
UNRRA Group s.r.o. – obchodní divize 

Návod k montáži podpažbí D-Force G3 
Děkujeme  vám  za  zakoupení  produktu  ze  série  D-Force. Jsme hrdí na to, že jsme Vám nabídli tento výrobek 
konstruovaný a vyrobený na nejvyšší úrovni a dle přísných norem kvality. Jsme si jisti, že si vychutnáte prvotřídní 
provedení, vysokou  spolehlivost, uživatelský komfort a naprostou bezpečnost produktu.     

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Nikdy neprovádějte žádné laické úpravy produktů D-Force. Nikdy neinstalujte dodatečné příslušenství za účelem zvýšení 
výkonu nebo užitné hodnoty produktů. Nikdy neprovádějte laickou  instalaci produktů D-Force na svoji zbraň. Produkty 
D-Force jsou určeny výhradně k odborné montáži profesionálním puškařem. Nedodržení těchto varování zvyšuje možnost 
nehod vedoucích ke smrti nebo vážnému poranění! Nedodržení těchto požadavků má také vždy za následek ztrátu  
záruky. Během používání produktu jste zodpovědní za Vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních kolem Vás! 
 
Instalace podpažbí  
1. Podpažbí je určeno pro instalaci na pušku Sa58 a její klony. Zbraň musí být před  montáží bezpečně vybitá a bez 
zásobníku!  
2. Vytlačte zajišťovací čep originálního podpažbí Sa58 a to vyjměte. Zkontrolujte čistotu a nepoškozenost dosedacích 
ploch na zbrani.   
3. Rukou podpažbí bez použití nadměrné síly umístěte na místo původního podpažbí. Věnujte prosím pozornost 
správnému usazení přední části podpažbí do plechové objímky. Poté zadní část podpažbí zatlačte do vybrání v těle 
zbraně. Pokud díky rozdílným tolerancím na jednotlivých zbraních nelze podpažbí nasadit volně, použijte údery gumovou 
paličkou přiměřené síly. Pokud nelze podpažbí ani poté usadit, kontaktujte výrobce podpažbí pro odbornou montáž. 
NIKDY nepoužívejte nepřiměřeného násilí k montáži podpažbí! 
4. Přiloženým vrtákem 4 mm svrtejte podpažbí s otvorem zajišťovacího čepu na rámu zbraně a poté zafixujte zasunutím 
zajišťovacího čepu. V případě nežádoucí vůle můžete konce čepu roznýtovat. 
5. Po instalaci a kontrole podpažbí vystřelte ze zbraně několik ran. Poté zkontrolujte, zda je podpažbí patřičně usazené. 
6. Nyní je vaše nové podpažbí připravené k používání! 
 
Instalace a použití dolní lišty (railu) 
Podpažbí lze snadno vybavit spodním railem. Vyberte vhodný typ railu z nabídky příslušenství D-Force a pomocí inbus 
šroubů M5x16 jej pevně přišroubujte do předem navrtaných otvorů na dolní ploše podpažbí. Šrouby zafixujte vhodným 
lepidlem (Loctite). Rail je určen pro instalaci příslušenství s odpovídajícím profilem úchytných prvků. Výrobky označené 
pro instalaci na STANAG 4694, Weaver rail, Mil-STD 1913, Picatiny nebo STANAG 2324 lze ve většině případů 
namontovat, ovšem mohou se vyskytnout i nekompatibilní formáty úchytných prvků. Výrobce neručí za 100%-ní 
shodnost se všemi dostupnými výrobky třetích stran. Součet hmotností všech nasazených doplňků na podpažbí by neměl 
přesáhnout 200 gramů. Všechny doplňky musí být bezpečně a pevně upevněny bez jakýchkoliv vůlí a namontovány tak, 
aby nebylo podpažbí nadměrně namáháno. Vyvarujte se doplňků, které nevhodně zatěžují podpažbí, např. páčením. 
 
Použití podpažbí 
Podpažbí slouží zejména jako ochrana ruky před popálením od hlavně při střelbě. Ovšem, jako každý výrobek z plastu, i 
podpažbí G3 má své funkční limity. Pokud při střelbě cítíte, že je zbraň příliš zahřátá, přerušte střelbu a nechte ji 
přiměřeně vychladnout. Předejdete tím případnému poškození podpažbí. 
 
Údržba  
Podpažbí je vyrobeno z nylonu plněného skelným vláknem a nevyžaduje téměř žádnou údržbu.  Před a po každé střelbě 
zkontrolujte opticky množství úsad v podpažbí a případně je odstraňte. Vyvarujte se vniknutí / zapadnutí pevných 
předmětů do podpažbí. Zkontrolujte upevnění spodní lišty na podpažbí a případně dotáhněte. Vždy před střelbou pečlivě  
zkontrolujte podpažbí, zdali je neporušené.   
 
Doživotní záruka  
Na tento produkt poskytujeme prvnímu kupujícímu doživotní záruku na výrobní a materiálové  vady. Vadný produkt 
bude bezplatně opraven nebo vyměněn. Záruka je limitována použitím na  jediné zbrani a jediné montáži na zbraň a 
nevztahuje se na poškození způsobené nevhodnou  montáží nebo nevhodným použitím. Záruka se také nevztahuje na 
estetické vady povrchové úpravy a přirozené opotřebení.  Pro přiznání doživotní záruky je nutné vyplnit registrační 
formulář, který je součástí výrobku a zaslat jej výrobci produktu.   
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