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           GLOCK   kompenzátor   
  Návod   na   montáž   

  
1)   Klasifikace:   
Výrobek  není  hlavní  částí  zbraně  a  z  hlediska  zákonů  České  republiky  není  jeho  prodej  nijak                 
regulován.   

  
2)   Určení:   
Určeno  pro  pistole  GLOCK  v  ráži  9mm  opatřených  tovární  prodlouženou  hlavní  se  závitem               
M13,5x1L.   Svým   tvarem   je   konstruován   pro   pistole   1.-4.   generace.   

  
3)   Obsah   balení:   
V   balení   naleznete   následující:   

➢ 1ks   kompenzátor   pro   zbraně   GLOCK   
➢ 2ks   šroub   M3x12   pro   zajištění   kompenzátoru   na   zbrani   

  

  
Výrobek   obvykle   obdržíte   zkompletovaný   v   jeden   celek.   

  
4)   Popis:   
Kompenzátor  je  vyroben  v  České  republice  na  5-ti  osém  CNC  obráběcím  centru  z  jednoho               
kusu  leteckého  duralu  EN  AW  7075.  Následně  je  opatřena  matně  černým  tvrdým  eloxem  pro                
dlouhotrvající  odolnost.  Upevnění  se  provádí  na  závit  M13,5x1  LH  na  tovární  prodloužené              
hlavni  GLOCK®  a  zajištění  pozice  dvou  šroubů,  které  po  utažení  bezpečně  zajistí  přesnou               
pozici   kompenzátoru.   
  

   

5)   Montáž   výrobku:   
Montáž  výrobku  by  měl  zvládnout  každý  střelec.  Ke  správné  montáži  je  zapotřebí              
momentového   klíče,   montáž   je   však   možné   provést   i   ručním   utažením   šroubů.   
  

Před  montáží  se  ujistěte,  že  zbraň  není  nabitá.  Vyjměte  zásobník  a  závěr  zajistěte  v                
zadní   poloze   
  

Montáž  se  provádí  našroubováním  kompenzátoru  na  závit  na  hlavni.  Kompenzátor            
našroubujte  až  do  konce  závitu,  poté  otočte  zpět  dokud  jeho  plochy  nebudou  rovnoběžně  s                
plochami  na  závěru  zbraně.  Opatrně  doprovoďte  závěr  do  přední  polohy  a  před  utažením               
šroubů  zajistěte  dokonalou  rovnoběžnost  se  závěrem  zbraně.  Poté  je  možno  utáhnout  závity,              
tak  aby  nedocházelo  k  protáčení  kompenzátoru  na  hlavni.  Šrouby  doporučuji  podlepit             
lepidlem   na   závity   
Po   montáži   ověřte   funkčnost   zbraně.   

  
Výrobce   nenese   žádnou   odpovědnost   za   úrazy   nebo   poškození   zbraně   či   
kompenzátoru   vlivem   montáže.     

  

6)   Údržba:   
Vzhledem  k  použité  povrchové  úpravě  černým  tvrdým  eloxem  není  nutné  kompenzátor             
konzervovat.  Otvory  kompenzátoru  čistěte  stejně  jako  zbytek  hlavně  přípravky  na            
rozpouštění   spalin.   

  
7)   Záruka:   
Záruka   je   24   měsíců   od   data   prodeje.   

  
8)   Výrobce:   
Martin   Müller   
Dušníky   91;   Dušníky   413   01   
e-mail:   marw.muller@gmail.com   
tel:   +420   601   501   077   


