
 

 
 

Návod k obsluze  
pistole mod. 24/7, mod. 800, mod. 700 

 
Srdečně gratulujeme k nákupu krátké zbraně Taurus! Při správném 
zacházení Vám tato zbraň bude mnoho let spolehlivým partnerem a 

připraví Vám hodně radosti! 
 
 
 

 
                                                               závěr              ruční pojistka        
hlaveň/ústí hlavně       muška                                  (take uvolňovací páčka u mod. 800)     výřez hledí            

 
     páčka uzávěru      závěrník                                            spoušť     vypínač zásob.        vyměnitelné zad.části 
    (mod. 800&700)          (Mod. 24/7)              lučík                                                           + hrot zast. (mod. 800)
  
 
 
 
 
 
 

UPOZORNÉNÍ: 
PROSÍM PŘED POUŽÍVÁNÍM ZBRANĚ PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE! ZBRAŇ 

PŘEDÁVEJTE DALŠÍM OSOBÁM POUZE VE SPOJENÍ S TÍMTO NÁVODEM  
K OBSLUZE! 

 



VŠEOBECNÉ  BEZPEČNOSTNÍ  POKYNY:  
 
-Zbraň nenechávejte nikdy bez dozoru! Zajistěte, aby se zbraň v žádném okamžiku nedostala do rukou 
dětí, nebo jiných nepovolaných osob.   
 
-Zbraň a náboje uchovávejte odděleně a uzamčené (prosím dbejte platných zákonných ustanovení)!  
 
-při zacházení se zbraní dbejte vždy na to, aby ústí hlavně mířilo směrem, ve kterém nemohou být jiné 
osoby nebo věci neúmyslně poškozeny, nebo ohroženy!  
 
-Zbraň uchovávejte pouze nenabitou a před použitím se ještě jednou ubezpečte, že se v komoře 
nenachází žádný náboj!  
 
-Zbraň nabijte a odjistěte pouze bezprostředně před použitím!  
 
- před nabitím/použitím zbraně se ubezpečte, že se v zásobníku nábojů/hlavni nenachází žádné zbytky 
oleje/předměty atd.!  
 
- používejte pouze náboje, které odpovídají platným požadavkům na bezpečnost 
(CIP). Každá zbraň byla vyzkoušena státním úřadem pro zkoušku střelných zbraní dle požadavků 
zákonů a zákonných předpisů pro zkoušku střelných zbraní s tlakem plynu ostřelování, který 
překračuje maximální přípustný užitný tlak plynu (Pmax)  minimálně o 30%!  
 
- namiřte Vaši zbraň vždy pouze na jeden cíl, který jste jasně identifikovali! Přitom položte prst na 
spoušť pouze tehdy, když chcete střílet a střílejte pouze tehdy, když jste cíl jasně identifikovali!  
 
- neopravujte, nebo neupravujte Vaši zbraň a nechte tyto práce provést pouze kvalifikovaným 
personálem!  
 
DŮLEŽITÉ  ČÁSTI / FUNKCE VAŠÍ  ZBRANĚ  
 
Bezpečnostní mechanismus: 
 
Bezpečnostní mechanismus nabízí při správném používání ochranu proti vystřelení omylem, nebo 
neúmyslnému vystřelení zbraně.   
Abyste zbraň zajistili ručně, stiskněte bezpečnostní páčku (ruční pojistku) směrem nahoru.  Zbraň je 
nyní zajištěna proti neúmyslnému vystřelení! Nepokládejte Váš prst na spoušť, když zbraň odjišťujete!  
U modelu 800 je bezpečnostní páčka současně uvolňovací (Decocker). Stiskněte uvolňovací páčku 
(zbraň je v nataženém stavu) směrem dolů, zbraň se uvolní.  
 
 
Bezpečnostní systém (Key-Lock): 
 
S bezpečnostním systémem Taurus můžete zbraň dodatečně zajistit.  POZOR, tento bezpečnostní 
systém je pomocný způsob zabezpečení zbraně a neruší platnost zákonem předepsaného uskladnění a 
užívání střelných zbraní (viz všeobecné bezpečnostní pokyny).  
 
1. Vyjměte zásobník (k tomu stiskněte vypínač zásobníku)  
2. Ubezpečte se, že v zásobníku nábojů se již nenachází žádný náboj (popř. zbraň vyprázdněte) 
3. Když je zbraň vyprázdněná a když si to přejete, můžete zásobník znovu zasunout.  
4. Vezměte přiložený klíček, zasuňte ho do uzávěru a otáčejte klíčkem pomalu směrem doprava, až 
uslyšíte, resp. ucítíte „cvaknutí“.  
5. Zbraň je nyní „zajištěna“, tzn., že nemůžete zbraň ani natáhnout, ani vystřelit. 
6. Abyste zbraň mohli znovu „odjistit“, otočte klíčkem směrem doleva.  
 
 



Nabití zbraně/vystřelení: 
 
1. Vyjměte zásobník, k tomu stiskněte vypínač zásobníku.  
2. Držte zásobník jednou rukou a druhou rukou vkládejte náboje do zásobníku.  
3. Zásobník znovu zasuňte.  
4. Jednou rukou držte pistoli (pozor, prst nepokládejte na spoušť, viz „všeobecné bezpečnostní 
pokyny“) a druhou rukou zatáhněte skluznici úplně dozadu a znovu ji uvolněte! Jeden náboj bude nyní 
přiveden do nábojové komory. POZOR, zbraň je nyní nabitá! Zajistěte zbraň popř. ruční pojistkou 
(bezpečnostní páčka směrem nahoru) 
5. Stiskněte spoušť k vystřelení zbraně. Po vystřelení bude skluznice tlakem plynu stlačena směrem 
dozadu, prázdná nábojnice bude vyhozena a přiveden nový náboj.   
POZOR: Pokud je zbraň již natažená a chtěli byste ji znovu uvolnit, stiskněte bezpečnostní páčku 
směrem dolů, zbraň je znovu uvolněná a připravená k vystřelení v režimu „Double-Action“ (dvojitá 
akce).  
 
 
Rozebrání zbraně z důvodů čištění: 
1. Ujistěte se, že je zbraň vyprázdněná, vyjměte zásobník a dejte pozor na to, aby úderník nebyl 
natažený.  
2. Dejte zbraň do bezpečné polohy.  
3*. Zatáhněte skluznici trochu zpět a stiskněte vypínač závěrníku (ležící naproti závěrníku)  
4. Závěrník otočte směrem dolů (1/4 otáčky) a vyjměte.  
5. Odtáhněte skluznici směrem dopředu.   
* u mod. 800&700: Odtáhněte skluznici trochu směrem dozadu a stiskněte páčku uzávěru směrem 
dolů. Stiskněte spoušť a odtáhněte skluznici směrem dopředu.   
   
Wechselbarer Griffrücken (mod. 800): 
Modelová řada 800 Vám nabízí možnost vyměnit zadní části! Přitom můžete volit mezi třemi různými 
provedeními, která jsou součástí dodávky. K výměně použijte především přiloženou vyrážecí část (z 
boku od klíče „Key-Lock“) a nasaďte ji úplně dolů na zadní část na hrot. Vytlačte hrot, k usnadnění 
použijte event. plastové kladívko, nebo něco podobného. Když je hrot vyražen, vyjměte zadní část a 
nahraďte ji dle přání. Nakonec hrot znovu zasuňte.  
   
 
Bezpečnostní spoušť (mod. 700): 
Modelová řada má tzv. bezpečnostní spoušť, aby se vyloučilo nebezpečí neúmyslného výstřelu, např. 
při upadnutí zbraně!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ukazatel stavu nabití 
Na základě ukazatele stavu nabití můžete opticky sledovat, resp. vycítit, zda se náboj nachází v 
zásobníku!  

 
 
Údržba a čištění zbraně 

Běžný postup uživatelů zbraní je kontrola vývrtu před uložením zbraně po střelbě. Vždy zkontrolujte 
nábojovou komoru a hlaveň po selhání zbraně. Obsáhlé znalosti jak udržovat zbraň jsou velmi 
důležité, neboť většina selhání při provozu zbraně je způsobena její nesprávnou údržbou. Speciální 
pozornost věnujte čištění, mazání a pravidelné kontrole zbraně. Hlaveň, závěr a ostatní pohyblivé části 
zbraně musí být zbaveny nečistot a lehce namazané prostředkem určeným k údržbě zbraní. Údržba se 
vztahuje také na zásobník. Při čištění vývrtu hlavně se ujistěte, že je zbraň vybitá. Poté stáhněte závěr 
do zadní polohy a hlaveň čistěte od ústí pomocí vhodného kartáčku.  
 

Ideální nástrojem pro čištění vývrtu hlavně je čistící šňůra BoreSnake, která umožňuje jednoduché, 
rychlé, bezpečné a maximálně efektivní čištění vývrtu samonabíjecích zbraní a nejen jich. 
 

Vývrt hlavně čistěte častěji prvních cca 50 – 100 výstřelů. Docílíte tak lepšího „záběhu“ hlavně a 
vyšší přesnosti střelby. 
 
Záruční podmínky 

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, 
neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou 
nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též 
na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí.  
Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem 
vadného materiálu nebo vad ve výrobě.  
Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje. 
Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list. 
Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně firmy PROARMS CZ,  tel. 602 
258669, fax: 244 403 056, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu 
závady. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Záruční list 
 
 
 
 
 
Datum prodeje: 
 
 
Model: 
 
 
Výrobní číslo: 
 
 
Prodejce: 
 


