 

 

• Ustaw skrzydełka bezpiecznika w pozycji SAFE. 

• Odciągnąć dźwignię przeładowania jak najdalej i zablokuj suwadło w tylnym położeniu. 

• Wyjmij magazynek. (Z powodu zaciętych nabojów może być konieczne użycie siły). 

• Usuń naboje komory zamkowej oraz lufy. 

• Wizualnie sprawdź komorę pod kątem jakichkolwiek nieprawidłowości. Jeśli komora wydaje 
się być pusta, włóż nowy magazynek. 

• Zwolnij suwadło, aby podać nowy nabój.  

• Strzelaj dalej z karabinka. 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zawsze odpinaj magazynek przed próbą usunięcia zaciętego naboju, 
ponieważ przypadkowe zwolnienie zamka może spowodować wystrzał 
nabojów osadzonych  
w komorze. 

 
 
 

6 Demontaż 

6.1 Rozłączenie komory zamkowej od komory spustowej (Obraz 12) 
 

 

NIEBEZPIECZEŃSTO 

Rozładuj karabinek zgodnie z ppkt. 3.5 

 

 OSTRZEŻENIE 
Upewnij się, że suwadło znajduje się w przednim położeniu, a skrzydełko 
bezpiecznika jest w pozycji SAFE. 

 

• Przepchnij tylny pin łączący komorę spustową z komorą zamkową (1) od lewej do prawej, 
aż się zatrzyma. 

• Przepchnij przedni pin łączący komorę spustową z komorą zamkową (1) od lewej do 
prawej, aż się zatrzyma. 

• Oddziel komorę zamkową od komory spustowej. 

 
Demontaż zespołu zamka z komory zamkowej (Obraz 13) 

 

• Pociągnij dźwignię przeładowania (1) do tyłu, aż się zatrzyma. 
• Wyjmij zespół zamka (2) z tylnego otworu komory zamkowej. 
• Wysuń dźwignię przeładowania z komory zamkowej. 

. 

6.2 Demontaż zespołu zamka  (Obraz 14) 

 

• Usuń (wyjmij) pin mocujący (1) po lewej stronie zespołu zamka. Może to wymagać użycia 
cienkiego wybijaka (punktaka). 

• Wyjmij iglicę (2) ze sprężyną z tyłu zespołu zamka. 

• Zdejmij sworzeń prowadzący (3). 

Wysuń zamek (4) z przodu zespołu zamka 

6.3 Demontaż pazura wyciągu (Obraz 15) 

 

• Delikatnie naciśnij tył pazura (1). 

• Za pomocą wybijaka lub końcówki iglicy wybij trzpień pazura wyciągu (2) z drugiej strony. 

• Wyjmij pazur wyciągu z zamka. 
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6.4 Demontaż łoża (Obraz 16) 

 

• Wciśnij blokadę zatrzasku łoza (1) po lewej stronie łoża. 

• Obróć zatrzask łoża z ruchem wskazówek zegara o 180°. 

Zsuń łoże z nakrętki lufy w kierunku wylotu lufy. 
4.7 Demontaz systemu gazowego 

6.5  

 OSTRZEŻENIE 
Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z częściami na które działa siła 
sprężyny. 

 

Demontaż żerdzi (Obraz 18) 

 

• Dociśnij górną część żerdzi (1) do tylnego położenia, aż wyjdzie z tłoka gazowego. 
 

• Odciągnij do góry żerdź (tak aby jej nie zgiąć) i wysuń z komory zamkowej. 
(Nie odciągaj żerdzi na boki - poza oś lufy) 

 

Demontaż tłoka gazowego (Obraz 19) 

 

•  Usuń tłok gazowy (2) z bloku gazowego (3). 
 

 

6.6 Demontaż prowadnicy i sprężyny powrotnej (Obraz 20) 

 

 

Demontaż prowadnicy i sprężyny powrotnej jest łatwiejszy, gdy kurek jest 
napięty, a skrzydełko bezpiecznika jest ustawione w pozycji SAFE  

 

• Naciśnij zabezpieczenie prowadnicy sprężyny, jednocześnie trzymaj tłok buffera tak, aby 
nie wypadł z prowadnicy kolby.  

• Wyciągnij tłok buffera i sprężynę powrotną z rury buffera. 

 
 

 OSTRZEŻENIE 
Zawsze noś okulary ochronne podczas przenoszenia części pod wpływem siły 
sprężyny. 

 

• Oddziel sprężynę powrotna od tłoka buffora ruchem obrotowym zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. 

 
 

 

Nie pociągaj bezpośrednio za sprężynę powrotna, ponieważ może to uszkodzić sprężynę. 
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5. Czyszenie 
 

 Twój karabinek dostarczany jest, fabrycznie zapakowany i jest zakonserwowany lekką 
warstwą smaru i oleju. Przed użyciem upewnij się, że przewód lufy i pozostałe części 
mechaniczne zostały oczyszczone z fabrycznego smaru i oleju. 

 

                                           NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zanim zaczniesz rozkładać karabinek do czyszczenia, sprawdź ponownie, czy 
na pewno jest rozładowany. 

 

                      NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Po czyszczeniu należy zawsze sprawdzić, czy w lufie lub komorze nabojowej 
nie pozostały skrawki materiału czyszczącego. 

 
5.1 Czyszczenie lufy 

Przepuść przez lufę szmatkę nasączoną odpowiednim środkiem czyszczącym. 

Pozostaw środek czyszczący wewnątrz lufy przez co najmniej pięć minut. 
Jeśli lufa jest bardzo brudna, użyj patyczka czyszczącego i szczoteczki z mosiądzu 
lub nylonu o odpowiedniej średnicy. Oczyść otwór lufy od końca komory do końca 
otworu wylotowego. Przesuń szczotkę całkowicie poza lufę i nie zmieniaj kierunku 
w otworze lufy, w przeciwnym razie szczotka może zakleszczyć się w otworze lufy. 
Przeciągaj bawełniane szmatki przez lufę, aż wyjdą czyste.  
Otwór lufy i komorę naboju można łatwo nasmarować oleistą szmatką, jeśli karabin 
ma być przechowywany. Gdy karabinek jest ponownie używany, olej należy 
usunąć, przeciągając suchą szmatkę przez lufę. 

 
 
 

5.2 Czyszczenie komory 
 

 

Trzymaj wylot lufy skierowany do góry, aby zapobiec przedostawaniu się pozostałości z komory 
nabojowej do oczyszczonego otworu lufy. 

  
 

Wyczyść komorę szczotką nasączoną odpowiednim środkiem czyszczącym. 
Pozostałości oczyść bawełnianą szmatką. 

5.3 Czyszczenie  
 

Bawełniana szmatka lub miękka szczoteczka do zębów i odpowiedni środek czyszczący mogą 
być używane do następujących czynności: 

 

• Usuwania wszystkie zabrudzeń z występów ryglowych, 

• oczyszczania czoła zamka z wszelkich zabrudzeń. 

• oczyszczania wyrzutnika i otworu wyrzutnika w czole zamka. 

• czyszczenia kanału iglicy. 
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5.4 Czyszczenie suwadła 
 

Usuń cały brud z suwadła. 
żyj szczotki, aby wyczyścić otwór czoła zamka w przedniej części suwadła. 

5.5 Czyszczenie sprężymy powrotnej i prowadnicy kolby 
 

Czyścić szmatką z odpowiednim środkiem czyszczącym. 
Wytrzyj do sucha. 

5.6 Czyszczenie magazynka 
 

w celu konserwacji. 
 

• Wyczyść wnętrze magazynka szczotką i wytrzyj do sucha. 

• Wyczyść szmatką i olejem. 

• Wyczyść i osusz podajniki. 

 
 

 

Gniazdo magazynka powinno być suche. Każdy olej lub środek czyszczący pozostawiony w 
środku przyciągnie brud i osady, które mogą powodować awarie. 

  
 
 
 

6 Montaż 

6.1 Buffer i sprężyna (Obraz 21) 

 

 OSTRZEŻENIE 
Zawsze noś okulary ochronne podczas przenoszenia części, które są pod 
wpływem siły sprężyny. 

 

Nasuń sprężynę na buffer i pozwól jej zatrzasnąć się, obracając ją zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara, jednocześnie popychając ją do przodu. 
Włóż sprężynę w prowadnicę kolby. 
Wciśnij buffer do prowadnicy kolby, aż  blokada buffera zatrzaśnie się z przodu 
buffera i przytrzyma go w prowadnicy. 

• . 

6.2 Pazur wyciągu (Obraz 15) 
 

Umieścić wyrzutnik wraz ze sprężyną w czole zamka. 
Przy pomocy łuski lub zbijaka dociśnij wyrzutnik w głąb zamka do momentu 
zrównania się z czołem zamka, po czym umieść pin blokujący wyrzutnik w zamku. 
Pin nie może wystawać poza obrys zamka. 

6.3 Zespół zamka (Obraz 14) 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 



23  

  Sworzeń zamka musi być zainstalowany, w przeciwnym razie karabinek 
ulegnie awarii, powodując poważne obrażenia lub śmierć strzelca. 

 OSTRZEŻENIE 
Nie wymieniaj części pomiędzy karabinkami! Może to doprowadzić do uszkodzenia 
broni co może skutkować utratą zdrowia lub życia ! 

 

Włóż zamek z powrotem do  suwadła  tak, aby pazur wyciągu był ustawiony po 
prawej stronie suwadła. 
wysuń zamek do  przodu do pozycji odblokowanej i wyrównaj otwór sworznia 
sterującego z otworem na sworzeń.  
Włóż sworzeń. 
Włóż iglicę ze sprężyną iglicy do tylnej części suwadła. 
Zamontuj kołek iglicy w  suwadle od lewej do prawej. 
Iglica powinna wystawać z czoła zamka w momencie zwolnienia bezpiecznika 
bezwładnościowego iglicy. 

6.4 System gazowy (Obraz 18, 19) 
 

Włóż tłok gazowy do tylnego otworu bloku gazowego tak daleko, jak to możliwe. 
W pierwszej kolejności, włóż żerdź tłoka do tylnego końca komory zamkowej, 
a następnie ściśnij sprężynę i pozwól, aby przedni koniec przechylił się do tłoka 
gazowego i załączył. 

6.5 Łoże i komora zamkowa (Obraz 16, 17) 

 

Wsuń łoże na nakrętkę  lufy. 
Upewnij się, że górny wypust łoża wchodzi do wnęki komory zamkowej. 
Dosuń łoże maksymalnie do komory zamkowej. 
Obróć zatrzask łoża w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż śruba 
blokująca zatrzaśnie się słyszalnie. 

6.6 Zespół zamka i komora zamkowa (Obraz 13) 
 

Ustaw komorę zamkową w taki sposób aby lufa była skierowana w dół. 
Włóż dźwignię przeładowania do rowka szczelinowego komory zamkowej i dociśnij 
ją lekko do przodu, aż się w nim nie znajdzie. 
Weź zespół zamka z zamkiem maksymalnie wyciągniętym w przód i umieść go w 
otworze komory zamkowej. Jednocześnie umieszczając występ suwadła we 
wnętrzu dźwigni przeładowania.  

• Jednocześnie popchnij  zespół zamka i dźwignię ładującą  do 
przodu. 

6.7 Komora zamkowa i komora spustowa (Obraz 12)
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Aby ułatwić sobie ponowne złożenie komory zamkowej i spustowej, ręcznie naciągnij kurek i 
ustaw skrzydełko bezpiecznika w pozycji SAFE. 

Zrównaj komorę spustową i komorę zamkową z przednim otworem i sworzniem. 
Przesuń przedni sworzeń od prawej do lewej, aż głowica sworznia znajdzie się w 
jednej płaszczyźnie z obudową.  

• Złóż komorę zamkową i komorę spustową razem i pchnij sworzeń 
tylny od prawej do lewej, aż zespół zamka znajdzie się w jednej 
płaszczyźnie z zespołem. 

 

7 Test funkcjonalny CR223 
 

Po przeprowadzeniu konserwacji/wymiany części na rozładowanej bez podpiętego magazynka 
należy przeprowadzić test w sposób opisany poniżej: 
 

UWAGA 
Test funkcjonalny należy zawsze przeprowadzić po wyczyszczeniu i złożeniu 
karabinka 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zawsze, najpierw sprawdź wizualnie i ręcznie w pełni rozładowaną broń. 

 
 

1. Włóż pusty magazynek do gniazda magazynka, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. 
2. Pociągnij magazynek w dół, aby upewnić się, że zatrzasnął się na miejscu przez zatrzask 

magazynka. 
3. Pociągnij dźwignię przeładowania do tyłu, a następnie popchnij ją do przodu do pozycji 

zablokowanej.  
4. Suwadło powinno być teraz utrzymywane z tyłu przez zatrzask zamka. 
5. Trzymaj karabinek poziomo i naciśnij zatrzask magazynka. 
6. Magazynek powinien swobodnie wysunąć z gniazda magazynka pod własnym ciężarem. 
7. Naciśnij górną część zatrzasku zamka, aby zwolnić  suwadło.  Suwadło przesuwa się do 

przodu do pozycji zablokowanej. 
8. Ustaw skrzydełko bezpiecznika w pozycji SAFE. 
9. Naciśnij spust. Kurek nie może się zwolnić. 
10. Ustaw skrzydełko bezpiecznika w pozycji SEMI. 
11. Naciśnij spust i nie puszczaj. Powinieneś usłyszeć głośne kliknięcie po zwolnieniu kurka. 
12. Przytrzymaj spust naciśnięty, odciągnij dźwignię przeładownia i zwolnij ją, gdy spust 

pozostaje naciśniety. Kurek nie może opaść, ale musi być utrzymywany w pozycji 
napinanej przez przerywacz. 

13. Powoli zwolnij spust. Kliknięcie powinno być słyszalne, gdy kurek zostanie złapany przez 
spust. 

14. Naciśnij spust z powrotem. Kurek powinien opaść. 
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8 Smarowanie 
 

Używaj tylko smarów, które są odpowiednie do broni palnej. Lekko nanieś smar na 
powierzchnie styku następujących elementów: 

 

8.1 Lufa z komorą zamkową i system gazowy 
 

Klapa okna wyrzutnika ze sprężyną 
Dźwignia przeładowania ze sprężyną 
Tłok gazowy 
Urządzenie wylotowe i lufa 

8.2 Zespół dopychaczBolt carrier, complete 

 

Sprężyna  
Czoło zamka 
Sworzeń zamka 
Rygle zamka i rygle komory nabojowej 

8.3 Komora spustowa 
 

• Sprężyny ustalające, sworznie, urządzenia blokujące i demontażowe 

• Powierzchnia stykowa spustu i przerywacza 

• Dźwignia zatrzasku kolby 

• Buffer  

• Sprężyna zamykająca 

 

9.Celność  

 

Do produkcji naszych luf wykorzystujemy najnowsze technologie i stale o wysokiej 
wytrzymałości. Na precyzję wpływa kilka czynników, z których najważniejszym jest używana 
amunicja. 

 

 

Zasadniczo, użyj najbardziej odpowiedniej amunicji do precyzyjnego testu swojej broni.  Możliwe 
są również odchylenia w skuteczności strzelania i punkcie uderzenia w amunicji producenta o tej 
samej partii. 

. 
 

Ważnym czynnikiem precyzji są również używane przyrządy celownicze i ich montaż. 
Dlatego powinieneś mieć takie same wysokie wymagania dotyczące jakości optyki,  jak i 
samej broni. 
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W przypadku gdy przyrządy optoelektroniczne zostały załozone bez udzuału 
producenta należy je wyzerować . 

 

 

1. W przypadku używania odpowiedniej amunicji, montażu oraz 
przyrządów optoelektronicznych gwarantujemy najwyższą celność. 

2. Wszelkie skargi dotyczące celności broni powinny być zgłoszone 
pisemnie do jednego miesiąca od zakupu. W przypadku gdy skraga nie 
objęta jest gwarancją zastrzegamy sobie obciążenie kosztami osoby 
zgłaszającej. 

10. Przechowywanie broni 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania 
broni i amunicji. 

 

UWAGA 

Nigdy nie przechowuj broni z napiętym mechanizmem uderzeniowo-spustowym 
oraz broni załadowanej. 

 

11 Gwarancja 
 

C.G.HAENEL GmbH spełnia najwyższe standardy jakości. Z tego powodu wydłużamy okres 
gwarancji, w tym ustawowy okres gwarancji dla pierwszego nabywcy pistoletu, do łącznie 5 lat od 
daty zakupu karabinka. Przez okres po upływie ustawowego okresu gwarancji udzielamy 
gwarancji na wszystkie metalowe i plastikowe części karabinka, które wykazują wady 
spowodowane wadami materiałowymi lub obróbkowymi. Niniejsza gwarancja jest realizowana 
tylko w zakresie prawnej naprawy wad.  
Warunkiem przyjęcia roszczeń gwarancyjnych jest: 

• stwierdzenie wady w ciągu miesiąca od jej wykrycia. 

• przedstawienie karty gwarancyjnej dołączonej do niniejszej instrukcji w ciągu 14 dni od 
zakupu od producenta.  

• profesjonalną ocenę i decyzję producenta.  

 
W przypadku nieuzasadnionych reklamacji zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za 
poniesione kosztów 

11.1 Pakowanie i wysyłka broni 
 

Jeśli chcesz zapakować lub wysłać broń, zapakuj broń w odpowiednie opakowanie. W razie 
potrzeby opakowanie można nabyć u wyspecjalizowanego sprzedawcy  
lub u producenta. 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Podczas wysyłania broni ważne jest, aby upewnić się, że broń jest rozładowana. 
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Broń i amunicja muszą być wysyłane oddzielnie.  
Należy przestrzegać krajowych przepisów regulujących transport broni i amunicji. 
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