VŠEOBECNÉ

P O K Y N Y K O B S L U Z E A S K L A D O VÁ N Í K A N O N U

1. Kanon smí používat pouze dospělá osoba, která byla řádně seznámena s pravidly jeho obsluhy.
2. Kanon je vybaven doutnákovým odpalovacím zařízením. Je konstruován pouze pro střelbu černým prachem.
Z bezpečnostních důvodů není povoleno používat jiné hnací náplně.
3. Kanon slouží pouze pro salutní střelbu. To znamená, že ho není možné nabíjet žádnými mechanickými
předměty, které by mohly mít větší dolet. Do hlavně vložte určenou dávku prachu pro danou ráži a jako
ucpávku použijte lehký hořlavý materiál (toaletní papír). Žádné další předměty se nesmějí do hlavně vkládat.
Prach se může do hlavně nasypat volně, případně může být v papírovém sáčku. Jiný obal se z bezpečnostních
důvodů nemůže používat.
4. Kanon skladujte v suchém prostředí. Kovové části konzervujte jemným olejem, vhodný je například WD-40.
Dřevěné části konzervujte olejem na nábytek, vhodná je například Diava.
5. Záruční doba je 2 roky od data prodeje.

NABÍJENÍ

K ANONU A STŘELBA

1. Během nabíjení nekuřte a nepoužívejte jiný otevřený oheň. Nepožívejte rovněž alkoholické nápoje či jiné
omamné látky.
2. Přesvědčte se, že je hlaveň vevnitř čistá, zbavená všech nečistot a mastnoty. To stejné platí pro zátravku.
3. Vložte do hlavně dávku prachu určenou pro danou ráži. Pomocí ucpávky (šest útržků toaletního papíru
zmačkaného do velikosti otvoru v kanonu) a nabijáku ji zatlačte do zadní části hlavně a nabijákem udusejte.
Při nabíjení nikdy nestůjte před kanonem ve směru střelby, ale vždy kousek vedle!
4. V případě, že jste dávku prachu vložili do hlavně v papírovém sáčku, je třeba jehlou skrz zátravku sáček
propíchnout, aby došlo k propojení prachu se zátravkou. Potom nasypejte černý prach do zátravky a naplňte
ji tak, aby na horní hraně kanonu na zátravce ležela asi dvoumilimetrová vrstva prachu.
5. Před vlastním výstřelem z kanonu se přesvědčte, že ve směru střelby do padesáti metrů nikdo nestojí a v průběhu odpálení ani nemůže nikdo vstoupit. Potom za pomoci doutnáku zapalte prach na zátravce.
Přitom stůjte v zadní části kanonu asi jeden metr od jeho osy. Nikdy se nad kanon nenaklánějte, protože
při odpálení vyšlehne ze zátravky plamen směrem vzhůru v ose vrtání zátravky. Mohlo by dojít k vážnému
poranění obličeje, zejména očí a uší. Jakmile zapálíte prach na zátravce, vyšlehne z kanonu plamen a ozve se
silná rána. Oči chraňte ochrannými brýlemi, uši chráničem sluchu.
Před dalším výstřelem je třeba otvor v hlavni vyčistit kartáčem (vytěrákem), aby při nabíjení nemohlo dojít
ke vznícení prachu od žhavých zbytků.
6. V případě, že po zapálení prachu na zátravce nedojde k výstřelu, počkejte 5 minut a potom pročistěte
zátravku jehlou, aby došlo k jejímu propojení s otvorem v kanonu. Znovu do zátravky nasypte prach
a střelbu opakujte. Jestliže opět k výstřelu nedojde, nalijte do hlavně vodu, nechejte ji asi hodinu působit
a potom hlaveň vyčistěte vývrtkou a nebo pomocí tlaku vody skrz zátravku.
7. Po střelbě je třeba otvor v hlavni řádně vyčistit prostředkem, který rozpouští zplodiny černého prachu,
hlaveň konzervovat olejem na zbraně a kanon zabezpečit, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.
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