
 

Pofadék magasító szett 

 
Biztonsági figyelmeztetés: 

-Mindig bizonyosodjon meg a fegyver töltetlenségéről! 

- Sose irányítsa a fegyver csövét önmaga, vagy más személyek irányába! 

 
1. ábra 
1. A belső gumírozott felület segíti, hogy az eszköz ne mozduljon el a tuson. Felhelyezés előtt fordítsuk ki a huzatot úgy, hogy a gumírozott 

oldal legyen kívül. 

*Távcső nélküli, vagy oldható szerelék esetén eltávolított távcsővel rendelkező fegyver - folytassa a 2. lépéssel, majd ugorjon az 5. 

lépéshez 

*Távcsővel szerelt fegyver- ugorjon a 3. lépéshez 

 
2. ábra 
2. A kifordított huzatot a kisebbik nyílás felől (varrás alul) húzzuk a fegyverre a csőtorkolat irányából egészen a pisztolymarkolatig (ahol 

szükséges használjuk ki a huzat rugalmasságát). Folytassa az 5. lépéssel 

 
3 /4 ábra 
3. A nagyobb nyílás felől (varrás alul) húzzuk a fegyverre a huzatot a tusatalp irányából.  

4. Amikor a huzat nagy része már fent van, elérkezünk a legnehezebb ponthoz: a kisebbik nyílás áthúzása a tusatalpon. Óvatosan a huzatot 

nyújtva (kihasználva a rugalmasságát) tegyük meg ezt a lépést, majd húzzuk fel egészen addig, hogy a kisebbik nyílás a pisztolymarkolat 

kezdeténél legyen. 

 
 5/6 ábra 
5. Most, hogy a huzat felkerült egészen a pisztolymarkolatig (túl a markolatrózsán) következhet a szivacsok behelyezése. 

6. A kívánt szivacs/ok hegyesebb végét dugjuk a huzat kisebbik nyílása alá. 

 
 7/8 ábra 
7. A szivacsot a helyén tartva fordítsuk rá a huzatot a tusra és a szivacsra, egészen addig, míg a huzat nagyobb nyílása egészen hátulra nem 

kerül. 

8. Lehetséges, hogy ujjaink segítségével igazítani kell a szivacson, hogy az a megfelelő pozícióba kerüljön. 

 
9. ábra 
9. Amennyiben a pofadék magasító hasonlatosan néz ki, mint képünkön, ön sikeresen elvégezte a felhelyezést! 

Megjegyzések: 

-Ne helyezze fel az eszközt, amennyiben a közelmúltban olajozta, vagy barnította a tust! 

-Párás, nedves időben történő használat, vagy esetleges elázás után érdemes eltávolítani és száradás után visszahelyezni a tusban (fa) 

okozott károk elkerülése érdekében! 

-Az eszköz mosása: tisztítószer nélkül, langyos vízben történő kézi mosás. 

               


