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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗБРОЇ ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І 
ІНСТРУКЦІЮ З ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ 

• Ніколи не направляйте зброю в бік людини. Завжди тримайте ствол в безпечному напрямку. 

• Завжди поводьтеся зі зброєю, як із зарядженою. Ніколи не покладайтеся на запобіжник. 

• За винятком моментів безпосереднього використання зброя має бути розрядженою і зберігатися в 
безпечному і захищеному від сторонніх місці. Слідкуйте за тим, щоб діти не мали доступу до зброї 
та боєприпасів. 

• Використовуйте тільки відповідні боєприпаси. Використовуйте тільки ті боєприпаси, які повністю 
відповідають калібру і розмірам патронника, зазначеним на вашій зброї. 

• Під час стрільби вдягайте засоби захисту очей і навушники. 

• Перед використанням зброї переконайтеся в тому, що в стволі немає сторонніх предметів. 

• Ніколи не заряджайте зброю доти, поки ви не буде знаходитися в місці, де створені всі умови для 
безпечної стрільби. Запобіжник повинен бути вимкнений безпосередньо перед пострілом. 

• Ніколи не кладіть палець на спусковий гачок під час заряджання або розряджання зброї. 

• Якщо після натискання на спусковий гачок не стався постріл, витримайте невелику паузу, щоб 
уникнути «затяжного пострілу». Розрядіть зброю, утримуючи ствол в безпечному напрямку.  

• Якщо віддача від пострілу здалася вам слабше звичайної, розрядіть зброю і перевірте ствол на 
наявність в ньому сторонніх предметів. 

• Не допрацьовуйте і не вносите конструктивних змін в конструкцію зброї. Використовуйте лише 
оригінальні запасні частини та комплектуючі. 

• Чищення та догляд за зброєю повинні здійснюватися відповідно до інструкції в цьому посібнику 
користувача. 

• Завжди тримайте свою зброю розрядженою. Ніколи не переносьте, не перевозьте у транспортних 
засобах та не зберігайте заряджену зброю. 

  



ВСТАНОВЛЕННЯ СТВОЛА 

1. Для збирання рушниці відверніть запірну гайку цівки і зсунувши, зніміть її (див. Рис. 1). Кришка 
магазина залишається закріпленою на цівці. 

2. Відверніть кришку утримання ствола (червона) (див. Рис 2). 

3. Приведіть затвор у крайнє переднє положення. Вставте казенну частину ствола в ствольну 
коробку і одночасно надіньте циліндр газовідведення ствола на трубчастий магазин (див. Рис 3). 

4. Міцно затягніть рукою кришку утримання ствола (див. Рис. 4). 

5. Надягніть цівку ковзаючим рухом уздовж магазину і зупиніть за 3 мм до ствольної коробки, (див. 
Рис. 5). 

6. Затягуйте кришку цівки, просуваючи його до ствольної коробки (див. Рис. 6) 

ВСТАНОВЛЕННЯ СТВОЛА на модель LS4 MAXI 

1. Відкрутіть кришку магазина і зніміть її (див. Рис. 7). 

2. Зніміть цівку (див. Рис. 8). 

3. Приведіть затвор в крайнє переднє положення. Вставте казенну частину ствола в ствольну 
коробку і одночасно надіньте циліндр газовідведення ствола на трубчастий магазин. Обережно 
вставляйте ствол до тих пір, поки він не ввійде в ствольну коробку. 

4. Встановіть цівку і міцно затягніть кришку рукою. 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДОВЖУВАЧА МАГАЗИНУ на модель LS4 MAXI 

1. Якщо ви встановлюєте подовжувач магазина в перший раз, вам необхідно замінити пружину 
магазину з використанням викрутки (див. Рис. 9) 

2. Встановіть подовжувач на трубку магазину, направляючи пружину всередину подовжувача (див. 
Рис. 10) 

3. Міцно затягніть подовжувач рукою. 

4. Встановіть антабки на кришку подовжувача (див. Рис. 11) 

ЗАРЯДЖАННЯ 

1. Поставте рушницю на запобіжник. 

2. Натисніть на відсікач, що знаходиться зліва від спускової скоби, до клацання. 

3. Відведіть затвор до його фіксації в крайньому задньому положенні (див. Рис. 12). 

4. Вставте патрон через вікно викиду в ствольну коробку завальцьованною стороною вперед (див. 
Рис. 13). 

5. Направте рушницю в безпечний бік і дошліть патрон в патронник, натиснувши на кнопку 
звільнення затвора, розташовану на лівій стороні ствольної коробки (див. Рис. 15). 

6. Натискаючи на подавач, вставте патрони в магазин до їх фіксації в магазині стопором патронів 
(див. Рис. 16). 

7. Безпосередньо перед стрільбою зніміть зброю із запобіжника. 



РОЗРЯДЖАННЯ 

1. Для розрядки зброї відведіть затвор і витягніть патрон з патронника. 

2. Переверніть рушницю подавателем вгору. 

3. Натисніть на подавач (див. Рис. 17). 

4. Потягніть кнопку звільнення затвора назад (див. Рис. 18) .Патрони будуть подаватися з магазину 
(див. Рис. 19). 

ВСТАНОВЛЕННЯ / ЗАМІНА ЧОКІВ 

УВАГА: Розрядіть рушницю перед зміною чоків. Залиште затвор відкритим і переконайтеся, що 
патронник і магазин порожні. 

1. Поставте рушницю на запобіжник. 

2. Встановіть ключ для чока в ствол. 

3. Викрутіть чок проти годинникової стрілки і вийміть його зі ствола. 

4. Виберіть відповідний чок і встановіть його в ствол. 

5. Вкрутіть чок за годинниковою стрілкою і переконайтеся в його щільному, але не надмірному, 
затягуванні. Невелика кількість мастила на різьбі є необхідною для легкої установки і зняття чоків. 

6. При відкритому затворі і порожньому патроннику і магазині перевірте щільність затягування чока. 

НІКОЛИ НЕ СТРІЛЯЙТЕ БЕЗ ВГВИНЧЕНИХ ЧОКІВ!!! 

ЧОКОВІ ЗВУЖЕННЯ НА МИСЛИВСЬКИХ ВЕРСІЯХ РУШНИЦЬ: 

Рушниця L4S поставляється зі змінними чоками INNER HP (Збільшений діаметр) 

Модель    Використання 

INNER HP CYLINDER   Для малих дистанцій 
INNER HP SHORT 2/10  Для малих дистанцій 
INNER HP MEDIUM 5/10  Для середніх дистанцій 
INNER HP LONG 7/10   Для великих дистанцій 
INNER HP XTREME 9/10   Для дальнього пострілу 
 
ПАТРОНИ ЗІ СТАЛЕВИМ ШРОТОМ: можуть бути використані в Вашому L4S з чокового 
сужениями CYL, SHORT 2/10, MEDIUM 5/10, LONG 7/10, XTREME 9/10. 

РОЗБІРКА РУШНИЦІ 

1. Поставте рушницю на запобіжник і переконайтеся в тому, що вона повністю розряджена. 

2. Закрийте затвор, відверніть запорну гайку ствола, зніміть (див. Рис. 20) 

3. Відкрутіть кришку утримання ствола (червону) (див. Рис.  21) 

4. Обережно зніміть ствол і зніміть поршень з трубки магазину (див. Рис.  22) 

5. Використовуючи донце стріляної гільзи, обережно натисніть на ручку взводу і витягніть її (див. 
Рис. 23). 

6. Зніміть затвор, штовхач затвора і зворотню пружину (див. Рис.  24). 



7. Використовуючи виколотку, видаліть дві шпильки фіксації ударно-спускового механізму (див. 
Рис. 25). Потім, потягнувши вниз за спускову скобу, витягніть ударно-спусковий механізм (див. Рис. 
26). 

РОЗБІРКА РУШНИЦІ LS4 MAXI 

1. Поставте рушницю на запобіжник і переконайтеся в тому, що вона повністю розряджена. 

2. Закрийте затвор, відверніть кришку магазина 

3. У разі встановленого подовжувача магазину обережно зніміть його, притримуючи пружину. 

4. Зніміть цівку 

5. Використовуйте інструкцію по розбірці рушниці L4S, починаючи з пункту 4. 

 

ДОГЛЯД ЗА РУШНИЦЕЮ 

Всі металеві частини оброблені мастилом на заводі. Перед початком стрільби ствол, патронник і 
затвор необхідно ретельно прочистити і протерти насухо. 

Після стрільби ствол повинен бути вичищений для того, щоб уникнути його корозії. 

Затвор і механізм газовідведення також мають бути почищені і змазані. Для догляду за рушницею 
використовуйте масло тільки високої якості. Не використовуйте надмірну кількість масла, тому що 
надлишки масла можуть пошкодити дерев'яні деталі рушниці і стати причиною накопичення 
незгорілих частинок пороху, що, в свою чергу, може перешкодити нормальному функціонуванню 
механізмів рушниці. Час від часу наносьте невелику кількість масла на механізм і зовнішні металеві 
частини рушниці, щоб уникнути корозії, і з метою підтримки безвідмовності роботи рушниці. 
Рекомендуємо використовувати масло Fabarm. 

 

ЗБІРКА РУШНИЦІ 

1. Встановіть поворотну пружину в підствольний магазин. 

2. Встановіть затвор в з'єднання із штовхачем затвора (див. Рис.  27). 

3. Спрямуйте затвор із штовхачем у ствольну коробку і встановіть ручку взводу (див. Рис. 28). 

4. Встановіть ударно-спусковий механізм, попередньо звівши курок, і зафіксуйте його двома 
шпильками (див. Рис. 29). 

5. Встановіть газовий поршень і ствол, цівку, та закрутіть запірну гайку ствола (см. Рис.  30). 

6. Встановіть і закрутіть кришку утримання ствола (червону). 

7. Встановіть цівку і закручуйте кришку цівки, направляючи цівку уздовж рами. 

 

ЗБІРКА РУШНИЦІ L4S MAXI 

1. Виконуйте інструкції відповідно до попереднього параграфу по пунктам №1-7, за винятком 
пункту №6. 
 



РЕГУЛЮВАННЯ ПІТЧА ПРИКЛАДУ РУШНИЦІ 

Напівавтоматичні рушниці FABARM дозволяють регулювати пітч приклада рушниці за допомогою 
розміщення спеціальних вставок між ствольною коробкою та прикладом (див. Рис.  31). Якщо це 
буде необхідним, будь ласка, зверніться до вашого збройового магазину для заміни цих вставок. 

КІНЕТИЧНИЙ ДЕМПФЕР ВІДДАЧІ 

У напівавтоматах FABARM  можлива установка кінетичних демпферів віддачі. Демпфер 
встановлюються на шток з'єднання приклада (див. Рис.  32). Якщо буде потрібно, будь ласка 
зверніться до вашого збройового магазину для установки. 
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