
 



                                             © Překlad: Paed.Dr. Dana Kořanová, 2016; ARMS-CZ  

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Obchodní podmínky a Závazné pokyny k užívání 
výrobku zakoupených u ARMS-CZ a.s. 

• Obchodní podmínky 

• Obecné ustanovení 

Tyto reklamační a záruční podmínky, dále jen obchodní podmínky, se vztahují výhradně na spotřebitelské 

smlouvy uzavřené ve smyslu § 52 Občanského zákoníku mezi prodávajícím ARMS-CZ a.s., dále jen prodávajícím 

a spotřebitelem a upravují rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně 

podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou. 

Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti jako 

právní subjekt provozující svoji činnost ve smyslu dotčených ustanovení Obchodního zákoníku, není 

spotřebitelem. 

V případě, kdy jsou k výrobku jako součást písemných informací přiloženy i záruční podmínky výrobce či 

dodavatele výrobku, které jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platí tyto obchodní podmínky. 

• Převzetí a úplnost výrobku 

Spotřebitel zaplacením a převzetím výrobku potvrzuje, že mu byl výrobek předán úplný včetně všech nezbytných 

písemných nebo ústních informací a zejména, že byl seznámen se způsobem provozování a údržby výrobku, 

záručními podmínkami, závaznými pokyny k užívání výrobku a ostatními informacemi nezbytnými pro řádné 

užívání výrobku. Zejména byl seznámen s životností výrobku a jeho částí, stejně tak jako se zásadami správného 

zacházení, užívání a údržby.  

Zároveň spotřebitel bere na vědomí, že vady, jejichž vznik je spojen s nesprávným užíváním výrobku, nesprávnou 

údržbou, používáním s nevyhovujícím příslušenstvím či střelivem a dalším porušováním návodu k použití 

reklamovaného výrobku, mohou být vyloučeny ze zákonné  odpovědnosti prodávajícího za vadu výrobku 

Obal výrobku, doklad o zaplacení, záruční list, návod k používání a veškeré ostatní písemné nebo materiální 

příslušenství předané spotřebiteli při koupi výrobku tvoří nedílnou součást výrobku, dále jen úplný výrobek. Toto 

ustanovení se nevztahuje na části nebo příslušenství výrobku, které jsou v souvislosti s užíváním výrobku 

spotřebovány.   

• Uplatnění práva z odpovědnosti za vadu 

Právo z odpovědnosti za vadu výrobku, dále jen reklamace, se uplatňuje u prodávajícího a to v místě, kde byl 

výrobek zakoupen, nebo které je pro spotřebitele bližší, není-li dohodnuto jinak. Spotřebitel při uplatnění 

reklamace předkládá prodávajícímu úplný výrobek a prokazuje prodávajícímu odpovědnost za reklamovaný 

výrobek. Reklamační řízení se všemi právními důsledky, včetně běhu dotčených lhůt, je zahájeno v okamžiku, 

kdy se prodávající o uplatněné reklamaci dozvěděl, převzal úplný výrobek, a kdy se mohl poprvé objektivně 

seznámit s reklamovanou vadou, resp. kdy mohl k výrobku poprvé vykonat dispoziční právo. 

Při předložení výrobku k reklamaci je spotřebitel povinen si počínat tak, aby prodávajícímu s tímto úkonem 

nevznikly neopodstatněné nebo zbytečné náklady. Zejména u výrobků, jejichž předložení k reklamačnímu řízení 

je spojeno s nezbytnými náklady, je možné požadovat na prodávajícím zahájení reklamačního řízení v místě 

používání výrobku. Konečné rozhodnutí o místě předložení výrobku k reklamaci přísluší prodávajícímu. 
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• Uplatnění práva z odpovědnosti za vadu  

Lhůta dohodnutá mezi prodávajícím a spotřebitelem pro vyřízení spotřebitelské reklamace činí 30 kalendářních 

dnů nad zákonem stanovenou lhůtu a počíná běžet následující dne poté, kdy se mohl prodávající poprvé 

objektivně seznámit s reklamovanou vadou, převzal úplný výrobek, resp., kdy mohl k výrobku poprvé vykonat 

dispoziční právo. 

V případech, kdy je pro posouzení reklamované vady nezbytné vyžádat k výrobku nezbytná legislativní 

oprávnění, nebo jiné písemné podklady od třetích osob pro jeho další nakládání s ním, může být výše sjednaná 

lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena až o 30 kalendářních dnů. 

Prodávající po celou provozní dobu zajišťuje přítomnost osoby pověřené informovat spotřebitele o průběhu 

vyřizování a stavu spotřebitelské reklamace. Pokud spotřebitel nebude o ukončení reklamačního řízení 

informován jiným dohodnutým způsobem, bude reklamovaný výrobek připraven k převzetí nejpozději poslední 

den lhůty k vyřízení reklamace a to v místě, kde byl výrobek předán k reklamaci, nebylo-li dohodnuto jinak. Pokud 

spotřebitel nevyzvedne reklamovaný výrobek do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy skončila lhůta k  vyřízení 

reklamace, je prodávající oprávněn postupovat subsidiárně ve smyslu § 656 Občanského zákoníku.  

• Záruční doba 

Obecná záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet převzetím výrobku spotřebitelem. Některé výrobky nebo 

jejich části mají životnost kratší než 24 měsíců. Běžné opotřebení výrobku, opotřebení resp. spotřebování jeho 

částí v souvislosti s jeho užíváním nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou nebo vadu věci, stejně tak jako 

vada vzniklá v důsledku porušení Závazných pokynů k užívání výrobku. Za rozpor s kupní smlouvou, který se 

projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se nepovažují vady výrobku, které lze odstranit běžným 

servisním úkonem nebo jednoduchou výměnou vadného dílu. 

 

• Závazné pokyny pro užívání výrobku 

 

Každý výrobek určený k prodeji prostřednictvím společnosti ARMS-CZ a.s. je vybaven konkrétními písemnými 

informacemi o vlastnostech výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho 

nesprávného použití nebo údržby. 

Vzhledem k některým specifikům, kterými se vyznačuje řádné užívání střelných zbraní, vydává společnost 

ARMS-CZ a.s. tyto doplňující informace.  

 

•   Dlouhodobé uložení zbraně 

 
Dlouhodobé uložení zbraně bez řádně provedené konzervace a nevhodně zvolené prostředí pro její 

dlouhodobé uložení způsobuje její postupné a nevratné poškozování. Před dlouhodobým uložením zbraně 

je nezbytné nejprve provést kontrolu funkčnosti a důkladné vyčištění. Následuje pečlivá konzervace kovových i 

dřevěných částí výhradně určenými přípravky, universální přípravky jsou zásadně vyloučeny. Cílem účelné 

konzervace je vytvoření ochranného celistvého filmu z konzervačních prostředků. Konzervační prostředky nesmí 

ze zbraně samovolně stékat. Vlastní dlouhodobé uložení zbraně je možné pouze na vhodné místo, které není 

vystaveno vlivu vlhka a vyšších teplot. Zbraň se dlouhodobě ukládá zásadně pažbou vzhůru, čímž se zamezí 

případnému nevratnému poškození mechanismu a dřeva stečením konzervačních přípravků. Nakonzervovanou 

zbraň je nezbytné hermeticky uzavřít (např. do plastového pytle) a spolu se zbraní uložit i absorbent vlhkosti 

(např. silice). Uloženou zbraň je nutné pravidelně (min. 3x ročně) kontrolovat a zabránit tak případným 

nedostatkům konzervace či uložení. 

Vady způsobené nesprávným uložením zbraně nelze považovat za vadu výrobku ve smyslu záruční 

odpovědnosti prodávajícího. 
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• Účel užití zbraně a její optimální zátěž 

 
Každá zbraň má jasně definovaný účel jejího užití a jakékoliv odlišné používání zbraně, zejména její 

nadměrné zatěžování, může mít až fatální následky nejen pro uživatele zbraně, ale i jeho okolí. Uživatel 

zbraně je před jejím užitím povinen se seznámit se všemi vlastnostmi a určením zbraně. Zejména je zcela 

nezbytné, aby každý uživatel znal a respektoval maximální možnou palnou zátěž zbraně a to jak momentální tak 

dlouhodobou. Vhodným příkladem může být používání lovecké brokové zbraně ke sportovním účelům. Zvýšeným 

namáháním některých částí zbraně, pro které nebyla přizpůsobena jejich konstrukce ani materiály, způsobí, že 

přestanou tyto řádně fungovat. Přitom míra opotřebení těchto částí je snadno měřitelná a převeditelná na počet 

vystřelených nábojů. Zatímco u loveckých zbraní se počítá s několika málo desítkami až max. stovkami výstřelů 

ročně, u zbraní sportovních jsou to až tisíce. Tomu faktu je přizpůsobena jak konstrukce zbraně, tak i především 

jakost použitých materiálů. Důležitým faktorem jsou i rozumně očekávané vlastnosti zbraně z pohledu přesnosti 

střelby. V případě kulových zbraní lze pro ilustraci vycházet z příkladu zbraně vyrobené z lehkých materiálů a 

určené pro rychlou střelbu z volné ruky na kratší až střední vzdálenosti. Větší rozptyl hlavně, oproti těžké terčové 

zbrani určené pro velmi přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti, je pak zcela v souladu s konstrukčními vlastmi 

zbraně. Stejně tak samonabíjecí zbraně všeobecně, zejména kulové, nejsou určeny pro přesnou terčovou střelbu. 

Naopak jejich předností je schopnost vypálit rychle a komfortně větší počet ran na krátkou až střední vzdálenost 

s podstatně větším rozptylem než klasické opakovací kulové zbraně. Větší rozptyl hlavně není výrobní vadou, 

neboť se má za to, že střelba bude vedena na pohybující se terč, kdy je prioritou rychlost střelby před její 

přesností. 

Vady způsobené nadměrným nebo neschváleným zatěžováním zbraně, zejména jejím používáním k účelům 

v rozporu s deklarací v návodu k používání nebo k účelům obecně známým, nelze považovat za vadu výrobku ve 

smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího. 

 

• Dopasování 
 

Řada zbraní je spasována velmi na těsno, což může budit dojem špatně odvedené práce a nutit dělat jeho 

úpravy. Ale zdaleka tomu tak není a jakýkoliv zásah do mechanismu může vést k trvalému poškození zbraně a 

ztrátě záruky. Dopasování je většinou provedeno na horní hranici výrobcem stanovených tolerancí, což se 

projevuje především „tužším chodem“ zejména při otevírání a zavírání zbraně, případně její rozborce a sborce. 

Tento jev se však sám brzy vytratí po dosednutí jednotlivých částí běžným užíváním zbraně. Vyvarujte se 

jakýchkoliv zásahů do mechanismu. Tím přijdete nejen o záruku, ale i mnoho let provozu zbraně bez 

nežádoucích vůlí. Pokud i s ohledem na Vaše předchozí zbraně, které jsou již ochozené a dosednuté  nejste 

schopen zbraň odpovídajícím způsobem bezpečně ovládat, informujte se u prodavače na doporučený postup a 

vhodné mazání. Vyvarujte se agresivnímu způsobu rozborky a sborky, použití jakýchkoliv než k tomu určených 

nástrojů a jakýmkoliv úderům. Tím dojde pouze k tomu, že se nějaká část případně části zbraně většinou 

nevratně poškodí. Pro dodržení záručních podmínek se pak nevyhnete odeslání zbraně výrobci, což pro vás bude 

nejen nákladné, ale i časově náročné.  

Vady způsobené nesprávnou manipulací, použitím nepřiměřené síly či nesprávných nástrojů nelze považovat za 

vady výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.     

  

• Nastřelení zbraně 

 

Správné nastřelení a nastavení zbraně vyžaduje odborný profesionální přístup. Správné nastřelení a 

nastavení zbraně se zamiřovacím dalekohledem nespočívá pouze v opakovaném zásahu na určeném místě, 

ačkoliv o to jde především.  Už pouhý fakt, že je třeba trvale funkčně a s předem jasně stanoveným cílem spojit 

několik samostatných komponent (zbraň, montáž, zamiřovací dalekohled, střelivo) do funkčního celku vylučuje 

amatérský a laický přístup.  Nesprávným postupem a neznalostí technického řešení a postupů nastavení těchto 

komponent může dojít k trvalému poškození kterékoliv z ní a nemožnosti nastřelit zbraň požadovaným 

způsobem.  

Nemožnost nastřelení způsobená porušením těchto Závazných pokynů pro užívání výrobku, nelze považovat za 

vady výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího. 
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1. VŠEOBECNÉ POKYNY A INFORMACE 
 
Před použitím lovecké pušky SAUER 100 si pečlivě přečtěte tento návod. 
Tento návod by měl být přiložen ke zbrani pro případné pozdější použití. Pokud zbraň změní vlastníka, tento 
návod musí být předán novému majiteli. 
Porozumění tomuto návodu a technicky správné použití informací obsažených v tomto návodu je zcela nezbytné 
pro správnou přípravu a bezpečnost při manipulaci, údržbě a péči o tuto pušku SAUER 100. 
Nepoužívejte tuto zbraň, pokud jste dostatečně neporozuměli všem bezpečnostním pokynům a postupům, jak se 
zbraní zacházet. Potřebujete-li více informací, obraťte se na svého prodejce, dovozce nebo výrobce. Dodržujte, 
místní národní legislativní předpisy v souvislosti s vlastnictvím/držením palných zbraní, jejich nošením a 
používáním. 
Mějte na paměti, že pušky, jako všechny palné zbraně, jsou nebezpečné. 
Zbraň, k níž je vydán tento návod na použití a bezpečnostní instrukce, byla prodána s výslovným upozorněním, 
že výrobce a dovozce této zbraně se zříkají jakékoliv odpovědnosti za následky manipulace s touto zbraní nebo 
jejího použití. 
 
To platí především pro odpovědnost za ublížení na zdraví, poškození majetku v důsledku částečného nebo 
úplného: 

 použití zbraně s úmyslem spáchat trestný čin (zločinné úmysly) nebo z nedbalosti, 

 nevhodného nebo neopatrného zacházení, 

 defektního, nesprávného, ručně nabíjeného nebo přebíjeného střeliva, 

 nedostatečné péče o zbraň (např. koroze, poškození), 

 podceňování chybné funkce nebo poruchy, 

 odprodeje v rozporu s regionální legislativou a předpisy, 

 další okolnosti, které nespadají pod naši přímou a okamžitou kontrolu. 
Tato omezení platí bez ohledu na to, zda je odpovědnost stanovena na základě smlouvy, nedbalosti nebo plné 
odpovědnosti. 

 

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
Vaše nová opakovací kulovnice SAUER 100 se odlišuje od ostatních opakovacích zbraní svým specifickými 
charakteristickými rysy. Zvýšené bezpečnostní prvky SAUER 100 vás však v žádném případě nesmí svádět 
k ignorování řádné péče a pozornosti a dodržování zákonných předpisů při manipulaci se zbraní. 

 
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 
 

• Zajistěte, aby se zbraň a střelivo nikdy nedostalo do nepovolaných rukou. 
• Vždy uchovávejte zbraň a střelivo odděleně a udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. 
• Dodržujte zákonná opatření pro držení a nakládání se zbraněmi a střelivem. 
• Řádně se seznamte, jak zacházet se zbraní a před jejím použitím si prakticky vyzkoušejte všechny 

funkce a dovednosti s nenabitou zbraní. 
• Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá a odjištěná, dokud se nepřesvědčíte o opaku 

prostřednictvím otevřením závěru a zkontrolováním nábojové komory (hlavně)/ postupu pro vybíjení 
zbraně. S nenabitou zbraní vždy zacházejte, jako by byla nabitá. 

• Vždy miřte ústím zbraně bezpečných směrem, tzn. tam, kde nemůže dojít ke zranění osob nebo 
poškození objektů. 

• Před nabitím zbraně zkontrolujte, zda se v nábojové komoře nebo hlavni nevyskytují olejová residua 
nebo jiné cizorodé látky či předměty.  

• Olejová residua v nábojové komoře nebo hlavni mohou způsobit významnou změnu pozice dopadu 
střely. Cizorodé látky v hlavni (např. voda, sníh, hlína, apod.) mohou způsobit explozi hlavně a tím i 
vážné zranění střelci nebo dalším osobám v blízkosti.  

• Při použití zbraně rovněž zajistěte, aby se do hlavně nedostaly cizorodé látky nebo předměty.  
• Používejte pouze střelivo, které odpovídá požadavkům CIP nebo SAAMII0, především pokud jde o 

maximální povolený tlak plynu, Pmax. 
• Zbraň nabíjejte vždy těsně před použitím. 
• Zbraň odjistěte (uvolněte pojistku) těsně před střelbou.  
• Při odjišťování miřte hlavní vždy bezpečným směrem.  
• Před každým výstřelem zkontrolujte terén před sebou i za sebou.  
• Vždy miřte pouze na cíl, který jste jasně identifikovali. 
• Položte prst na spoušť pouze tehdy, chcete-li vystřelit.  
• Vystřelte pouze tehdy, existuje-li pro střelbu bezpečné pozadí. 
• Pokud selže náboj (nevyjde výstřel), otevřete závěr za cca 60 vteřin. Tak zabráníte riziku spálení se.  
• Při střelbě noste ochranná sluchátka a bezpečnostní brýle. 
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• Při lovu je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené Zákonem o myslivosti a 
Zákonem o zbraních a střelivu. 

 
3. POPIS PRODUKTU 
 
3.1 Hlavní části  
1 Závěr s klikou závěru a uzamykací hlavou 
2 Pažba (1 kus) s rámem zásobníku 
3 Hlaveň s pouzdrem závěru a spoušťovým ústrojím 
4 Zásobník 

 
3.2 Technické údaje 
 
Princip: Opakovací kulovnice 
Závěr: Válcový závěr se třemi uzamykacími ozuby a 60° úhlem otevření. 
Pojistka:Tří polohová pojistka  
Ráže: 

Mini: .222 Rem., .223 Rem. Medium: 243 Win., 6.5 Creedmoor, 6.5x55 SE, .270 Win.,.308 Win., .30-06 Spring., 
8x57 IS, 9.3x62 
Magnum: 7mm Rem. Mag., .300 Win. Mag. 
Kapacit zásobníku: Mini, Medium: 5 nábojů  

Magnum: 4 náboje 
Délka pažby LOP (Length over pull: vzdálenost od středu spouště na konec pažby):  

36.5 cm (standard, s 15 mm pryžovou botkou) 35.5 cm (s 5 mm “Speed Cap” botkou) 38.5 cm (s 35 mm pryžovou 
botkou) 
Celková délka: 

Mini, Medium: 1,095 mm (se standardní botkou) 
Magnum: 1,155 mm (se standardní botkou) 
Délka hlavně: 

Mini, Medium: 560 mm 
Magnum: 620 mm 
Spoušť: Přímá spoušť s nastavitelným tahem spouště od cca 1,000 do 2,000 g 
Celková hmotnost s dřevěnou pažbou: 

Mini, Medium: cca 3,070 g* 
Magnum: cca 3,200 g* 
Celková hmotnost s polymerovou pažbou: 

Mini, Medium: cca 3,170 g 
Magnum: cca 3,250 g 
 
*Poznámka: 

Hmotnost s dřevěnou pažbou se může lišit v závislosti na hustotě materiálu. 

 
3.3 Charakteristika 
 
SAUER 100 je vysoce přesná lovecká puška, navržená za pomoci nejnovějších technických poznatků. Je to 
opakovací kulovnice se snadným ovládáním a nastavitelnou přímou spouští.  
Tato zbraň může být vybavena jak mechanickými, tak i optickými mířidly.  

 
3.4 Instalace optických mířidel a doplňků 
 
Mohou být instalovány všechny druhy optických zamiřovacích přístrojů na bázi Remington 700 Long Action. 
Doporučujeme montáž SAUER HexaLock. 
 
Poznámka: 

Při instalaci optických mířidel zajistěte přesné upevnění mezi montážní základnou a pouzdrem systému. Pokud 
bude chybné upevnění kompenzováno pevně utaženými šrouby, existuje zde riziko, že pouzdro systému bude 
poškozeno nebo při zátěži dojde k uvolnění instalace 
 
Na pouzdro systému instalujte pouze montážní základny, jejichž poloměry přesně odpovídají pouzdru. Montážní 
základna by neměla být pouze přišroubována, ale také po celé délce rovnoměrně přilepena dvousložkovým 
lepidlem.  
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Může dojít k poškození zbraně 
• Poškození pouzdra závěru může mít negativní vliv na přesnost střelby. Může dojít také k poškození nebo 
zničení závitů montážních šroubů. 
• U jinak smontovaných zbraní nepřebírá J. P. & Sohn GmbH žádnou záruku na funkčnost a přesnost zbraně. 
 
 

3.4.1 Montáž zamiřovacího dalekohledu 
 
Pro zbraň je přípustná pouze určená montáž zamiřovacího dalekohledu. Za určenou montáž zamiřovacího 
dalekohledu, dále jen montáž, se považuje taková montáž, kterou výrobce ve svém výrobním programu, návodu 
k použití, záručním listě či v jiném dokumentu přiloženém ke zbrani označí jako doporučenou, vhodnou, resp. 
výlučnou pro řádnou funkci zbraně jako funkčního celku se zamiřovacím dalekohledem. Není-li v původních 
dokumentech ke zbrani montáž specifikována, platí doporučení prodávajícího a to zcela ve smyslu výše 
uvedeném. 
Všechny ostatní montáže, včetně napodobenin originálního výrobku, nemají zaručenou optimalizaci rozměrů a 
akceptovatelných výrobních tolerancí. Zároveň nezaručují optimální jakostní a materiálové vlastnosti pro 
bezvadnou funkci zbraně jako celku a mohou tak způsobit nemožnost řádného nastřelení zbraně, omezit 
celkovou funkčnost zbraně či způsobit jiné, zejména mechanické, poškození zbraně. 
Vady vzniklé v souvislosti s použitím jiné, než určené montáže, nelze považovat za vady výrobku ve smyslu 
záruční odpovědnosti prodávajícího. 
 
 

3.5 Náhradní součásti  
 
J. P. Sauer & Sohn GmbH dodávají zboží pouze autorizovaným dealerům v Německu nebo příslušným dovozcům 
SAUER v zahraničí. K objednání náhradních součástek vždy kontaktujete vašeho dealera, který předá tuto 
objednávku dovozci (v zahraničí) nebo Sauer & Sohn (v Německu). Při objednávání náhradních součástí vždy 
uvádějte následující informace pro rychlé a přesné zpracování vaší objednávky: 
 
– model, ráže, délka hlavně, extra doplňky 
– číslo zbraně  
– popis požadované náhradní součásti  
 

 
4. ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ 
 
Z bezpečnostních důvodů nesmí být závěr a zásobník instalován při: 
– prvním uvedení do provozu a 
– přebírání zbraně. 
 
Poznámka: 

• Zbraň se většinou dodává konzervována slabou vrstvou ochranného maziva a oleje; nadbytečný olej a mazivo 
musí být před prvním použitím odstraněny. 
 

 
4.1 Úvodní příprava   
 
Poznámka: 

Pro vaši bezpečnost a za všech okolností musí zbraň vždy projít touto úvodní přípravou, jinak nemůže být 
zaručen bezchybný provoz zbraně.  
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění  
• Pokud střelec přebírá zbraň za neznámých podmínek, musí s ní zacházet jako by byla nabitá a odjištěná. 
 
Postup: 

1. Zkontrolujte, že zbraň je vybitá a že se v nábojové komoře nenachází žádný náboj. 
2. Zkontrolujte, že se v zásobníku nenachází žádný náboj. 
3. Vyčistěte vnitřek hlavně (viz část 7.2.). 
4. Odstraňte nadbytečný olej a mazivo a vyčistěte vnější kovové povrchy (viz část 7.3). 
5. Natáhněte závěr (viz část 4.8.2).  
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6. Vložte závěr (viz část 4.8.4). 
7. Vložte prázdný zásobník (viz část 4.9.2). 
8. Vystřelte několik „prázdných“ opakovaných výstřelů ke zjištění správné funkce. 
 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění a poškození zbraně 
• Pro svou zbraň používejte pouze komerční střelivo podle specifikací CIP resp. SAAMI v originálním balení, které 
souhlasí s ráží vaší zbraně.  

 
4.2 Střelivo 
 

 Nikdy nepoužívejte přebíjené, upravované, ručně přebíjené nebo nestandardní střelivo 

 Nikdy nepoužívejte znečištěné, vlhké, zkorodované, zohýbané, poškozené nebo naolejované střelivo. 

 Nikdy nestříkejte lubrikační, ochranné nebo čisticí prostředky přímo na náboje. 

 Nikdy nenechávejte střelivo bez dozoru. Střelivo uchovávejte z dosahu dětí a neoprávněných osob. 

 
 

4.3 Nabití zbraně (příprava k výstřelu) 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• Nikdy nenabíjejte nebo nevybíjejte zbraň uvnitř vozidel, budov nebo jiných uzavřených prostor (kromě řádně 
zavedených střelnic). 
• Nikdy zcela nespoléhejte na bezpečnostní mechanismy. Nikdy nemohou nahradit opatrné a správné zacházení 
se zbraní. 
• Nikdy nedávejte nabitou zbraň z ruky. 

 
Příprava: 

1. Před nabíjením vždy odstraňte/setřete zbytky maziva a oleje a zkontrolujte, že ve vývrtu hlavně nejsou žádné  
    cizorodé látky. 
2. Vždy miřte ústím hlavně bezpečným směrem. 
3. Nepokládejte prsty na spoušť, ale držte je mimo lučík. 
4. Zásobník vkládejte do zbraně, až těsně před střelbou  

 

Postup: 
1. Otevřete závěr a zatáhněte ho až dozadu do zarážky. 
2. Naplňte zásobník (viz část 4.9.3). 
3. Vložte zásobník (viz část 4.9.2). 
4. Posuňte závěr dopředu a uzamkněte. 
5. Zajistěte (viz část 5.1). 
 
Stav zbraně: 

Zbraň je nabitá a zajištěná. 
 
 

4.4 Vypálení výstřelu 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• Přesvědčte se, že cíl, na který míříte, a jeho okolí umožňuje vypálit bezpečný výstřel. 
• Při střelbě zajistěte, že se vaše ruce nebo jiná část těla nenachází před, nad nebo v blízkosti ústí hlavně nebo 
otvoru vyhazovače. 
• Ihned ukončete střelbu a vybijte zbraň, máte-li podezření, že náboj nebyl zasunut do nábojové komory správně, 
nábojnice se vzpříčila, kulka uvízla ve vývrtu nebo výstřel zněl slabě či abnormálně. 
• Nikdy se nesnažte uvolnit blokaci hlavně dalším výstřelem. 
 
Postup: 

1. Nasaďte si chrániče sluchu a ochranné brýle. 
2. Nikdy nedovolte jiným osobám stát vedle vás v místech, kde by mohly být zasaženy vyhozenými nábojnicemi. 
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3. Miřte zbraní na bezpečný cíl. 
4. Odjistěte zbraň/Uvolněte pojistku (viz část 5.1). 
 

 

 
Hrozí bezprostřední nebezpečí smrti nebo vážného zranění 
• Výstřel vypalte pouze tehdy, pokud míříte na svůj cíl a jste si jistí, že při výstřelu nehrozí nebezpečí vám ani 
jiným osobám. 
 
5. Pro vypálení výstřelu položte prst na spoušť a zatáhněte spoušť vzad (vypalte výstřel).  
6. Zbraní stále miřte na svůj cíl a vypalte další výstřely podle potřeby (viz část 4.5). 
7. Je-li zásobník prázdný, znovu zbraň nabijte (viz část 4.6). 
8. Zajistěte a vybijte zbraň (viz část 4.7). 
 

 
4.5 Přebíjení během střelby (opakování výstřelu) 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• Nikdy nedávejte zbraň z ruky. 
• Miřte zbraní na bezpečný cíl. 

 
Postup: 

1. Otevřete závěr 
2. Vyjměte prázdný zásobník (viz část 4.9.1) 
3. Naplňte zásobník (viz část 4.9.3) 
4. Vložte plný zásobník a zkontrolujte jeho uchycení (viz část 4.9.2). 
5. Posuňte závěr dopředu a zamkněte, tak aby se mohl náboj zasunout do nábojové komory. 
6. Zajistěte. 
 
Stav zbraně: 

Zbraň je nabitá a zajištěná. 
 
 

4.7 Vybití zbraně 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• Nikdy nedávejte svou zbraň z ruky, pokud je nabitá. 
• Zbraň je nabitá, náboj se nachází v nábojové komoře. 
• Nikdy nedávejte ruku před okno vyhazovače. 
 
Postup: 

1. Miřte zbraní bezpečným směrem/na cíl. 
2. Posuňte pojistku do polohy nabíjení/vybíjení (viz část 5.2). 
3. Vyjměte zásobník. 
4. Otevřete závěr. Náboj nebo nábojnice je vytažena z nábojové komory a vyhozena. 
5. Zkontrolujte, zda byl náboj skutečně vyhozen a že se žádný další nenachází v nábojové komoře. 
6. Vyprázdněte zásobník.  
7. Seberte vyhozený náboj a ukliďte ho. 
 
Stav zbraně: 

Zbraň je vybitá. 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• Po každé střelbě musí být zbraň vždy vyčištěna (viz část 7.2). 
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4.8 Závěr 
 
4.8.1 Výstražník 
 
Výstražník poskytuje informaci o stavu natažení (napnutí) bicího mechanismu. 
Obrázek 1: Výstražník, bicí mechanismus je natažen 
Obrázek 2: Výstražník, bicí mechanismus je uvolněn 

 
4.8.2 Natažení závěru (bicího mechanismu) 
 
Poznámka: 

Aby bylo možno vložit závěr do zbraně, musí se bicí mechanismus natáhnout (napnout). 
 
Postup: 

Za pomocí vhodného předmětu natáhněte (napněte) bicí mechanismus/úderník otočením matice úderníku vpravo 
(po směru hodinových ručiček), dokud nezaklapne do vodicí drážky – do polohy nataženo (obrázek 10 – 11). 

 
4.8.3 Vyjmutí závěru 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• Závěr je možno vyjmout pouze v zajištěném stavu. 
 
Postup: 

1. Posuňte pojistku do polohy „nabíjení/vybíjení“. 
2. Otevřete závěr a vyjměte ho (obrázek 15-16). 

 
4.8.4 Vložení závěru 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• V nábojové komoře se nesmějí nacházet žádné náboje. 
• Ve zbrani nesmí být vložen zásobník. 
• Závěr může být vložen pouze tehdy, je-li pojistka v poloze „nabíjení/vybíjení“. 
 

 

 
Může dojít k poškození zbraně nebo závěru, pokud bude nenatažený závěr vkládán na místo silou. 
• Aby bylo možno vložit závěr do zbraně, musí být úderník natažen/napnut (viz část 4.8.2 Natažení závěru). 
• Nikdy nevkládejte závěr silou. 

 
Postup: 

1. Pojistka musí být v poloze „nabíjení/vybíjení nebo v poloze odjištěno (viz část 5.2). 
2. Vložte natažený závěr do pouzdra závěru, zavřete a zamkněte. 
3. Zkontrolujte pojistku. 
 
 

4.8.5 Vypuštění bicího mechanismu 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• Vypuštění (uvolnění) napnuté pružiny úderníku (bicího mechanismu) provádějte pouze s vybitou zbraní a 
prázdnou nábojovou komorou. 
 
Postup: 

1. Vybijte zbraň a přesvědčte se, že se v nábojové komoře nenachází žádný náboj ( viz část 4.7). 
2. Zmáčkněte spoušť a pomalu zavřete závěr, spoušť stále držte stlačenou. 
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Poznámka: 

• Výstražník nyní není viditelný (viz obr. 2). 
 

 
4.9 Zásobník  
 
4.9.1 Vyjmutí zásobníku 
 

 
Může dojít k poškození zásobníku 
Při vyjímání zásobníku držte ruku vždy přesně pod zásobníkem. 
 
Postup: 

1. Položte ruku pod zásobník (4). 
2. Stlačte vypouštěč zásobníku ukazovákem. 
3. Vyjměte zásobník. 
4. Vyprázdněte zásobník. 
 

4.9.2 Vložení zásobníku 
 
Postup: 

1. Vložte zásobník do zásobníkové šachty a zasuňte ho směrem nahoru, dokud slyšitelně nezaklapne. Při 
vkládání zásobník nenaklánějte. 

 
 
4.9.3. Naplnění zásobníku 
 
Postup: 

1. Zásobník může být naplněn přímo ze shora. 
2. Zatlačte náboj ze shora do podavače zásobníku, dokud nezaklapne do zásobníku. 
 

 

4.9.4 Naplnění vloženého zásobníku 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• Závěr lze otevřít pouze tehdy, je-li zbraň zajištěna 
• Při nabíjení zbraně nedávejte prsty na spoušť.  
 
Postup: 

1. Otevřete závěr 
2. Zatlačte náboj skrz okno vyhazovače do podavače zásobníku, dokud nezaklapne do zásobníku. 

 
4.9.5 Nabití jednotlivého náboje 
 
Postup: 

1. Vložte náboj do podavače zásobníku nebo přímo do komory. 
2. Zavřete závěr. 
3. Zkontrolujte, že je zbraň zajištěná. 
 

 
4.10 Přímá spoušť 
 
Poznámka: 

Odpor spouště byl v továrně nastaven na cca 1.2 N (1,200 g). 
Spoušť zbraně je přímá nastavitelná spoušť (od 1,000 g do 2,000 g) bez volného chodu (kroku). 
Výstřel je vypálen po překonání odporu spouště. 
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4.11 Nastavení přímé spouště 
 

 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• Odpor spouště může být upraven/nastaven pouze je-li zbraň vybitá a nábojová komora prázdná. 
 
Postup: 

1. Vybijte zbraň (viz část 4.7) a otevřete závěr. 
2. Za pomocí přiloženého imbusového klíče (1.5) nastavte tah spouště otočením šroubu v jazýčku spouště 
(obrázek 13). 
a) po směru hodinových ručiček = větší tah spouště 
b) proti směru hodinových ručiček = menší tah spouště 
3. Šroub nevyšroubovávejte úplně. 
4. Zkontrolujte tah spouště výstřelem z nenabité zbraně. Je-li potřeba, znovu upravte. 
 
 

5. POJISTKA 
 
Opakovací kulovnice SAUER 100 má tří-polohovou pojistku. 

 
5.1 Poloha 1 – Zajištěno 
 
Postupe: 

Zatáhněte pojistku vzad do nejzazší polohy (na úrovni nejzazší bílé značky) (obrázek 4). 
 
Stav zbraně: 

Zbraň je zajištěná, závěr je uzamčen. 

 
5.2 Poloha 2 – Nabíjení/vybíjení 
 
Postup: 

Posuňte pojistku vpřed do střední polohy (na úrovni přední bílé značky) (obrázek 3) 
Stav zbraně: 

Zbraň je zajištěná, závěr může být otevřen. 

 
5.3 Poloha 3 – Odjištěno 
 
Postup: 

Posuňte pojistku do přední polohy (na úrovni červené značky) (obrázek 5). 
Stav zbraně: 

Zbraň je odjištěná a připravená k výstřelu. 
 

 
6. ÚDRŽBA A PÉČE O ZBRAŇ 
 
6.1 Hlaveň 
 
Všeobecné zásady 

Hlavně u zbraní SAUER jsou vyrobeny z vysoce kvalitní popouštěné oceli, která splňuje nejvyšší požadavky na 
čistotu, homogenitu a mechanické vlastnosti – především ve vysoce dynamickém rozsahu. Kvalita materiálu je 
monitorována a dokumentována kontrolami v továrně a průběžnými kontrolami kvality.  
Řádné fungování a perfektní stav zbraně se zajistí pouze pravidelnou a dokonalou péčí o zbraň. Po každém 
použití musí být zbraň vyčištěna a ochráněna proti korozi. Vývrt musí být vyčištěn a ochráněn proti korozi po 
každé střelbě. Závěr a vodicí drážky, nábojová komora, přechodový kužel a hlaveň musejí být po každé střelbě 
vyčištěny a lehce namazány. Dřevěné pažby musejí být ošetřeny vhodným prostředkem v souladu s příslušnými 
pokyny a musejí být ochráněny před povětrnostními vlivy. 

 
Vnější agresivní vlivy  

Povrchové resp. kontaktní části zbraně nejsou zpravidla odolné vůči agresivním vnějším vlivům, zejména 
kyselinám, moči či potu. Tyto tekutiny způsobují na kovových částech zbraně, v místech obvyklého uchopení 
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zbraně, rezavé nebo jiné viditelné skvrny. Tomuto estetickému projevu lze předejít vhodnou údržbou.  Čištění a 
konzervaci takto namáhaných částí je nezbytné provést po každé manipulaci se zbraní. 
Omezit či úplně vyloučit uvedené narušení povrchu zbraně lze používáním ochranných rukavic nebo preventivním 
výběrem zbraně, jejíž kovové části jsou opatřeny povrchovou úpravou, která je vůči vnějším agresivním vlivům 
imunní. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat péči o samonabíjecí zbraně. Většina samonabíjecích zbraní používá pro 

správnou funkci tzv. povýstřelové plyny odebrané z hlavně, které obsahují velké množství drobných částic, 

zejména mastných a korosivních částic vzniklých po hoření zápalky a prachové směsi. Tyto částice ulpívají na 

stěnách vnitřního mechanismu a způsobují tak ucpávání průchozích částí zbraně. Takto omezená funkce 

znečištěného mechanismu způsobuje zhoršení užitných vlastností zbraně a může způsobit i mechanické 

poškození hlavně nebo jiné části zbraně.  

 Pro optimální péči o vaši SAUER 100 doporučujeme vysoce kvalitní ošetřující produkty jako např. Brunox 
Turbospray, Brunox Lub & Core a kvalitní přípravky na ošetření pažby. 
Pro normální čištění stačí sejmout nebo demontovat následující části zbraně: 
• Zásobník 
• Závěr 
• Řemen 
Pokud byla zbraň vystavena extrémnímu vlhku nebo je velmi znečištěná, doporučuje se sejmout nebo odstranit 
následující komponenty: 
• Závěr 
• Zásobník  
• Optická mířidla 
• Řemen  

 
Poznámka: 

V extrémních případech, kdy dojde k velkému znečištění zbraně, musejí být jednotlivé části dokonale vyčištěny a 
funkčnost zbraně prověřena kvalifikovaným puškařem nebo zbrojířem. V takových případech musí být 
demontována i pažba a předpažbí a je-li to nutné, i závěr. 
 
 

 
Může dojít k poškození zbraně 
• Zbraň může být úplně rozebrána pouze kvalifikovaným puškařem nebo zbrojířem.  

 

 
V případě nízkých teplot (< -30°C) může dojít k funkčnímu selhání zbraně z důvodu tepelných vlastností a 
chování olejů a maziv při nízkých teplotách  
• Před použitím zbraně v extrémních teplotách (např. při lovu v exotických lokalitách) odstraňte ze zbraně mazivo.  
 

 
Může dojít k náhodnému výstřelu, protože zbraň je připravena ke střelbě 
Může dojít ke smrti nebo vážnému zranění   
• Ve zbrani nesmí být vložen zásobník. 
• Před rozebíráním zbraně se ještě jednou ujistěte, že je skutečně vybitá (viz část 4.7). 
 

6.2 Čištění hlavně 
 

 
Může dojít k poškození zbraně 
• Nikdy nečistěte hlaveň zepředu a nepoužívejte ocelové nebo mosazné kartáče, protože mohou poškodit hladký 
povrch hlavně. Používejte vhodné čistící pruty a kartáče vhodné ráže. 
• Rozpouštědla, detergenty (saponáty, čistidla) mohou poškodit povrch zbraně. Před použitím rozpouštědel a 
čistidel si přečtěte označení a upozornění od výrobce. 

 
Postup: 

 Vybijte zbraň (viz část 4.7). 

 Vyjměte závěr (viz část 4.8.3). 

 Místo závěru vložte čisticí pomůcku ("Falešný zámek“) pro přesně vycentrované vedení čisticího prutu v 
hlavni. 
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 Vyčistěte vývrt a komoru odzadu pomocí vhodného čistidla nebo maziva (dodržujte příslušné pokyny pro 
použití) a správného bronzového nebo plastového kartáče příslušné ráže. 

 Zkontrolujte, zda se zde nenahromadily povýstřelové zplodiny. Je-li to nutné, vyčistěte hlaveň komerčně 
dostupným čistidlem na hlavně (dodržujte příslušné pokyny k použití) k odstranění residuálních usazenin 
po střelbě.  

 Vytřete vývrt a komoru do sucha odzadu čistícím prutem správné ráže, pokrytým plastem. 
 

6.3 Externí kovové povrchy 
 

Obecné zásady pro používání ošetřujících a mazacích přípravků 

Pro používání ošetřujících a mazacích přípravků v rámci průběžné i pravidelné údržby zbraně je nezbytné dodržet 
pokyny výrobce, resp. prodávajícího. Zejména pro čištění, mazání a konzervaci zbraně lze používat pouze 
přípravky k tomu určené s přihlédnutím k ročnímu období, během kterého bude zbraň používána. Maziva a 
konzervační přípravky určené pro kov nelze použít pro dřevo a naopak. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat okolní teplotě, kdy např. hutná vazelína ve spoušťovém ústrojí v mrazivém 
období může ztuhnout do nežádoucí konzistence a znemožnit tak výstřel. Naopak vysoké teploty způsobují 
nechtěný rozptyl ošetřujících a mazacích přípravků po zbrani, případně i oděvu.  
Přímé nanášení ošetřujících přípravku nebo maziv a přípravků na zbraň je nepřípustné. Ošetřující přípravky a 
maziva se aplikují výhradně pomocí hadříku nebo jiného vhodného materiálu k nanášení ošetřujícího přípravku či 
maziva.   
Vadu způsobenou nesprávnou aplikací či použitím nevhodného přípravku pro ošetření a mazání zbraně nelze 
považovat za vadu výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího 
 
Pro údržbu a konzervaci vnějších kovových povrchů doporučujeme Brunox Turbospray a Brunox Lub & Core. 
Dodržujte pokyny výrobce uvedené na balení ošetřujících a čisticích přípravků. 
 
 

 
Může dojít k poškození zbraně 
• Péče o vnější kovové povrchy zbraně je důležitá především ve vlhkém počasí, nebo pokud přijdou kovové části 
do styku se zpoceným tělem.  
• Před konzervací zbraně ji vždy vytřete do sucha. 
 
 

6.4 Externí dřevěné povrchy 
 
Pro údržbu a konzervaci vnějších dřevěných povrchů doporučujeme vysoce kvalitní čisticí prostředky. Dodržujte 
pokyny výrobce uvedené na balení ošetřujících a čisticích přípravků. 
 
Poznámka: 

Tak zvaným „vodním skvrnám" na pažbě po dešti se nelze vyhnout. V závislosti na obsahu vápníku a částic 
prachu a špíny v dešťové vodě je tento jev slabší nebo silnější. Není to považováno za defekt v úpravě pažby.  

 
7. ZÁVADY 
 
7.1 Zjištění / odhalení závady 
 
Údržba zbraně (její čištění a kontrola) podle návodu je prevencí závad. 
Nicméně pokud se při střelbě vyskytnout závady, postupujte následovně: 
 

 
Může dojít k náhodnému výstřelu, protože zbraň je nabitá a pravděpodobně defektní, což může vést 

k závažnému zranění nebo smrti 
• Miřte zbraní na cíl (bezpečným směrem) a při následujícím postupu držte prst mimo spoušť. 
 
 
Postup: 

1. Ihned zastavte střelbu a upozorněte ostatní na závadu. 
2. Vyndejte zásobník a vybijte zbraň (viz část 5.9.1) a uložte ho na bezpečném místě. 
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3. Otevřete závěr. Náboj nebo nábojnice je vytažena z nábojové komory a vyhozena. 
4. Zkontrolujte, že se v hlavni nebo v nábojové komoře nenachází žádný náboj, nábojnice nebo jiné cizí těleso. 
5. Pokud je závada uvedená v tabulce níže a její odstranění je popsáno, pak je uživatel schopen opravit závadu 
podle tabulky. 
6. Vyčistěte, namažte a zkompletujte zbraň. 
7. Nechte zbraň prohlédnout/zkontrolovat kvalifikovaným puškařem nebo zbrojířem. 
 
Poznámka: 

Závady, které nejsou uvedeny v tabulce, nesmí uživatel za žádných okolností sám opravovat. 
V takovém případě musí být zbraň zkontrolována a opravena kvalifikovaným puškařem nebo zbrojířem. 
 

 
Nesprávná údržba zbraně.  
Může dojít k vážnému zranění či smrti  
• Nikdy se nepokoušejte vystřelit /„uvolnit výstřelem“ zaseknutou kulku v hlavni pomocí dalšího náboje  
• Nikdy sami neopravujte poškozené nebo opotřebované komponenty. Poškozené nebo opotřebované 
komponenty musejí být odstraněny a vyměněny. 

 
 
7.2 Příčiny závad a jejich odstranění 
 
Závada  Pravděpodobná příčina Pravděpodobná oprava 

Do komory se nenabije žádný 
náboj. 

Zásobník není řádně vložen, je 
deformovaný nebo znečištěný. 
 
 
Vadná zbraň. 

Vložte zásobník až do úplného 
zachycení (viz část 4.9.2) 
 
 
Opravit výrobcem. 

Závěr nejde vložit do pouzdra 
závěru. 

Pojistka je v poloze „zajištěno“ 
(obrázek 4) 
 
 
Není napnutá bicí pružina 
(natažený závěr) 
 
Vadná zbraň. 

Posuňte pojistku do polohy 
„nabíjení/vybíjení“ (obrázek 3)  
 
 
Natáhněte závěr 
(viz část 4.8.1). 
 
Opravit výrobcem. 

Zbraň nejde zajistit. Závěr zbraně není natažený. 
 
 
Vadná zbraň. 

Natáhněte závěr 
(viz část 4.8.1). 
 
Opravit výrobcem. 

 
 

 
8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
8.1 Záruka výrobce 
 
Záruka J.P. Sauer & Sohn GmbH se poskytuje navíc k zákonným záručním podmínkám prodejce, za 
předpokladu, že přiložený certifikát zbraně byl řádně vyplněn a vrácen do J.P.Sauer & Sohn GmbH do 10 dnů od 
data nákupu. Záruka se poskytuje pouze prvnímu kupujícímu s místem bydliště v zemi nákupu zbraně. 
Záruka se vztahuje pouze na kovové a plastové části zbraně, jakož i na originální SAUER úchytné/upínací části, 
což však neplatí pro optická mířidla. Dřevěné části zbraně vyžadují speciální péči a jako přírodní produkt 
podléhají přírodním změnám. Proto jsou dřevěné části vyňaty ze záruky.  
Záruční lhůta je deset let a začíná platit datem nákupu. Zahrnuje veškeré nedostatky/vady a poškození zbraně 
(kovové a plastové části), způsobené ověřitelnými vadami materiálu nebo chybami ve výrobě. V rámci toho 
přebírá výrobce náklady na materiál a práci. Aby mohla být reklamace řádně provedena, musí být zbraň 
dopravena k autorizovanému a specializovanému prodejci (dealerovi) nebo zaslána do  J.P. Sauer & Sohn GmbH 
do Isny. Náklady na dopravu a riziko při přepravě zbraně přebírá zákazník. Výrobce rozhoduje o provedení práce, 
opravě nebo výměně defektních částí, které jsou v záruce. Náhradní díly se stávají majetkem výrobce. 
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8.2 Záruka střeleckého výkonu 
 
Přesnost střelby zbraně závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitějším faktorem je střelivo. Ne každá hlaveň střílí 
dobře s každým typem střeliva, při střelbě se mohou vyskytnout výrazné rozdíly. Optická mířidla a jejich montáž je 
také významným faktorem. Paralaxa, volné nebo špatné seřízení optických mířidel a jejich chybná instalace jsou 
nejčastějšími příčinami nedostatečného střeleckého výkonu. Proto byste si měli nechat nainstalovat specialistou 
pouze značková optická mířidla a používat střelivo nejlépe přizpůsobené vaší zbrani tak, že prověříte několik typů 
střeliva. Střelivo stejné značky i náplně může mít odlišný střelecký výkon a přesnost střelby (dopad střely) se 
může lišit od jedné výrobní šarže ke druhé a od jedné zbraně ke druhé. 
Pokud vyberete optimální střelivo, optická mířidla a montáž, můžeme zaručit vynikající střelecký výkon našich 
zbraní. Reklamace na střelecký výkon zbraně musejí být podány písemně do 20 dní od data nákupu. 
Vyhrazujeme si právo předat zbraň ke kontrole nezávislému institutu pro kontrolu (DEVA nebo Balistickému 
úřadu). Pokud se zde prokáže výborný střelecký výkon, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklých nákladů po 
zákazníkovi. 

 
8.3 Rozsah záruky 
 
Záruka nezajišťuje prodloužení záruční doby pro zbraň nebo pro nainstalované náhradní díly. Záruční doba pro 
nainstalované náhradní díly končí zároveň se záruční dobou celé zbraně. 
 

8.4 Vynětí ze záruky 
 
Ze záruky jsou vyňaty následující případy: 

• Poškození způsobené běžným opotřebením, nedodržením návodu k použití zbraně nebo nesprávným 
zacházením se zbraní, nebo pokud je zbraň mechanicky poškozena z jakéhokoliv důvodu. 

• Poškození z důvodu vyšší moci nebo přírodních vlivů. 
• Opravy, manipulace a jiné modifikace provedené třetí stranou. 
• Použití přebíjeného střeliva nebo střeliva, které neodpovídá CIP. 
• Leštění třetí stranou. 

 
Záruka se nevztahuje na optické zamiřovací přístroje a montáže optických přístrojů od jiných výrobců než J.P. 
Sauer & Sohn GmbH. Další reklamace, především ty mimo náhrady škod na zbrani (souhrnné škody) jsou – 
vzhledem k tomu, že odpovědnost není právně povinná – ze záruky vyňaty. 
 
 

9 Neoprávněný zásah do zbraně 

Jakkoliv manipulovat se zbraní nad rámec účelu a užívání, ke kterému je určena, je nepřípustné. 

Odstraňovat technické závady zbraně, upravovat výrobní součásti zbraně, přidávat ke zbrani doplňky ovlivňující 
její funkci či měnit její technické parametry, jsou oprávněny pouze osoby k tomuto speciálně školené, držící platná 
živnostenská oprávnění pro tuto činnost a osoby, které jsou zároveň k těmto úkonům smluvně pověřeny 
prodávajícím, dále jen oprávněné osoby. Za oprávněné osoby se považuji subjekty uvedené v Seznamu 
smluvních opravců a záručních servisů. Informaci o smluvních opravcích a servisech mimo síť našich prodejen 
Vám poskytneme na požádání. 
Pokud návod k použití nestanoví jinak, jakýkoliv zásah do výrobku, jeho částí nebo příslušenství spojených 
s výrobkem, který učiní jiná, než  oprávněná osoba, se považuje zásah neoprávněný, dále jen neoprávněný 
zásah do zbraně. Při každém zásahu do výrobku, jeho částí nebo příslušenství spojené s výrobkem je oprávněná 
osoba, která zásah provedla, povinna vystavit písemné potvrzení o provedeném zásahu. Za neoprávněný zásah 
do zbraně, který je považován za vadu výrobku způsobenou nesprávným užíváním, se považuje i zásah, ke 
kterému není v rámci reklamace výrobku předloženo písemné potvrzení ve smyslu výše uvedeném. 
Reklamované vady zbraně, u které byl zjištěn neoprávněný zásah ve smyslu výše uvedeném, se považují za 
vady vzniklé v příčinné souvislosti s neoprávněným zásahem do zbraně. Vady způsobené neoprávněným 
zásahem do zbraně, nelze považovat za vadu výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího. 
 


