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VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ: PŘI NESPRÁVNÉ MANIPULACI S TOUTO 

STŘELNOU ZBRANÍ MŮŽE DOJÍT K NEÚMYSLNÉMU 

VÝSTŘELU, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ, SMRT 

A/NEBO ŠKODY NA MAJETKU. 

 
VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM TÉTO STŘELNÉ ZBRANĚ SI 

PŘEČTĚTE TYTO POKYNY, POROZUMĚJTE JIM A 

DODRŽUJTE JE. TUTO ZBRAŇ BYSTE MĚLI POVAŽOVAT 

ZA NABITOU A PŘIPRAVENOU KE STŘELBĚ, DOKUD Z NÍ 

NEVYJMETE ZÁSOBNÍK A NEOVĚŘÍTE, ŽE NÁBOJOVÁ 

KOMORA NENÍ NABITÁ. 

 
Pokud něčemu nerozumíte, požádejte kvalifikovaného 

puškaře  o pomoc ohledně bezpečného zacházení se 

střelnými zbraněmi a jejich údržby. 

 
Tento návod k použití by měl být vždy součástí této zbraně 

a měl by být předán spolu s ní při změně vlastníka nebo při 

zapůjčení či předání zbraně jiné osobě. 

 
Jako majitel střelné zbraně musíte znát místní, státní a 

federální zákony týkající se vlastnictví střelných zbraní. 

Upozornění uvedená v této příručce se nevztahují na 

všechny státy a mohou se bez předchozího upozornění 

změnit. O aktuálních zákonech a předpisech v místě svého 

pobytu se informujte u místních úřadů. 

 
VAROVÁNÍ: VYSTAVENÍ OLOVU 

Používání střelných zbraní ve špatně větraných prostorách 

nebo manipulace se střelnými zbraněmi a střelivem či jejich 

čištění může vést k vystavení olovu a dalším škodlivým 

látkám, o nichž je ve státě Kalifornie známo, že způsobují 

vrozené vady, poškozují plodnost a způsobují jiná vážná 

fyzická zranění. 
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ZPRÁVA VÝKONNÉHO ŘEDITELE 

 
Vážený zákazníku, 

 
Chci Vám osobně poděkovat, že jste si zakoupili jednu z 

našich nových zbraní FM-15 Gen 2. 

 
Při založení společnosti FM Products jsme si zvolili 
následující heslo: 

 

„Vytváříme pouze to nejlepší.“ 
 
Na základě podpory a zpětné vazby od zákazníků vyrábíme 

v současné době jednu z nejspolehlivějších a funkčně 

nejbohatších karabin pistolové ráže AR na trhu. Bez podpory 

našich zákazníků by to nebylo možné. 

 
Posledních pár let jsme vyvíjeli karabinu pistolové ráže „Gen 

2“. Každý aspekt této střelné zbraně byl promyšlen a my 

jsme se rozhodli dělat věci jinak, abychom našim 

zákazníkům nabídli nejlepší možný produkt. 

 
Těšíme se, až nám řeknete, jak můžeme naše produkty i 

nadále zlepšovat. Naší filozofií je, že se vždy budeme snažit 

zlepšovat naše výrobky na základě zpětné vazby od našich 

zákazníků. 

 
Děkujeme, že jste se k nám na této cestě rozhodli připojit. 

Doufáme, že naše pozornost věnovaná detailům Vám 

ukáže, jak moc nám na Vás jako na zákazníkovi záleží. 

 

Paul Noonan 

Výkonný ředitel, Foxtrot Mike Products 
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PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE 

Společnost Foxtrot Mike Products je známá svou doživotní 
zárukou na všechny 

své výrobky. 

 
V případě, že zákazník na našem výrobku odhalí závadu, 

společnost FM Products mu tyto díly bezplatně vymění. 

 
Naše doživotní záruka nepokrývá přepravu položek, na které 

se vztahuje záruka, k nám, nicméně Vám uhradíme zpětnou 

přepravu těchto položek k Vám. 

 
Naše doživotní záruka se nevztahuje na závady způsobené 

střelivem, součástmi od jiných výrobců nebo nedbalostí 

střelce. 

 
Pokyny pro případné vrácení výrobků v záruce si vyžádejte 

na adrese info@FM-Products.com. Společnost FM Products 

odpovídá na e-maily zákaznického servisu 7 dní v týdnu. 

 
Vážíme si Vás jako zákazníka a chceme, 

abyste byli se svým nákupem spokojeni. 

 
Společnost FM Products usiluje o to, abyste získali kvalitní 
střelnou zbraň, 

která Vám vydrží po celý život. 

 
 

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

Společnost Foxtrot Mike Products výslovně odmítá odpovědnost za 
náhodné nebo následné škody. 

 
Jako vlastník a uživatel této střelné zbraně jste odpovědní za to, 

že bude využívána bezpečně a v souladu se zákonem. 

mailto:info@FM-Products.com


5  

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO 

ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ 

1. Při střelbě vždy používejte ochranu očí a uší. 

 
2. Před použitím se seznamte s mechanikou střelné 

zbraně 

a pravidly bezpečného zacházení s ní. 

 
3. Vždy miřte ústím zbraně bezpečným 

směrem. 

 
4. Dokud nejste připraveni a nemáte v úmyslu střílet, 

nemějte prst na spoušti. 

 
5. Mějte přehled o svém cíli a o tom, co je za ním. 

 
6. Ve své zbrani používejte pouze kvalitní střelivo 

správné ráže. 

 
7. Ujistěte se, že Vaše střelná zbraň a střelivo jsou 

v dobrém technickém stavu. 

 
8. Pokud střelnou zbraň nepoužíváte, 

měla by být nenabitá a řádně uložená. 
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VÝBĚR STŘELIVA 

VŽDY používejte kvalitní tovární střelivo. 

 
Přebíjení je věda a nevhodně nabité střelivo může být 

extrémně nebezpečné. Společnost FM Products se výslovně 

zříká odpovědnosti za jakékoli škody nebo zranění, k nimž 

dojde v souvislosti s použitím vadného, nestandardního, 

„repasovaného“ ručně nabíjeného (přebíjeného) střeliva 

nebo jiných patron, než pro které byla střelná zbraň původně 

určena**. 

 
Společnost FM Products důrazně doporučuje používat 

střelivo s mosaznou nábojnicí, naše zbraně jsou však 

konstruovány pro použití střeliva s ocelovou nábojnicí. 

 
Zdůrazňujeme, že používání střeliva s ocelovou nábojnicí 

NEZNAMENÁ ztrátu záruky, nicméně při používání střeliva s 

ocelovou nábojnicí se mohou objevit 2 závady, kterým 

společnost FM Products nemůže zabránit ani na ně 

poskytnout záruku. 

 
1) U střeliva s ocelovou nábojnicí se obvykle používají tvrdší 

zápalky, které mohou občas způsobit závadu, kdy úderník 

dostatečně narazí na zápalku, ale nedojde k zážehu náboje. 

Vyjměte ze zbraně náboj a vyhoďte jej. Tento náboj se 

NEPOKOUŠEJTE znovu nabít. Na náboji je patrný výrazný 

náraz úderníku na zápalku, ale náboj nebyl vystřelen. Tato 

závada souvisí s municí. 

 
2) U střeliva s ocelovou nábojnicí je větší pravděpodobnost, 

že se v plné nábojové komoře zaseknou, než u mosazného 

střeliva. Díky tomu může být „nemožné náboj vyjmout“. 

Doporučujeme vyjmout závěr a pomocí čisticí tyče tuto 

zaseknutou nábojnici vyklepat. Před pokračováním v práci 

zkontrolujte, zda vytahovač není poškozen. Tato závada 

souvisí s municí. 
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VÝBĚR STŘELIVA, POKR. 

POUŽÍVÁNÍ TLUMIČŮ: Společnost FM Products podporuje 

používání tlumičů; při střelbě s tlumičem doporučujeme 

používat pouze podzvukové střelivo (náboje s rychlostí nižší 

než 1100 FPS), aby se snížil protitlak a rychlost nosiče 

závěru. Podzvukové střelivo nedoporučujeme používat, když 

tlumič nepoužíváte. 

 
VŽDY otestujte funkčnost jakéhokoli nového střeliva před 

použitím na soutěži, pro osobní obranu nebo budete-li ho 

kupovat ve velkém pro rekreační střelbu. 

 
VŽDY používejte střelivo, které odpovídá průmyslovým 

výkonnostním normám stanoveným Institutem výrobců 

sportovních zbraní a střeliva Spojených států amerických 

(SAAMI), nebo střelivo vyrobené podle vojenských 

specifikací. 

 
NIKDY nepoužívejte patrony, které jsou znečištěné, mokré, 
zkorodované, ohnuté nebo poškozené. 

 
NIKDY nepoužívejte patrony špinavé od oleje. 

 
NIKDY nestříkejte aerosolová maziva, konzervační 

prostředky nebo čisticí prostředky přímo na patrony nebo 

tam, kde by se přebytečný sprej mohl dostat do kontaktu s 

patronami. 

 
** Pokud zákazník použije střelivo, které není pro naše 

výrobky doporučeno, může společnost FM Products účtovat 

zákazníkům opravu nebo výměnu poškozených dílů, které 

způsobily poškození střelné zbraně nebo jejích částí. 
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VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU 

VŽDY používejte kvalitní zásobníky, například Magpul 

PMAG nebo hliníkové zásobníky USGI. 
 
Mnoho problémů s podáváním je způsobeno nekvalitními, 
dováženými zásobníky. 

 
Pokud zbraň používáte v prašném nebo znečištěném prostředí, 
vyčistěte poté zásobníky suchým kartáčem. 

 
NIKDY mazivem nepromazávejte vnitřek zásobníků. 

 
Společnost FM Products NEDOPORUČUJE použití následujících 

součástí, není schopna řešit problémy vzniklé v důsledku takového 

použití a neposkytuje na ně záruku: 

- Zásobníky s jinou než tovární kapacitou (tj. bubnové zásobníky, 

zásobníky na 100 nábojů atd.). 

- Prodloužení zásobníků nebo spojky vyrobené doma nebo jiným 
výrobcem. 

- Zásobníky vyrobené z čirého plastu.*** 

 
***U zásobníků vyrobených z čirého plastu není ústí zásobníku tak 

odolné jako u tradičních polymerů plněných sklem. Čirý plast také 

tolik neklouže jako polymery plněné sklem, což může způsobovat 

problémy s podáváním. 

 
Zásobníky se přirozeně opotřebovávají a je třeba je 

časem vyměnit. 
 
Při odstraňování závad si zásobníky očíslujte, abyste zjistili, zda je 

stálým zdrojem problémů konkrétní zásobník. 

 
Pro spolehlivou funkci starších zásobníků je vhodné vyměnit 

pružinu zásobníku. 

 
Porovnejte úhel a výšku horního náboje ve starých zásobnících s 

novými zásobníky a zjistěte, zda nedošlo k opotřebení ústí 

zásobníku. 
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VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU, POKR. 

Společnost FM Products VŽDY poskytuje záruku při použití 

kvalitních zásobníků Magpul PMAG nebo hliníkových 

zásobníků USGI. 

 
Osvědčeným postupem, který nám sdělili naši vojenští poradci a poradci 

pro vymáhání práva, je mít ve vysokokapacitních zásobnících o 2 náboje 

méně, než co kapacita dovoluje, aby se zvýšila spolehlivost v suchých a 

špinavých „extrémních“ podmínkách (například: 28 nábojů v Magpul o 

kapacitě 30 nábojů PMAG). 

 

ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ 

Nic nemůže nahradit řádné školení a výcvik. 
 
Společnost FM Products DŮRAZNĚ doporučuje, abyste 

absolvovali školení o bezpečném ovládání a střelbě ze střelné 

zbraně u kvalifikovaného instruktora. 

 
Více podrobnějších informací o zacházení se svou novou střelnou 

zbraní najdete v našich instruktážních videích, která jsou k 

dispozici na našich webových stránkách www.FM-Products.com 

 

POJISTKA 
 
Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena oboustrannou manuální 

pojistkou ovládanou palcem, která je umístěna vzadu na 

dolní části pouzdra závěru. 

 
Když je pojistka v poloze „aktivní“, spoušť je zajištěná a 

zbraň nevystřelí. 

 
Když bezpečnostní páku překlopíte dolů a dopředu, 

dostanete pojistku do polohy „odjištěno“, můžete stisknout 

spoušť a zbraň vystřelí. 

http://www.fm-products.com/
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Pojistku lze aktivovat pouze v případě, že je natažené 

kladívko. Pokud se bezpečnostní páka neotočí do polohy 

„aktivní“, zatáhněte za natahovací páku závěru, abyste 

natáhli kladívko. 

 

ŘÍZENÍ PALBY (SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS) 
 
Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena řízením palby po vzoru AR, 

které se skládá z vnější spouště a kladívka. 

 
Spoušť se ovládá tak, že za ni zatáhnete ukazováčkem, 

čímž se spustí kladívko a zbraň vystřelí. Spoušť lze ovládat 

pouze tehdy, když je volič pojistky v poloze „odjištěno“. 

 
Kladívko je automaticky natahováno nosičem závorníku při 

cyklu zbraně nebo při ručním natažení závěru pomocí 

natahovací páky. Kladívko musí být natažené, aby se volič 

pojistky přesunul do polohy „aktivní“. 

 

NATAHOVACÍ PÁKA ZÁVĚRU 
 
Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena přední natahovací pákou, 

která se nepohybuje společně se závěrem, umístěnou uvnitř 

předpažbí. 

 
Slouží k zasunutí nosiče závorníku při nabíjení, 

vyprazdňování a odstraňování závad. 

 
Natahovací páku závěru NIKDY netlačte dopředu. Vždy 

natahovací páku závěru uvolněte a nechte vnitřní pružiny, 

aby ji dopředu posunuly samy. 

 
Natahovací páku závěru lze nastavit do čtyř různých poloh, 

vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolů. Pro podrobnosti o 

změně polohy viz „Příslušenství zbraně FM-15 Gen 2: 

Natahovací páka závěru se čtyřmi polohami“. 



11  

ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ, POKR. 

ZÁCHYT ZÁSOBNÍKU 
 
Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena záchytem zásobníku, který 

zásobník uzamkne na místě. 

 
Chcete-li zásobník zajistit, jednoduše jej vložte do 

zásobníkové šachty v dolní části pouzdra závěru. 

 
Chcete-li zásobník odjistit, stiskněte tlačítko pro odjištění 
zásobníku na pravé straně dolní části pouzdra závěru. 

 
ZÁCHYT ZÁVĚRU 

 
Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena záchytem závěru, který uzamyká 

závěr směrem dozadu. 

 
Záchyt závěru lze aktivovat dvěma způsoby: 

 
1. Vystřelením posledního projektilu v zásobníku, což vede k 

tomu, že podavač zásobníku aktivuje záchyt závěru. 

 
2. Ručním zatažením závěru pomocí natahovací páky závěru, 

zatlačením na spodní část záchytu závěru a následným pomalým 

uvolněním natahovací páky závěru, dokud závěr nezapadne do 

záchytu závěru. Pokud je Váš záchyt závěru vybaven pákou 

Magpul BAD, můžete po zasunutí závěru pomocí natahovací páky 

závěru zatlačit na páku nahoru. 

 
Záchyt závěru lze uvolnit dvěma způsoby, které povedou k 

uzavření závěru: 

 
1. Stisknutím vějířové podložky v horní části vypouštění závěru. 

Pokud je Váš záchyt závěru vybaven pákou Magpul BAD, můžete 

stlačením páky závěr uvolnit. 
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2. Ručním natažením závěru pomocí natahovací páky 

závěru, čímž dojde k poklesu záchytu závěru, a následným 

rychlým uvolněním natahovací páky závěru. Neposouvejte 

natahovací páku závěru sami, dopředu ji posunou pružiny. 

Závěr potřebuje veškerou hybnost, aby mohl vyjmout nový 

náboj a přejít do stavu nabití. 

 

KRYT VÝHOZNÉHO OKÉNKA 
 
Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena krytem výhozného okénka, 

který chrání pušku před nečistotami v době, kdy se z ní 

nestřílí. 

 
Kryt výhozného okénka uzavřete ručně tím, že jej otočíte 
nahoru a zacvaknete jej na místo. 

 
Kryt výhozného okénka se automaticky otevře při každém 

pohybu nosiče závorníku. 
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NABÍJENÍ A PŘEBÍJENÍ 

Když zbraň FM-15 Gen 2 nabíjíte, VŽDY se ujistěte, že 

puška míří bezpečným směrem, Váš prst není na spoušti a 

pojistka ovládaná palcem je v poloze „aktivní“. 

 
Plně nabitý zásobník je určen k tomu, aby byl zasunut do 

uzamčeného závěru a aby byl první náboj vyjmut při 

„spouštění“ závěru pomocí vypouštění. 

 
Chcete-li zbraň správně nabít: 

 
1. Pokud závěr ještě není uzamčen v prázdném zásobníku, 

uzamkněte jej směrem dozadu 

2. Pohledem zkontrolujte, zda byl poslední náboj vyhozen, a 

ujistěte se, že je nábojová komora prázdná 

3. V případě potřeby vyjměte prázdný zásobník a vložte 

nabitý zásobník 

4. Zatáhněte za zásobník, abyste se ujistili, že je zcela 

zajištěn 

5. Pevně stiskněte páčku spouště, aby závěr 

klesl plnou rychlostí, a nabijte zbraň 

 
Chcete-li záběr uvolnit, společnost FM Products DŮRAZNĚ 

doporučuje, abyste při nabíjení nového zásobníku 

„nemanipulovali s natahovací pákou závěru sami“. 

 
Pokud páku uvolníte příliš brzy nebo pokud střelec s pákou 

„manipuluje“, což způsobí zpomalení závěru, může být 

hybnost nedostatečná k tomu, aby byl náboj vyjmut ze 

zásobníku a vložen do nábojové komory. 

 
Poté, co natahovací páku natáhnete směrem dozadu, 

byste ji měli rychle uvolnit. 

 
Závěr by se NIKDY neměl „pouštět“ plnou rychlostí na 

prázdný zásobník nebo prázdnou nábojovou komoru. 



 

Zavírání závěru, když je nábojová komora prázdná, za účelem 
uskladnění: 

1. Pokud závěr ještě není uzamčen v prázdném zásobníku, 

uzamkněte jej směrem dozadu 

2. Pohledem zkontrolujte, zda byl poslední náboj vyhozen, a 

ujistěte se, že je nábojová komora prázdná 

3. Vyjměte zásobník 

4. Zatáhněte natahovací páku závěru směrem dozadu, čímž se 
záchyt závěru může 

začít stahovat 

5. Nechte natahovací páku závěru, aby se pomalu posunula 
dopředu, dokud závěr nedosedne na nábojovou komoru 

 
Plně nabitý zásobník NIKDY nevkládejte, když je závěr 

zavřený. 

 
Společnost FM Products DŮRAZNĚ doporučuje, abyste v 

případě, že chcete „takticky přebíjet“ nebo „doplnit zbraň“, 

kdy střelec vyměňuje částečně vybitý zásobník na zavřeném 

závěru, měli v zásobníku o 2 náboje méně, než co kapacita 

dovoluje. 

 
Plně napnutá pružina zásobníku působí velkou silou směrem 

nahoru a při zasunutí může vyvíjet značný tlak na nosič závorníku. 

 
Plně nabitý zásobník může kvůli dvousloupcové konstrukci 

způsobit rozšíření bočních stěn polymerových trubek zásobníku. 

 
Je normální, že se plně nabitý zásobník v této situaci neuvolní. 

 
Při „taktickém přebíjení“ je osvědčeným postupem vždy ponechat 

si zásobníky se střelivem, v těchto případech střelec ručně vyndá 

zásobník ze zbraně. 

 
Prázdné zásobníky by se správně uvolňovat měly, protože je 

není třeba uchovávat. 
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

U všech poloautomatických střelných zbraní se může 

občas vyskytnout závada. 

 
Většina závad je způsobena nesprávnou údržbou, střelivem, 

které neodpovídá specifikaci, nesprávně udržovanými 

zásobníky nebo nečistotami, které se dostaly do vnitřních 

částí zbraně. 

 
Abyste minimalizovali četnost závad, měla by být Vaše 

střelná zbraň udržována v souladu s tímto návodem k 

použití. 

 
JAK ZÁVADU ODSTRANIT: 

1. Střelnou zbraň vždy nasměrujte bezpečným směrem. 

2. Prst udržujte stále mimo spoušť. 

3. Zaznamenejte si typ závady, abyste mohli v případě 

potřeby provést opravu nebo údržbu. 

4. Zasuňte nosič závorníku do zcela zadní polohy a zajistěte 

jej v otevřené poloze. 

5. Vyjměte zásobník a odstraňte závadu prsty nebo malým 

plastovým předmětem. 

 
Do střelné zbraně byste neměli vkládat kovové nástroje, 

protože mohou způsobit poškození nebo detonaci zápalky 

náboje. 

 
Pokud se vám nepodaří závadu odstranit, kontaktujte 

info@FM-Products.com nebo místního puškaře, 

který vám poskytne další instrukce. 

mailto:info@FM-Products.com
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ROZEBRÁNÍ ZBRANĚ PRO 

ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ 

Rozebrání zbraně pro základní čištění je rychlá demontáž hlavních 
součástí střelné zbraně za účelem čištění a kontroly. 

 
Více podrobnějších informací o rozebrání zbraně pro základní čištění Vaší 

nové zbraně najdete v našich instruktážních videích, která jsou k dispozici 

na našich webových stránkách www.FM-Products.com 

 
Když zbraň FM-15 Gen 2 rozebíráte pro základní 

čištění, VŽDY noste ochranné brýle, protože součásti, 

na které působí pružiny, by mohly způsobit poranění očí. 
 
ROZEBRÁNÍ ZBRANĚ FM-15 GEN 2 PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ 

1. Vyjměte zásobník. 

2. Potvrďte, že střelná zbraň není nabitá. 

 
K většině nechtěných výstřelů z nedbalosti dochází tehdy, 

když se vynechá krok č. 2. 

 
3. Ujistěte se, že závěr je v zajištěné poloze. 

4. Zatlačte zadní čep rozborky a přední otočný čep zleva doprava, 
dokud se nezastaví. 

 
Naše pouzdra závěru vyrábíme těsná, takže u nových 

střelných zbraní může být k vyražení čepů 

zapotřebí kladivo a prorážeč. 

 
5. Oddělte horní část od spodní. 

6. Pomocí prorážeče 1/8" v zadní zátce horní části pouzdra 

závěru stlačte vodicí tyčku pružiny zpětného rázu. 

7. Zasuňte zátku horní části pouzdra závěru dolů a vyjměte ji z 

horní části pouzdra závěru, čímž uvolníte sestavu pružiny 

zpětného rázu. Druhou rukou zachyťte sestavu pružiny 

zpětného rázu. 

8. Zatáhněte za přední natahovací páku závěru, čímž se nosič 

závorníku posune dozadu. 

9. Vytáhněte nosič závorníku z horní části. 

http://www.fm-products.com/
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ROZEBRÁNÍ ZBRANĚ PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ, 

POKR. 

OPĚTOVNÁ MONTÁŽ 

10. Ujistěte se, že je závěr v nosiči závorníku vytažen úplně 

dopředu. 

11. Vložte nosič závorníku do horní části pouzdra závěru. 

12. Zasuňte sestavu pružiny zpětného rázu do horní části 

pouzdra závěru a vyrovnejte vodicí tyčku se záhlubníkem 

pružiny zpětného rázu v klíči nosiče závěru. 

13. Zatlačte vodicí tyčku pružiny zpětného rázu pomocí 

prorážeče 1/8" a zároveň zasuňte zátku horní části pouzdra 

závěru do horní části. 

14. Po úplném zasunutí zátky horní části pouzdra závěru by 

měla vodicí tyčka pružiny zpětného rázu „zapadnout“ na své 

místo. 

15. Nasaďte horní část na spodní část posunutím předního 

otočného čepu a zadního čepu rozborky zprava doleva. 

16. Zatáhněte zpět za natahovací páku závěru, abyste se 

ujistili, že se nosič závorníku v horní části zbraně volně 

pohybuje. 

 
Pro důkladné vyčištění je třeba rozebrat nosič závorníku. 

 
ROZEBRÁNÍ NOSIČE ZÁVORNÍKU GEN 2 PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ 

1. Vyjměte závlačku úderníku na levé/ zadní straně nosiče 

závorníku. 

2. Vyjměte úderník. 

3. Úplně zatlačte hlavici závěru dozadu, otočte čep závorníku tak, 

aby byla jeho ploška zarovnána s klíčem nosiče závěru, a vyjměte 

jej vytažením z nosiče závorníku. Všechno má k sobě přiléhat 

těsně, proto se ujistěte, že je ploška čepu závorníku zarovnána se 

stranou klíče na plynový ventil. 

4. Sestavu závěru lze nyní vyjmout vytažením z přední části 

nosiče závorníku. 

5. Zatlačte kolík vytahovače na pravé straně závěru a vytáhněte kolík 

vytahovače na levé straně závěru, poté vyjměte vytahovač ze závěru. 

6. Pro běžné čištění není nutná žádná další demontáž. 

7. Díly vyčistěte a promažte. 

8. Pro opětovnou montáž proveďte kroky 1-5 pozpátku. 
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ZÁBĚH A ÚDRŽBA 

Společnost FM Products doporučuje, aby se každá nová zbraň 

nechala během prvních 500 výstřelů „zaběhnout“, což znamená, 

že je potřeba ji obzvláště řádně mazat a čistit. 

 
Když je plynová zbraň úplně nová, není neobvyklé, že se během 

prvních 100 výstřelů objeví více závad, protože v této době se 

„zaběhávají“ plynové kroužky a další vnitřní součásti. Ujistěte se, 

že jsou vnitřní díly dobře promazány, aby zbraň v období záběhu 

správně fungovala. 

 
Výrobky společnosti FM Products se dodávají potažené 

inhibitorem koroze. TEN VŠAK NEPLNÍ ROLI MAZIVA! 

 
Před první střelbou ze zbraně otřete veškerý inhibitor koroze 

a řádně ji namažte. 

 
Před prvním výstřelem ze zbraně doporučujeme nastříkat 

olej do vývrtu horní části pouzdra závěru a natřít jím závěr a 

nosič. Společnost FM Products doporučuje, aby se zbraně 

používaly namazané, zejména když je zbraň nová a 

jednotlivé díly si na sebe teprve zvykají. 

 
Používejte POUZE čisticí a mazací prostředky určené pro 

střelné zbraně. Mnohé jiné výrobky pro automobilové nebo 

průmyslové použití NEJSOU vhodné pro střelné zbraně a 

mohou vést ke ztrátě záruky. 

 
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme před 

každou střelbou provést „rychlé čištění“ tím, že otřete nosič 

závorníku a znovu namažete nosič závorníku a vnitřek horní 

části pouzdra závěru při každé střelbě ze zbraně. 

 
Při mazání používejte kvalitní, lehký zbraňový olej, například 

Rem Oil nebo CLP v aerosolovém balení, který může rychle 

postříkat 
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ZÁBĚH A ÚDRŽBA, POKR. 

nosič závorníku. 

Na nosič závorníku NEDOPORUČUJEME používat mazací 

tuk. Mazací tuk není pro období záběhu vhodný a v 

chladnějším podnebí může zhoustnout. 

 
Během období záběhu doporučujeme, abyste využívali 60% 

kapacitu zásobníků, čímž snížíte tlak na nosič závorníku a 

zajistíte, že vše bude fungovat spolehlivě. 

 
Po každých 500 výstřelech nebo podle potřeby proveďte 

důkladné vyčištění a vizuální kontrolu nosiče závorníku a 

dalších vnitřních součástí. 

 
Podrobné pokyny k čištění a mazání přesahují rámec tohoto 

průvodce rychlým startem a jsou nejlépe vysvětleny 

prostřednictvím videí, která naleznete na našich webových 

stránkách www.FM-Products.com 

http://www.fm-products.com/
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TIPY NA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

Jakékoli závady vždy odstraňujte v tomto pořadí: 

 
1. ČIŠTĚNÍ A MAZÁNÍ (Strana 18) 

 
Nesprávné čištění a mazání (tzn. zbraň je suchá a špinavá) je 

nejčastější příčinou závad. Jednou za každých 500 výstřelů zbraň 

důkladně vyčistěte a zkontrolujte, zda není opotřebovaná, a v 

případě potřeby opotřebované díly vyměňte. Osvědčeným 

postupem je zbraň před střelbou vždy vyčistit a namazat. 

 
2. STŘELIVO (Strana 6) 

 
Používejte vysoce kvalitní, tovární střelivo s mosaznou nábojnicí. 

Vyzkoušejte jiný typ střeliva, abyste se ujistili, že nemáte špatnou 

šarži. Střelivo může mít široký rozsah tolerance. Uvědomte si, že 

střelivo s ocelovou nábojnicí může způsobit, že k výstřelu nedojde, 

nebo že se nábojová komora zasekne. 

 
3. ZÁSOBNÍKY (Strana 8) 

 
Používejte kvalitní zásobníky, například Magpul PMAG nebo 

hliníkové zásobníky USGI. Otestujte více zásobníků, abyste zjistili, 

zda problém není způsobený konkrétním zásobníkem. Zásobníky 

se časem přirozeně spotřebovávají a je třeba je vyměnit. 

 
4. KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKOU PODPORU 

 
Pokud závada přetrvává, kontaktujte nás na adrese info@FM-

Products.com Společnost FM Products odpovídá na e-maily 

zákaznického servisu 7 dní v týdnu. 

 
POZNÁMKA: Společnost FM Products nemůže poskytovat 

technickou podporu ani řešit problémy týkající se součástí, 

které nevyrábí. 

mailto:info@FM-Products.com
mailto:info@FM-Products.com
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PŘÍSLUŠENSTVÍ ZBRANĚ FM-15 GEN 2 

ORIGINÁLNÍ DÍLY 

 
Spousta dílů zbraně FM-15 Gen 2 je originálních, a proto 

nejsou zaměnitelné se standardními díly pro AR. 

 
Zejména plynový nástavec, hlaveň, matice upevňující 

hlaveň, nosič závěru a klíč nosiče jsou originální, patentem 

chráněné nebo patentované díly, které by se NEMĚLY 

demontovat. Odstranění nebo demontáž matice upevňující 

hlaveň, plynového nástavce nebo klíče nosiče závěru může 

vést ke ztrátě záruky! 

 
Zbytek této části bude podrobně popisovat součásti, které 
jsou kompatibilní s dalším příslušenstvím. 

 
NATAHOVACÍ PÁKA ZÁVĚRU SE ČTYŘMI POLOHAMI 

 
Přední natahovací páku závěru na zbrani FM-15 Gen 2 lze nastavit do 

čtyř různých poloh, vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolů. 

 
Více podrobnějších informací o změně polohy natahovací páky závěru 

naleznete v našich videích s návodem, která jsou k dispozici na našich 

webových stránkách www.fm-products.com 

 
Natahovací páka závěru drží na místě pomocí stavěcího šroubu č. 10-

32, který se upevňuje zepředu. K uvolnění stavěcího šroubu budete 

potřebovat dlouhý imbusový klíč 3/32". 

 
Jakmile je stavěcí šroub povolen, můžete natahovací páku závěru 
vysunout, přemístit, kam chcete, a poté ji znovu utáhnout. 

 
Technické specifikace natahovací páky závěru jsou k dispozici pro 

výrobce náhradních dílů, kteří by chtěli vytvořit nový design natahovací 

páky závěru. Kontaktujte nás na adrese info@FM-Products.com 

http://www.fm-products.com/
mailto:info@FM-Products.com
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PŘEDPAŽBÍ Mk2 

 
Předpažbí Mk2 a matice upevňující hlaveň jsou originální 

díly pro zbraň FM-15 Gen 2, a protože jsou nedílnou 

součástí předního natahovacího systému, nejsou 

zaměnitelné s předpažbími jiných výrobců. 

 
Předpažbí Mk2 lze sejmout pomocí násady IP27 Torx Plus, 

kterou odstraníte dva šrouby č. 10-32 x 1 1/4”. Při demontáži 

neztraťte pružné podložky ani pružinu natahovací páky 

závěru. Při opětovném utahování nepřekračujte 12 librostop. 

Ujistěte se, že je předpažbí správně seřízeno, a to tak, že 

spustíte přední natahovací páku závěru bez nainstalované 

sestavy nosiče závorníku nebo sestavy předsuvné pružiny. 

 
Matici upevňující hlaveň Mk2 NELZE ODSTRANIT a pokud 

se o to pokusíte, můžete přijít o záruku. Pokud je třeba 

hlaveň nebo horní část pouzdra závěru z jakéhokoli důvodu 

opravit, musí být tyto díly zaslány zpět společnosti FM 

Products. Pokud potřebujete servis, kontaktujte nás na 

adrese info@FM-Products.com. 

 
MÍŘIDLA A ZAMĚŘOVACÍ DALEKOHLEDY 

 
Horní část pouzdra závěru FM-15 Gen 2 a předpažbí Mk2 

jsou přesně o 1/4" vyšší než standardní horní části pouzdra 

závěru AR, aby se do nich vešla přední natahovací páka 

závěru a systém tlumení zpětného rázu. 

 
Společnost FM Products při vývoji bez problémů použila 

standardní mířidla, zaměřovací dalekohled a optické držáky 

AR-15. 

mailto:info@FM-Products.com


 

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZBRANĚ FM-15 GEN 2, POKR. 

ÚSŤOVÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Zbraň FM-15 Gen 2 má na našich hlavních standardní závity 
1/2"-28 

a v blízkosti ústí má plošky pro plochý klíč 9/16". 

 
Plošky pro plochý klíč jsou určeny k tomu, abyste mohli 

hlaveň při uvolňování nebo utahování úsťové zařízení 

podepřít klíčem. 

 
VŽDY spolupracujte s kompetentním puškařem, který 

použije správné přípravky a nástroje, aby nedošlo k 

poškození hlavně a horní části pouzdra závěru při výměně 

úsťových zařízení. 

 
ADAPTÉR NA PAŽBU 

 
Systém tlumení zpětného rázu zbraně FM-15 Gen 2 vyžaduje 

použití jednoho z našich adaptérů na pažbu, který má integrovaný 

tlumič zpětného rázu jako součást adaptéru se závitem. 

 
Máme několik provedení adaptérů na pažbu, včetně adaptérů na 

pevnou, sklopnou pažbu a adaptérů na picatinny lištu. Pro více 

informací nás kontaktujte na info@FM-Products. 

 
Použití horní části pouzdra závěru FM-15 Gen 2 bez některého z našich 

adaptérů na pažbu povede k poškození horní části pouzdra závěru a 

nosiče závorníku a může vést ke ztrátě záruky. 

 
ŘÍZENÍ PALBY (SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS) 

 
Zbraň FM-15 Gen 2 je kompatibilní s jakýmikoliv spouštěmi vzoru AR, 

včetně většiny „kontejnerových“ spouští. 

 
Společnost FM Products není schopna testovat všechny spouště jiných 

výrobců, a proto Vám nemůže poradit ani zaručit, že výrobek jiného 

výrobce bude fungovat v naší střelné zbrani.  

23 
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Společnost FM Products DŮRAZNĚ doporučuje zvolit 

spoušť typu GI, která odpovídá vojenské specifikaci a nabízí 

dostatečný záběr kladívka/přerušovače. 

 
Střelba dávkou je VŽDY způsobena problémem s řízením 

palby a je následkem nedostatečného záběru přerušovače 

nebo jeho opotřebení. 

 
Společnost FM Products může poskytnout záruku POUZE 

na řízení palby, které společnost FM Products do Vaší 

střelné zbraně zabudovala. 

 
JAKÉKOLI problémy se střelbou dávkou, které způsobilo 

řízení palby od jiného výrobce, MUSÍTE řešit s výrobcem 

dané spouště nebo s puškařem, který spoušť zabudoval. 

 
Společnost FM Products neposkytuje technickou podporu 

ani neřeší problémy s binárními spouštěmi, spouštěmi s 

nuceným resetem ani žádnými jinými spouštěmi od jiných 

výrobců. 

 
Pokud máte problém se spouští, která je součástí FM-15 

Gen 2, neprodleně nás kontaktujte na info@FM-

Products.com. 

 
NOSIČ ZÁVORNÍKU 

 
FM-15 Gen 2 má originální nosič, klíč nosiče a čep 

závorníku, avšak závorník, úderník a závlačka úderníku 

odpovídají vojenské specifikaci, a proto je lze nahradit díly 

jakéhokoli výrobce, které také odpovídají vojenské 

specifikaci. 

 
Kontaktujte nás na adrese info@FM-Products.com , pokud 
potřebujete servis nosiče, klíče nosiče nebo čepu závorníku. 

mailto:info@FM-Products.com
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PŘÍSLUŠENSTVÍ ZBRANĚ FM-15 GEN 2, POKR. 

DOLNÍ ČÁST POUZDRA ZÁVĚRU 

 
Horní část zbraně FM-15 Gen 2 je kompatibilní s jakoukoli 

dolní částí pouzdra závěru vzoru AR, pokud odpovídá 

vojenské specifikaci a používá jeden z našich adaptérů na 

pažbu FM Gen 2. 

 
Systém tlumení zpětného rázu zbraně FM-15 Gen 2 

vyžaduje použití jednoho z našich adaptérů na pažbu, který 

má integrovaný tlumič zpětného rázu jako součást adaptéru 

se závitem. 

 
Použití horní části pouzdra závěru FM-15 Gen 2 bez 

některého z našich adaptérů na pažbu povede k poškození 

horní části pouzdra závěru a nosiče závorníku a může vést 

ke ztrátě záruky. 
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POZNÁMKA PRO SOUTĚŽNÍ 

STŘELCE 

Ve společnosti FM Products si uvědomujeme, že soutěžní 

střelecký sport je důležitou součástí kultury zbraní a 

způsobem, jakým mohou běžní občané uplatňovat své právo 

podle druhého dodatku americké ústavy, nicméně ve snaze 

získat konkurenční výhodu mnoho střelců vezme střelnou 

zbraň nebo zásobník, který je navržen tak, aby odpovídal 

vojenským standardům, a provede na něm úpravy, které 

sníží jeho spolehlivost. 

 
Jsme přesvědčeni, že jedinou cestou ke kompetenci je 

školení a praxe. Naším cílem je poskytnout spotřebitelům 

vysoce kvalitní výrobek za skvělou cenu, aby mohli utratit 

více peněz za střelivo a strávit více času na střelnici a 

tréninkem. 

 
Podporujeme naše zákazníky v tom, aby si mohli upravit a 

doplnit svou osobní střelnou zbraň podle svého uvážení, 

nicméně žádný výrobce, včetně společnosti FM Products, 

nemůže poskytovat podporu, řešit problémy nebo nést 

odpovědnost za výrobky a příslušenství, které sám 

nevyrobil. 

 
Vyskytnou-li se problémy při použití komponent jiných 

výrobců, které oficiálně nedoporučujeme ani 

nepodporujeme, obraťte se na příslušného výrobce 

příslušenství nebo na puškaře, který je instaloval. 


