KRYT ZÁVĚRU LITE/PRO
Děkuji za zakoupení originálního krytu závěru firmy Ing. Rudolf Rychlik – RRARMS.
Kryt je určen pouze pro sprotovní a rekreační účely na originální zbraně CZ 858 (Vz. 58). Jeho nesprávným
použitím nebo použitím na jiných zbraních než pro které je určen, zaniká záruka a odpovědnost výrobce za
případné škody.
Kryt závěru slouží pro montáž příslušenství, zejména pro kolimátorové zaměřovače, zaměřovací lasery a
puškohledy. K montáži používejte výhradně Picatinny lištu, která je k tomu určena.
Obsah balení
 Kryt závěru
 Prodloužený rozborný čep

Popis upínacích prvků krytu

1
2
3
4

–
–
–
–

Boční vymezovací šrouby
Upínací patka
Utahovací matka
Pojistný kroužek

Příprava
1. Sejměte originální kryt závěru.
2. Prstem nebo prodlouženým rozborným čepem stlačte pružinu aretace rozborného čepu v rámu
zbraně – viz. šipka.

3.
4.
5.
6.

Vyjměte originální rozborný čep.
Stiskněte opět pružinu aretace rozborného čepu prstem nebo originálním rozborným čepem.
Zasuňte prodloužený rozborný čep.
Vraťte na zbraň originální kryt závěru a zasuňte rozborný čep až se zaaretuje v poloze, kdy zajistí
originální kryt závěru.

Montáž
1. Na krytu závěru zkontrolujte polohu bočních vymezovacích šroubů, upínacích patek a utahovacích
matek:

2. Boční vymezovací šrouby by měly být vyšroubované, tedy nepřesahovat vnitřní hranu krytu závěru,
aby ten se dal lehce nasadit na zbraň – dle obrázku výše.
3. Upínací patky musí být v poloze odemčeno – dle obrázku výše.
4. Utahovací matky vyšroubované až k pojistnému kroužku.
5. Nasaďte kryt závěru na zbraň přes původní kryt závěru tak, aby drážka v zadní části krytu dosedla
na rozborný čep.
6. Stiskněte utahovací matky směrem dolů a pootočte upínací patky o 90° ve směru hodinových ručiček
(při pohledu shora). Pootočení lze provést přímo za matky, pokud jsou lehce utažené o pojišťovací
kroužek.
7. Pro správné utažení doporučuji stlačit kryt závěru proti zbrani a dotáhnout lehce boční vymezovací
šrouby. Není třeba silného dotažení, šrouby slouží pouze na vymezení vůle mezi levou (dosedací)
boční stranou krytu a rámu zbraně.
8. Nyní dotáhněte utahovací matky. Tím se kryt závěru pevně spojí s rámem zbraně a je připraven k
použití.
Demontáž
1. Povolte utahovací matky jejich vyšroubováním, až se opřou o pojistný kroužek.
2. Stiskněte utahovací matky směrem dolů ke zbrani a pootočte je o 90° proti směru hodinových
ručiček (při pohledu shora) – tím dojde k pootočení upínacích patek ze zamčené polohy do
odemčené polohy. Pokud utahovací matky nebyly zcela vyšroubované k pojistnému kroužku, k
pootočení upínacích patek nedojde vůbec nebo jen částečně. Pro pohodlné ovládání tedy dbejte na
úplné vyšroubování utahovacích matek před jejich stlačením a pootočením.
3. Povolte boční vymezovací šrouby – doporučuji povolit až do krajní polohy pro usnadnění opětovného
nasazení krytu.
4. Sejměte kryt ze zbraně.
První použití
Během prvních pár desítek výstřelů si kryt závěru a jeho opěrné body budou na zbraní sedat. Překontrolujte
tedy a případně dotáhněte utahovací matky a boční vymezovací šrouby. Tento proces ustane po vystřílení
jednoho či dvou zásobníků.

Údržba
Údržba je stejná, jako u originálního krytu závěru. Po střelbě očistěte od spalin a nakonzervujte aretační
prvky olejem na zbraně, aby nedošlo ke korozi. Používejte olej, který buď vysychá a nechává pouze mastný
film (WD40) nebo olej, který netuhne při nízkých teplotách, aby nedošlo k zamrznutí a tím disfunkci
aretačních prvků.
Pokud se zbraní nestřílíte, proveďte konzervaci olejem alespoň jednou za 6 měsíců.
Technická data LITE
Rozměry (délka / šířka / výška) [mm]
Délka Picatinny lišty (MIL-STD-1913) [mm]
Materiál

140 / 55 / 54
140
Slitina hliníku AlSi7Mg0,6

Povrchová úprava
Hmotnost [g]

Tvrdý elox
250

Technická data PRO
Rozměry (délka / šířka / výška) [mm]
Délka Picatinny lišty (MIL-STD-1913) [mm]
Materiál

117
Slitina hliníku AlSi7Mg0,6

Povrchová úprava
Hmotnost [g]

140 / 58 / 45

Tvrdý elox
235

Pro novinky v našem sortimentu sledujte domovskou stránku http://rrarms.cz/.
Přejem Vám mnoho příjemných zážitků na střelnici.
Upozornění
Kryt závěru je opatřen lištou Picatinny (MIL-STD-1913), která je rozměrově naprosto shodná s lištou dle
standartu STANAG 4694. Rozdíl je v upínacím schematu obou standartů. Picatinny montáže se opírají o
boční strany lišty, standart STANAG 4694 se opírá o horní plochu a spodní strany lišty. Proto jsou doplňky
využívající montáže Picatinny zpravidla nakloněny na některou stranu. Toto není vada ale vlastnost a nebrání
přesnému nastřelení/seřízení doplňků. Doplňky využívající dosedací plochy dle standartu STANAG 4694 drží
kolmo k liště.
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