
Návod k montáži tlumiče hluku pro Detonics Glad Lite F26 

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 

Tlumič hluku F26 účinně snižuje hlučnost zbraně a umožňuje střelbu i na místech, kde by to jinak 
bylo z důvodu hlukových limitů nemožné. Tlumič je určen výhradně pro model zbraně Detonics 
Glad Lite F26. 

PRVNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  

Zbraň musí být před jakoukoliv manipulací bezpečně vybitá! Nikdy neprovádějte laickou 
montáž dílů 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 TLUMIČE 

1. Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá. 

2. Z přední strany hlavňového bloku vyšroubujte dvě záslepky M4 (pokud jsou přítomny) z 
montážních otvorů umístěných po stranách mezi hlavněmi. 

3. Na hlavně nasuňte díl č.6. Díl musí být orientován svými výstupky směrem k hlavňovému 
bloku a kruhovou značkou směrem ke spodní straně zbraně. Následně našroubujte dva svorníky 
č.5. Dotáhněte klíčem přiměřenou silou, nepoužívejte zbytečného násilí. 

4. Nyní na hlavně nasuňte zbývající díly tlumiče č.4,3,2 v pořadí a poloze, jak jsou vyobrazeny v 
návodu. Díly se dodávají předsložené, takže je můžete nasunout jako kompletní těleso tlumiče. 
Tlumič musí být orientován kruhovou montážní značkou směrem ke spodní straně zbraně. 

5. Celou sestavu tlumiče přišroubujte ke zbrani šrouby č.1. Dotahujte přiměřenou silou. 

6. Zkontrolujte pohledem do hlavně ze směru od komory, zda jsou hlavně a tlumič volně průchozí 
a zda se v tlumiči nenachází žádný předmět. Pokud je vizuálně vše průchozí, je zbraň s 
tlumičem připravena k použití. 

UPOZORNĚNÍ! Pokud jste zakoupili tlumič v divadelním provedení, tzv. FAKE, jež není 
určen pro ostrou střelbu, není vizuálně ani funkčně průchozí. Jeho výstupní otvory jsou 
zaslepeny a barevně označeny. Nepokoušejte se výstupní otvory zprůchodnit, nevysunujte 
přední čelo tlumiče a neodstraňujte zalepený bezpečnostní blok. Laickou úpravou tlumiče se 
můžete dopustit porušení zákonů ČR. 

DEMONTÁŽ TLUMIČE A ČIŠTĚNÍ 

V případě potřeby demontáže tlumiče ze zbraně, za účelem jeho vyčištění, vyšroubujte šrouby č.1 a 
sestavu dílů č.4,3,2 opatrně jemným kývavým pohybem vysuňte směrem od hlavňového bloku 
zbraně. Poté pomocí dřevěné tyčky a paličky opatrně vyklepněte díly č.2 a č.3 z obalu tlumiče č.4 
směrem k přední části tlumiče. Používejte pouze minimální sílu. V opačném případě hrozí destrukce 
přepážek č.3. Po mechanickém očištění vnitřních dílů tlumič zkompletujte dle nákresu a namontujte 
na zbraň dle návodu k montáži. 

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 


