
Návod k montáži konverzních sad F1 - W209 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. 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 
výrobků značky DETONICS.  

POPIS VÝROBKU 

Konverzní sada F1 - W209 umožňuje perkusním brokovnicím Detonics Gladiator série F1 
používat zápalky typu W209 nebo ekvivalentní. 

OBSAH SADY 

PRVNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  

Zbraň musí být před jakoukoliv manipulací bezpečně vybitá! Nikdy neprovádějte laickou 
montáž dílů do zbraně. Tuto činnost musí vždy provádět výhradně profesionální puškař. 
Nedodržení těchto varování zvyšuje možnost nehod vedoucích ke smrti nebo vážnému 
poranění! Nedodržení těchto požadavků má také vždy za následek ztrátu záruky.  

INSTALACE SADY 

1. Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá a bez nasazených zápalek. 

2. Z hlavně vyšroubujte původní pistony a vyčistěte plochy a závity od nečistot. 

3. Našroubujte do hlavně konverzní pistony. Dotáhněte klíčem stejnou silou, jako původní pistony. 
Nezapomeňte namazat závity pistonů vhodnou grafitovou vazelínou. 

4. Vymontujte ze zbraně kontejner zápalníků stejným postupem, jako při jeho čištění (viz návod k 
použití zbraně). 

5. Namontujte do zbraně konverzní kontejner s novými “O” kroužky, nové pružiny zápalníků a 
nové zápalníky. 

Sada F1 - W209

Pistony F1_W209 - 2 ks 
Klíč pistonů W209 - 1 ks 
Konverzní kontejner zápalníků - 1 ks 
"O" kroužky kontejneru - 2 ks 
Pružiny zápalníků W209 - 2 ks 
Zápalníky W209 - 2 ks 
Návod k použití - 1 ks



6. Zkušebně stiskněte několikrát spoušť a přesvědčte se, že má mechanizmus hladký chod a vše 
korektně funguje.  

7. Gratulujeme, nyní máte zbraň připravenou k použití se zápalkami nového typu. 

DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ! Po každém rozebrání zbraně a následném složení se vždy pečlivě 
přesvědčte, že žádné díly ve zbrani nechybí a všechny jsou korektně namontovány na 
správných místech. Zároveň zkontrolujte řádné dotažení všech šroubových spojů.  

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE  

Výrobce se zříká JAKÉKOLIV odpovědnosti za zranění nebo škody vzniklé jakýmkoliv způsobem 
(týká se to i úmrtí nebo zranění) následkem neodborného nebo nesprávného použití zbraně. 
Kterákoliv osoba používající zbraň nebo účastnící se jakékoliv činnosti související s použitím 
zbraně tak může činit jen za jasného porozumění podmínky, že tak činí zcela na vlastní nebezpečí.  

Výrobce se zříká JAKÉKOLIV odpovědnosti za díly, které nebyly dodány výrobcem nebo jím byly 
dodány, ale nebyly odborně namontovány výrobcem, či odborným autorizovaným servisem, jež byl 
k této činnosti oprávněn na základě písemného ujednání s výrobcem. Výrobce se zříká 
JAKÉKOLIV odpovědnosti za servisní práce, které nebyly provedeny výrobcem.  

www.detonics.com  


