
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM BRONI! 
Ważne: Zachowaj niniejszą instrukcję razem z bronią. 

 

Zawarte w niej Informacje są przydatne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych strzelców. Oprócz ważnych informacji na temat 

działania, czyszczenia i pielęgnacji broni palnej, instrukcja zawiera wskazówki, które mogą być bardzo pomocne w bezpiecznym strzelaniu. 

Najważniejsza zasada bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną to zawsze kierować lufę w bezpiecznym kierunku! 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJA 

OBSŁUGI ORAZ OGRANICZONA GWARANCJA 

http://www.malik-malik.pl/
MK
malik-malik-pl.520

MK
Pisanie tekstu
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W POLSCEMALIK-MALIK.PL
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• Dostępny w kalibrze .22LR 

SPIS TREŚCI 
Bezpieczne posługiwanie się bronią palną ................. 6 

Zapoznanie się z pistoletem ..................................... 14 

Amunicja .................................................................. 20 

Instrukcje użytkowania ............................................ 24 

Rozkładanie .............................................................. 28 

Składanie .................................................................. 31 

Pielęgnacja i konserwacja ........................................ 34 

Widok rozstrzelony .................................................. 38 

Serwis Taurus® ......................................................... 42 

Ograniczona gwarancja ............................................ 44 

 

 

Zawarte w niniejszej broszurze ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa są bardzo ważne. 

Zrozumienie niebezpieczeństw nieodłącznie związanych z używaniem każdej broni palnej 

oraz przestrzeganie opisanych tu środków ostrożności pozwala na bezpieczne korzystanie z 

Twoejej broni Taurus®. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z tych ostrzeżeń może 

spowodować poważne obrażenia ciała użytkownika lub innych osób, a także poważne 

uszkodzenie broni palnej lub innego mienia. 

OSTRZEŻENIE 

TaurusUSA.com /TaurusUSA @taurususa /TaurusUSA 

• Pojemność 16 lub 10 nabojów

• Wykończenie czarny mat

• Anodowany na twardo zamek

• Pojedynczego działania

• Regulowany tylny celownik

• Bezpiecznik spustowy

• Dwustronny bezpiecznik nastawny (opcjonalny)

http://www.malik-malik.pl/
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UWAGI 

 

 

 

 

 SŁOWA SYGNAŁOWE ZGODNIE Z 
NORMAMI ANSI Z535.6 ORAZ Z535.4. 

 

 
 

 
 

 
 

 

UWAGA służy do wskazania praktyk nie związanych z 

zagrożeniem wystąpienia obrażeń. 
UWAGA 

PRZESTROGA oznacza ryzykowną sytuację, której wystąpienie 

mogłoby skutkować lekkimi lub średnimi obrażeniami. 
PRZESTROGA 

OSTRZEŻENIE oznacza ryzykowną sytuację, której wystąpienie 

mogłoby skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami. 
OSTRZEŻENIE 

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza ryzykowną sytuację, której 

wystąpienie będzie skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami. 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

MK
taurus-tx-22-ha-black-22-lr-black-polymer-nms-right-1

MK
Pisanie tekstu
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W POLSCE MALIK-MALIK.PL
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BEZPIECZNE OBCHODZENIE SIĘ Z BRONIĄ 
 

      OSTRZEŻENIE 

W razie wystrzału broni pocisk lub strzał może kogoś trafić, powodując jego śmierć lub poważne obrażenia 
ciała. 

Trzy podstawowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną: 
 

1. NIE KŁADŹ PALCA NA SPUŚCIE, DOPÓKI NIE BĘDZIESZ GOTOWY DO STRZAŁU. Dyscyplina w 

obchodzeniu się ze spustem zdecydowanie zmniejsza ryzyko przypadkowego wystrzału. 

2. KIERUJ LUFĘ W BEZPIECZNYM KIERUNKU. Nawet jeśli broń wystrzeli, a lufa będzie skierowana w 

bezpiecznym kierunku, nikt nie odniesie obrażeń. 

3. NIGDY NIE UFAJ ŻADNEMU MECHANIZMOWI ZABEZPIECZAJĄCEMU. Jeśli założsz, że nie 

można ufać żadnemu mechanizmowi zabezpieczającemu, będziesz pilnować, żeby nie trzymać palca na 

spuście i żeby kierować lufę w bezpiecznym kierunku. 

 

OSTRZEŻENIE – ZNAJ SWÓJ CEL 

Nigdy nie strzelaj do celów z bliskiej odległości. Rykoszety mogą być i są przyczyną śmierci lub 

poważnych obrażeń ciała. Czym jest „bliska odległość" zależy od wielu czynników, w tym materiału, z 

którego wykonany jest cel, kalibru pocisku i kąta uderzenia. 

 
WIEDZ, CO JEST ZA TWOIM CELEM. Jeżeli nie strzelasz do kulochwytu zaprojektowanego dla 

amunicji, którą strzelasz, pociski mogą przejść przez cel i trafić w osoby lub przedmioty znajdujące się 
za celem. Pociski mogą polecieć na kilka kilometrów. 

ZAWSZE NOŚ OCHRONNIKI SŁUCHU. Broń palna jest głośna. Hałas, który wytwarza, jest większy w 

zamkniętych pomieszczeniach. Wielokrotna ekspozycja na hałas może prowadzić do utraty słuchu. 

Ochronę słuchu ocenia się na podstawie redukcji  hałasu w decybelach. Kupując ochronniki słuchu 

szukaj tych o redukcji co najmniej 30 dB. Nowoczesne ochronniki umożliwiają normalne słyszenie do 

czasu dotarcia dźwięku wystrzału do ucha. Jednoczesne stosowanie różnych ochronników, na przykład 

piankowych wkładek przeciwhałasowych o skuteczności 30 dB i nauszników przeciwhałasowych o 

skuteczności 20 dB, pozwala uzyskać znaczną ochronę. 

ZAWSZE NOŚ ŚRODKI OCHRONY OCZU Podczas normalnej eksploatacji broń palna emituje gorące 

gazy, cząstki stałe i metal z ogromną prędkością. Jeśli trafią w oko, mogą spowodować ślepotę. Chroń 

wzrok odpowiednimi środkami ochrony. Każda ochrona oczu jest lepsza niż żadna, ale dla najlepszej 

ochrony szukaj środków ochrony z certyfikatem ANSI Z87.1-2003. 

NIGDY NIE UŻYWAJ BRONI  POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW LUB ALKOHOLU. Broń palna jest 

niebezpieczna. Posługiwanie się bronią palną pod wpływem narkotyków lub alkoholu jest lekkomyślne i 

może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Ostrzeżenie to dotyczy również leków na receptę 

zawierających ostrzeżenie przed używaniem maszyn lub prowadzeniem pojazdów podczas przyjmowania 

leku. 

ZMODYFIKOWANA BROŃ PALNA JEST NIEBEZPIECZNA, A JEJ UŻYWANIE MOŻE PROWADZIĆ 

DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI.Przeróbki spustu, polerowanie oryginalnych elementów lub 

instalowanie nieoryginalnych części mogą spowodować odmienne od zamierzonego działanie broni. 

Część takich przeróbek może być również nielegalna. 

USZKODZONA BROŃ JEST NIEBEZPIECZNA A JEJ UŻYWANIE MOŻE PROWADZIĆ DO 

POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI. Naprawy powinny być zawsze wykonywane przez 

wykwalifikowanego rusznikarza lub przez autoryzowany przez producenta serwis. Prace wykonywane 

przez osoby nieobeznane z konstrukcją mogą spowodować odmienne od zamierzonego działania broni. 

NIGDY NIE PRÓBUJ ROZBIERAĆ ANI CZYŚCIĆ ZAŁADOWANEJ BRONI PALNEJ. MOŻE TO 

PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI.  Jak często słyszeliśmy: „Wystrzeliła, kiedy 

ją czyściłem!”, „Nie wiedziałem, że jest naładowana!” lub „Zacięła się i próbowałem ją rozebrać!”? 

JEŚLI BROŃ WYSTRZELIŁA, TO W KOMORZE ZNAJDOWAŁ SIĘ NABÓJ. Koniec kropka. 

Przed rozkładaniem lub czyszczeniem musisz usunąć całą amunicję z broni! 
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Jako właściciel swojej nowej broni Taurus® jesteś odpowiedzialny za (1) trzymanie palca z dala od 

spustu, (2) kierowanie lufy w bezpiecznym kierunku, (3) wyjęcie magazynka, (4) odciągnięcie zamka do 

tyłu i zablokowanie go, oraz (5) sprawdzenie wzrokiem i palcem, czy w komorze nabojowej i gnieździe 

magazynka nie ma naboju, żeby upewnić się, że pistolet jest rozładowany. Rozładowana broń nie może 

wystrzelić. 

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA 
Bezpieczne użytkowanie broni opiera się na rozwiązaniu systemowym. W przypadku tego pistoletu, 

system obejmuje następujące elementy: 

 

1. Ciebie! Twój udział w bezpiecznym użytkowaniu broni jest nie do przecenienia. Żadne zabezpieczenie 

nie sprawi, że nie będziesz trzymał palca na spuście i będziesz kierował lufę w bezpieczne miejsce. 

Ponadto właśnie Ty jesteś kluczem do tego, aby nigdy nie ufać żadnym mechanicznym elementom 

systemu bezpieczeństwa. 

2. Bezpiecznik nastawny (niektóre modele TX22). Jeśli Twoja broń palna posiada bezpiecznik 

nastawny, zawsze z niego korzystaj. Jeśli chcesz by zadziałał, musisz go przesunąć do końca, 

dokładnie w pozycję Zabezpieczony – nie w połowie ani częściowo w drodze do tej pozycji. Nie baw się 

bezpiecznikiem a unikniesz wypadków. 

3. Bezpiecznik spustowy. Bezpiecznik spustowy spełnia tę samą funkcję co bezpiecznik nastawny. 

Musi znajdować się w pozycji Odbezpieczony, żeby móc oddać strzał. W przypadku bezpiecznika 

spustowego, bezpiecznik przechodzi w pozycję Odbezpieczony, kiedy naciskasz spust. 

4. Blokada iglicy. Blokada iglicy uniemożliwia ruch iglicy do przodu do momentu naciśnięcia spustu. 

Tak  jak w przypadku bezpiecznika spustowego, naciśnięcie spustu powoduje przejście tego 

zabezpieczenia z pozycji „zabezpieczonej” (blokującej) do pozycji „odbezpieczonej” (nieblokującej). 

5. Kabłąk. Stanowi fizyczną przeszkodę pomagającą zapobiegać niezamierzonemu naciśnięciu spustu 

lub bezpiecznika spustowego. Nie wolno go modyfikować. 

6. Niniejsza instrukcja. Firma Taurus chciałaby, żebyś korzystał z niniejszej instrukcji do zapoznania 

się ze swoim pistoletem i dla ułatwienia sobie bezpiecznego posługiwania się nim. Korzystanie z 

instrukcji pomoże Ci stać się kompetentnym  i odpowiedzialnym posiadaczem broni palnej. 
 

 
 

Odbezpieczony Zabezpieczony 

Bezwzględnie przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną, nawet 

przy włączonym bezpieczniku! 

      OSTRZEŻENIE 
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WIELKOŚĆ PISTOLETU LUB REWOLWERU 
A BEZPIECZEŃSTWO 
Wybór rewolweru bądź pistoletu, jak również rozmiaru broni, jej kalibru i pojemności magazynka jest 

kwestią indywidualną. Istnieje wiele opcji, a każda z nich ma swoje zalety i wady. Przy wyborze pistoletu 

jego wielkość ma wpływ na bezpieczeństwo ze względu na sposób ładowania pistoletów. 

Ogólnie rzecz biorąc, bezpieczne posługiwanie się bronią może wymagać większej uwagi w przypadku 

mniejszych pistoletów, niż pistoletów średniej lub normalnej wielkości. Wynika to z faktu, że ze względu 

na ich małe rozmiary łatwiej jest przypadkowo skierować lufę w rękę lub „zamachnąć się” (przesunąć 

lufą po ciele) podczas ich normalnego użytkowania. 

Zalecamy, żeby ładowanie naboju do komory wykonywać odciągając zamek do tyłu poprzez chwycenie 

za tylną część zamka, przy czym lufa powinna być skierowana na wprost, w bezpiecznym kierunku i z 

dala od Twojego ciała. 

STAN BEZPIECZNEGO NOSZENIA BRONI 
Stan bezpiecznego noszenia to taki stan gotowości broni do oddania strzału, jaki użytkownik uznaje za 

uzasadniony w danych okolicznościach. Co do zasady uważamy, że pistolety Taurus powinno się nosić 

z pełnym magazynkiem i pustą komorą. W większości przypadków zapewnia to najlepszą równowagę 

między gotowością do strzału a bezpieczeństwem. Zaletą noszenia broni z pustą komorą nabojową jest 

minimalizacja ryzyka niezamierzonego wystrzału. Wymaga on jednak przeładowania w celu 

wprowadzenia naboju do komory. W warunkach zagrożenia, może to być trudne do wykonania w 

sposób bezpieczny i prawidłowy. 

Jeżeli użytkownik uważa, że znajduje się w sytuacji zwiększonego zagrożenia, właściwym będzie 

załadowanie naboju do komory. Ze względów bezpieczeństwa należy to zrobić wcześniej, z lufą 

skierowaną w bezpiecznym kierunku i palcem zdjętym ze spustu. Jeśli jest na wyposażeniu, należy 

przełączyć bezpiecznik nastawny w pozycję „zabezpieczony”. Skąd wiedzieć, czy możesz się znaleźć w 

bardziej niebezpiecznej sytuacji? To zależy. Przykładowo, jeśli przenosisz gotówkę do depozytu po 

zamknięciu firmy, to może być taka sytuacja. Jeśli Twój partner życiowy aktywnie Ci grozi, to również 

może się kwalifikować jako stan zagrożenia. 

Stan bezpiecznego noszenia to kwestia oceny, której musi dokonać sam użytkownik. Niektórzy 

użytkownicy są rutynowo narażeni na większe zagrożenia niż inni. Użytkownicy muszą znać swoją 

sytuację i okoliczności. W przypadku broni palnej błędy w ocenie mogą mieć poważne i tragiczne skutki. 
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OSTRZEŻENIE – NOSZENIE 

Zawsze zapoznaj się z instrukcjami producenta kabury lub futerału i postępuj zgodnie z nimi, w przeciwnym 

razie broń  może spaść lub zostać uderzona i wystrzelić. 

 

      OSTRZEŻENIE 

Niezabezpieczenie broni palnej może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Prawidłowe zabezpieczenie 

broni palnej oznacza przechowywanie broni rozładowanej, ze zwolnionym kurkiem i bezpiecznie zamkniętej, 

z całą amunicją w oddzielnym miejscu. 

 

NOSZENIE BRONI PALNEJ 
Noszenie broni palnej może być niebezpieczne. Noszenie broni palnej utrudnia kontrolowanie lufy i 

zwiększa prawdopodobieństwo upuszczenia lub przypadkowego uderzenia broni prowadzących do jej 

wystrzału. 

W prawie wszystkich okolicznościach najbezpieczniej jest nosić broń ręczną w kaburze przeznaczonej 

do tej konkretnej broni. Noszenie pistoletu w kieszeni bez specjalnej kabury kieszonkowej, osłony spustu 

lub na pasie bez zaczepu do paska jest zawsze ostatecznością. Noszenie broni ręcznej w kaburze 

dopasowanej do broni i stylu noszenia powinno zapobiec przypadkowemu wypadnięciu broni i utracie 

kontroli nad kierunkiem skierowania lufy. 

Z wyjątkiem rzadkich sytuacji wysokiego zagrożenia, należy nosić pistolet z pełnym magazynkiem i 

pustą komorą.  Jeśli komora będzie pusta, pistolet nie wystrzeli. 

PRZECHOWYWANIE BRONI PALNEJ I BLOKADY BRONI 
Sposób zabezpieczenia broni palnej jest wyborem osobistym, zależnym od okoliczności panujących w 

Twoim domu, firmie lub pojeździe oraz od przepisów prawa stanu, w którym ta broń się znajduje. Każdy 

Twój wybór dotyczący zabezpieczenia broni ma wady i zalety. Musisz rozważyć te wady i zalety i 

zdecydować, która metoda zabezpieczenia jest najlepsza dla Ciebie i Twojego otoczenia. 

 

 

 

  
 

 

 

     OSTRZEŻENIE 

Zablokowanie broni może utrudnić możliwość jej użycia w razie konieczności do obrony, co może 
spowodować obrażenia ciała lub śmierć. 

 

OSTRZEŻENIE – NOSZENIE 

Nigdy nie noś swojej broni w sposób, który mógłby spowodować jej upadek lub uderzenie. Jeśli broń 

upadnie lub zostanie uderzona, może wystrzelić. 

 

OSTRZEŻENIE – BLOKADY 

Nigdy nie zakładaj blokady na broń z nabojem w komorze. Przy odblokowaniu załadowanej broni palnej 

trudno zachować dyscyplinę obchodzenia się ze spustem i zapewnić kierowanie lufy w bezpiecznym 

kierunku. 
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POZNAJ SWÓJ PISTOLET SPECYFIKACJE 

Model TX22 TX22 Competition 
 

SZCZERBINKA 

ZAMEK DŹWIGNIA ROZKŁADANIA 
 

LUFA 

 
MUSZKA 

 
 

Działanie 

 

 
Pojedyncze działanie 

 
 
 
 
 

BEZPIECZNIK 

NASTAWNY 
(NIEKTÓRE 

MODELE) 

 
   

ZATRZASK       

MAGAZYNKA 

 
 

SZKIELET 

 
 
ZACZEP 
SPUSTU 

 
KABŁĄK  

 
 

 
Wykończenie czarne, anodowane na twardo 

 
 

MAGAZYNEK 

 

ZACZEP ZAMKA 

szyna montażowa (Picatinny MIL-STD-1913) Uwagi 

blokada iglicy, bezpiecznik spustowy, bezpiecznik nastawny (niektore modele) Zabezpieczenia 

.22LR Kaliber 

Pojemność  16 naboi/10 naboi  

Długość lufy 4,1"  5,25" 

Długość całkowita 7,06"   8,21" 

Wysokość całkowita  5,44"  

Szerokość całkowita 1,25" (w najszerszym punkcie) 

Masa 17,3 oz  23,2 oz 

Przyrządy celownicze Regulowane: 

system 3 białych kropek 

Regulowane: 

system 3 białych kropek i system montażu 
celownika optoelektronicznego 

Materiały Zamek: wysokogatunkowe aluminium 
Lufa: stal stopowa 
Szkielet: polimer 
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REGULACJA PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH 
 

UWAGA 

Przed regulacją upewnij się, że broń jest rozładowana i zawsze trzymaj  lufę skierowaną w bezpiecznym 

kierunku.  Jeśli to możliwe w trakcie regulacji zamek powinien w pozycji otwartej (całkowicie do tyłu). 

REGULACJA WYSOKOŚCI 

Szczerbinkę można regulować w pionie, aby podnieść lub obniżyć punkt trafienia. Podniesienie 

szczerbinki podnosi punkt trafienia. Obniżenie szczerbinki obniża punkt trafienia. 

Regulacja celownika nie posiada ogranicznika końcowego, dlatego podczas regulacji celownika należy 

zwracać uwagę na kliknięcie odpowiadające ruchom celownika (w górę lub w dół). 

 
 

REGULACJA W POZIOMIE 

Szczerbinkę można również regulować w poziomie. Przekręć śrubę regulacji poziomej zgodnie z 

kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć szczerbinkę i punkt trafienia w prawo. Przekręć 

śrubę regulacji poziomej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć 

szczerbinkę i punkt trafienia w lewo. 
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INSTRUKCA MONTAŻU BLOKADY BRONI 
 

Stosowanie blokady Twojego pistoletu Taurus jest bardzo ważne! 

Podczas zakładania blokady trzymaj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku, a palce zawsze poza 

kabłąkiem! 

 
Zakładanie dostarczonej fabrycznej blokady: 

1. Wyjmij magazynek z pistoletu. 

2. Całkowicie otwórz zamek  i sprawdź, czy broń jest 

całkowicie rozładowana i nie zawiera nabojów ani łusek! 

Podczas instalacji blokady broni użyj zaczepu zamka, aby 

utrzymać zamek w pozycji otwartej. 

3. Włóż kabel bezpośrednio do pistoletu, jak pokazano na rys. 1. 
 

4. W celu zablokowania: Z kluczem przekręconym do najdalszego 

położenia zgodnego z ruchem wskazówek zegara, włóż luźny 

koniec linki do blokady. Przekręcić klucz w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara i wyjmij go. 

5. Po dokładnym zamknięciu blokady 

należy mocno pociągnąć za zamek, aby 

sprawdzić połączenie i upewnić się, że 

jest ona zablokowana. Nie zostawiaj ani 

nie przechowuj swojej broni z 

kluczykiem w blokadzie! Przechowuj 

zablokowaną, rozładowaną broń palną i 

klucz w bezpiecznych, oddzielnych 

miejscach, z dala od amunicji, dzieci i 

nieodpowiedzialnych dorosłych. 

BLOKAD NALEŻY UŻYWAĆ W SPOSÓB BEZPIECZNY I ODPOWIEDZIALNY 

• Zawsze trzymaj broń palną skierowaną w bezpiecznym kierunku, także podczas zakładania lub 

ściągania blokady. 

• Przed założeniem blokady zawsze sprawdź, czy broń jest całkowicie rozładowana (patrz strona 28). 
 

• Nie zakładaj blokad w kabłąku; podczas zakładania i ściągania blokady zawsze trzymaj palce i blokadę 

poza kabłąkiem. 

• Przechowuj broń palną, amunicję i klucze zabezpieczone i oddzielnie, z dala od dzieci i 

nieodpowiedzialnych dorosłych; nie przechowuj broni palnej z kluczami w blokadzie. 

• Nie próbuj uruchamiać broni palnej z założoną blokadą, gdyż może to spowodować uszkodzenie broni. 

• Blokady stanowią ważny element środków bezpieczeństwa, jednak nie zastępują bezpiecznego 

obchodzenia się z bronią palną i jej właściwego przechowywania. Pamiętaj, że każde zabezpieczenie 

mechaniczne można obejść, jeśli ma się wystarczająco dużo czasu, wiedzy, determinacji i sprzętu. 

OSTRZEŻENIE – BLOKADY 

Nigdy nie zostawiaj 

kluczyków w blokadzie po jej 

założeniu na pistolecie! 

OSTRZEŻENIE 
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OSTRZEŻENIE 

Użycie niewłaściwej amunicji w pistolecie może spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie 

pistoletu. Upewnij się, że kaliber amunicji, którą ładujesz do magazynku jest zgodny z kalibrem 

oznaczonym na pistolecie. 

OSTRZEŻENIE – AMUNICJA I STANDARDY BRANŻOWE 

Używał wyłącznie czystej, suchej, fabrycznie naładowanej amunicji. Stara, uszkodzona, zawilgocona lub 

zaolejoną amunicja może wystrzelić z ciśnieniem wyższym niż standardowe powodując obrażenia ciała 

użytkownika i osób postronnych lub uszkodzenie pistoletu. 

Nie używaj w swoim pistolecie amunicji przeładowywanej. Jej ciśnienie wystrzału jest nieznane i może 

znacznie przekraczać standardowe ciśnienie, powodując obrażenia ciała użytkownika i osób postronnych 

lub uszkodzenie pistoletu. 

Dziwne dźwięki są oznaką problemów. Jeżeli podczas wystrzału nabój „brzmi dziwnie”, natychmiast 

przerwij strzelanie. Pocisk mógł utknąć w lufie. Strzelanie z pistoletu w takim stanie może spowodować 

ciśnienie wyższe niż standardowe, powodując obrażenia ciała użytkownika i osób postronnych lub 

uszkodzenie pistoletu. 

Jeżeli podczas strzelania z pistoletu słychać dziwne dźwięki, przerwij strzelanie, rozładuj pistolet i rozłóż 

zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji. Po wyciągnięciu lufy z zamka, spójrz w lufę. 

Jeżeli nie widać na wylot, to znaczy, że coś utkwiło w lufie. Nie strzelaj ponownie z pistoletu i oddaj go do 

kompetentnego rusznikarza lub skontaktuj się z działem serwisu Taurus® pod numerem 800-327-3776. 

 

STRZELANIE Z BRONI PALNEJ LUB JEJ CZYSZCZENIE GROZI EKSPOZYCJĄ NA OŁÓW 

Strzelanie z broni palnej w słabo wentylowanych pomieszczeniach, czyszczenie broni palnej lub obchodzenie się z 

amunicją może spowodować narażenie na kontakt z ołowiem i innymi substancjami znanymi w stanie Kalifornia jako 

wywołujące wady wrodzone, upośledzenie płodności i inne poważne obrażenia fizyczne. Należy cały czas zapewnić 

odpowiednią wentylację. Po kontakcie z ołowiem należy dokładnie umyć ręce zimną wodą z mydłem. 

OSTRZEŻENIE – OŁÓW 

AMUNICJA 
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BROŃ PALNA NIE JEST JEDNAKOWA 
Wiele marek i modeli broni palnej może WYGLĄDAĆ prawie tak samo, jednak różnią się one znacznie pod 
względem konstrukcji, działania oraz umiejscowienia i funkcji różnych elementów sterujących. Właściwe 
instrukcje obsługi są dostępne do wglądu i wydruku na stronie internetowej firmy Taurus (TaurusUSA.com). 

ZACIĘCIA 
CZASAMI NABÓJ LUB ŁUSKA MOŻE SIĘ ZACIĄĆ LUB UTKNĄĆ W PISTOLECIE. ABY USUNĄĆ 

ZACIĘCIE (1) SKIERUJ LUFĘ W BEZPIECZNYM KIERUNKU, (2) TRZYMAJ PALEC Z DALA OD 

SPUSTU, (3) WYJMIJ MAGAZYNEK, NASTĘPNIE (4) ODCIĄGNIJ ZAMEK I ZABLOKUJ GO W 

POZYCJI ODCIĄGNIĘTEJ DO TYŁU. DOPIERO WTEDY MOŻESZ WYTRZĄSNĄĆ LUB WYJĄĆ 

ZACIĘTY NABÓJ LUB ŁUSKĘ. 

OSTRZEŻENIE – UPUSZCZONY PISTOLET MOŻE WYSTRZELIĆ 

W przypadku upuszczenia lub uderzenia pistolet może wystrzelić. 

       OSTRZEŻENIE 

W przypadku upuszczenia lub uderzenia broń palna powinna zostać sprawdzona przez przeszkolonego 

zbrojmistrza/rusznikarza w celu pełnego sprawdzenia jej działania. Po upuszczeniu lub uderzeniu broni 

palnej mechanizmy, w tym automatyczne bezpieczniki, mogą nie działać prawidłowo, powodując 

przypadkową śmierć lub poważne obrażenia. 
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INSTRUCJA OBSŁUGI 

1. Aby wyjąć magazynek, wciśnij kciukiem dźwignię zatrzasku 

magazynka, znajdującą się w pobliżu kabłąka. 

 
 

 
4. Trzymaj pistolet jedną ręką, trzymając palec z dala od spustu. 

Drugą ręką najpierw odciągnij zamek maksymalnie do tyłu i puść, 

aby pod naciskiem sprężyny powrotnej zamek przesunął się do 

przodu i wprowadził nabój do komory nabojowej. 

 
 
 
 

 
2. Aby załadować magazynek, jedną ręką przytrzymaj spód 

magazynka i kciukiem pociągnij w dół przycisk łądowania 

magazynka. Drugim kciukiem wkładaj naboje pojedynczo, 

wciskając je w dół i do tyłu, całkowicie pod szczęki 

magazynka. Powtarzaj tę czynność, aż do załadowania 

magazynka do pełna. 

 
5. Pistolet jest teraz gotowy do oddania strzału przez naciśnięcie 

spustu. Po oddaniu strzału zamek cofa się się pod wpływem 

ciśnienia gazu, wyrzucając pustą łuskę i wprowadzając do komory 

nabojowej kolejny nabój z magazynka. Pistolet jest gotowy do 

kolejnego strzału. 

 

6. Po wystrzeleniu ostatniego naboju zamek zostaje w pozycji 

otwartej, przytrzymywany przez zaczep zamka. 

 

 

3. Włóż magazynek do pistoletu, aż zostanie on przytrzymany 

przez zatrzask magazynka. Jeżeli magazynek nie zostanie 

prawidłowo włożony do pistoletu, może wypaść podczas strzelania 

 
 
 

  1 

 
 
 

  2 

 
 
 

  3 

 
 
 

  4 
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7. Jeżeli chcesz przerwać strzelanie przed wystrzeleniem 

ostatniego naboju z magazynka, (1) trzymaj palce z dala od 

spustu, (2) skieruj lufę w bezpiecznym kierunku (3) wyjmij 

magazynek naciskając dźwignię zatrzasku magazynka (4) 

pociągnij zamek do tyłu i zablokuj w tej pozycji oraz (5) sprawdź 

wzrokowo i palcem, czy gniazdo magazynka i komora nabojowa 

są puste, żeby upewnić się, że pistolet jest rozładowany. 

Rozładowana broń nie może wystrzelić. 

 

 

  

     OSTRZEŻENIE 

Pistoletu nigdy nie należy obsługiwać z powinna być obsługiwana, gdy skrzydełko bezpiecznika 

nastawnego znajduje się pomiędzy pozycjami „zabezpieczony" (ON) i „odbezpieczony” (OFF). 

Nieupewnienie się, że skrzydło bezpiecznika nastawnego jest ustawione zupełnie w pozycji 

„zabezpieczony” może spowodować poważne obrażenia a nawet śmierć. 

OSTRZEŻENIE – UPUSZCZONY PISTOLET MOŻE 
WYSTRZELIĆ  

W przypadku upuszczenia lub uderzenia pistolet może wystrzelić. 

    OSTRZEŻENIE 

Jeśli pistolet jest wyposażony w bezpiecznik nastawny, aby bezpiecznik działał jego skrzydło musi być w 

pełni przełączone. 

 

OSTRZEŻENIE – STRZELANIE 

W trakcie strzelania zamek otwiera i zamyka się bardzo szybko. Trzymaj twarz i ręce z dala od tylnej 

części zamka. Szybko wyrzucane gorące mosiężne łuski mogą poparzyć. Zawsze noś okulary strzeleckie, 

czapkę z daszkiem i ochronniki słuchu. 

 

OSTRZEŻENIE 

Te pistolety Taurus nie mają (bezpiecznika) odłączanego magazynka. Mogą wystrzelić przy wyjętym 

magazynku. 

 

 
 
 

  7 

PRZESTROGA 

Jeżeli pistolet jest wyposażony w bezpiecznik nastawny, upewnij się, że jest on ustawiony w pozycję 

„odbezpieczony” (OFF), inaczej dojdzie do uszkodzenia pistoletu. 
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ROZKŁADANIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przed przystąpieniem do rozkładania zawsze (1) trzymaj palec z 

dala od spustu, (2) kieruj lufę w bezpiecznym kierunku (3) wyjmij 

magazynek, naciskając dźwignię zatrzasku magazynka (4) 

odciągnij zamek maksymalnie do tyłu i zablokuj go, (5) sprawdź 

wzrokowo i palcem, czy gniazdo magazynka i komora nabojowa 

są puste, żeby upewnić się, że pistolet jest rozładowany. 

Rozładowana broń nie może wystrzelić. 

 

 
4. Wyjmi urządzenie powrotne z jego pozycji u spodu lufy. 

 

 
 

5. Wyjmij lufę z zamka pociągając ją do przodu i w dół. 

 

   
 

2. Chwyć pistolet w ręce tak, żeby 4 palce spoczywały na 

zamku a kciuk z tyłu szkieletu. Drugą ręką pociągnij do doły 

dźwignię rozkładania. Zwolnij dźwignię rozkładania. 

 

3. Pociągnij i zwolnij spust. Pchnij zamek do przodu 1/2" i unieś 

zamek ze szkieletu. 

Nie zaleca się dalszego rozkładania broni, chyba że przez 

wykwalifikowanego rusznikarza. 

OSTRZEŻENIE 

Po wyjęciu magazynku zawsze sprawdź komorę, żeby upewnić się, że 

jest pusta. 

OSTRZEŻENIE 

 
 

 
 2 

Zwróć uwagę, żeby nie doszło do gwałtownego wyrzutu płytki 

zespołu sprężyny zamka i ściśniętego zespołu sprężyny zamka. 

OSTRZEŻENIE 

 
 

 
 3 

 
2 

1 

 
 
 

  4 

1 

2 

 

 5 

OSTRZEŻENIE 

Podczas czyszczenia i konserwacji broni palnej zawsze używaj środków ochrony wzroku przeznaczonych do 

używania z bronią palną (ANSI Z87.1+). 
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ROZKŁADANIE / SKŁADANIE MAGAZYNKA SKŁADANIE 
By ponownie złożyć pistolet, wykonaj procedurę rozkładania w odwrotnej kolejności, 

zwracając uwagę na następujące szczegóły: 

1. Włóż lufę do zamka maksymalnie do tyłu. 

 

 

 

1) By rozłożyć, użyj wybijaka do wciśnięcia zatrzasku 

podstawy magazynka. 

2) Zsuń stopkę podstawy magazynka do przodu magazynka, 

zgodnie ze zdjęciami 1 i 2. 

3) Wysuń zatrzask podstawy magazynka i sprężynę 

magazynka z pudełka magazynka. Odwróć magazynek do 

góry nogami, aż donośnik znajdzie się w najniższym 

położeniu. Wypchnij przycisk ładowania magazynka z 

donośnika i wyjmij donośnik. 

4) Składaj w odwrotnej kolejności. 
 

 

 
 

 
2. Włóż urządzenie powrotne do zamka ponad lufą, 

lekko ściskając sprężynę, aby weszła we właściwe 

położenie. 

 
 

 
3. Spasuj otwory prowadnic zamka z prowadnicami 

szkieletu. Delikatnie dociśnij zamek do szkieletu, a 

następnie przesuń zamek do tyłu. Dźwignia 

rozkładania sama wskoczy na swoje miejsce. 

 
 
 

4. Powinieneś wykonać kilka cykli ruchu zamka, bez 

włożonego magazynka i bez nabojów w komorze, aby 

upewnić się, że lufa / zamek / szkielet są prawidłowo 

spasowane. 

Podczas czyszczenia i konserwacji broni palnej zawsze używaj 

środków ochrony oczu przeznaczonych do stosowania z bronią 

palną (ANSI Z87.1+). 

OSTRZEŻENIE 
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2 
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1 
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Zwróć uwagę, żeby nie doszło do gwałtownego wyrzutu zatrzasku 

podstawy magazynka i ściśniętej sprężyny magazynka. 

OSTRZEŻENIE 
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MONTAŻ KOŁNIERZOWEGO ADAPTERA TŁUMIKA 
Pistolet TX22 jest dostarczany z kołnierzowym adapterem tłumika, aby można było używać go z 

tłumikiem. Kołnierzowy adapter tłumika ma gwint zewnętrzny 1/2-28, który jest kompatybilny z 

większością dostępnych na rynku tłumików .22LR. Przy montażu kołnierzowego adaptera tłumika 

postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

1. Przed montażem zawsze (1) ściągnij palec ze spustu, (2) skieruj lufę w bezpiecznym kierunku 

(2) wyjmij magazynek naciskając dźwignię zatrzasku magazynka (4) pociągnij zamek do tyłu i 

zablokuj w tej pozycji oraz (5) sprawdź wzrokowo i palcem, czy gniazdo magazynka i komora 

nabojowa są puste, żeby upewnić się, że pistolet jest rozładowany. Rozładowana broń nie może 

wystrzelić. 

OSTRZEŻENIE 

Po wyjęciu magazynku zawsze sprawdź komorę, żeby upewnić się, że jest pusta. 

2. Przed zamontowaniem adaptera tłumika zdejmij z lufy pierścień ochronny gwintu lufy. 

3. Skieruj broń od siebie. Przy pomocy klucza płaskiego 3/8 cala poluzuj pierścień ochronny 

gwintu lufy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po poluzowaniu zdejmij 

pierścień z lufy używając palców. 

4. Trzymając lufę skierowaną od siebie, zacznij delikatnie nakręcać ręką kołnierzowy adapter tłumika 

na końcówkę lufy. Po całkowitym nakręceniu na końcówkę lufy dokręć mocno adapter używając 

klucza płaskiego 9/16 cala. 

5. Do adaptera możesz teraz ręcznie dokręcić wybrany przez siebie tłumik. Pamiętaj, że możesz użyć 

jedynie tłumika z gwintem 1/2-28. Przy montowaniu tłumika zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić 

gwintu adaptera tłumika. 

PRZEKŁADANY ZATRZASK MAGAZYNKA 
Pistolet TX22 wyposażono w przekładany zatrzask magazynka. 

Fabrycznie jest on skonfigurowany dla osób praworęcznych. W celu 

przełożenia go na drugą stronę, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. 

1. Przed rozpoczęciem zawsze (1) trzymaj palec z dala od spustu, 

(2) kieruj lufę w bezpiecznym kierunku (3) wyjmij magazynek 

naciskając przycisk zatrzasku magazynka (4) pociągnij zamek 

do tyłu i zablokuj w tej pozycji oraz (5) sprawdź wzrokowo i palcem, czy 
gniazdo magazynku i komora nabojowa są puste, żeby upewnić się, 
że pistolet jest rozładowany. Rozładowana broń nie może wystrzelić. 

2. Rozłóż pistolet zgodnie z instrukcjami na stronie 28.. 

Sprężyna zatrzasku magazynka znajduje się wewnątrz  gniazda 
magazynka. (Rys. 1) 

3. Przytrzymując zatrzask magazynka palcami, wysuń 

sprężynę zatrzasku magazynka z rowka w zatrzasku 

magazynka przy pomocy płaskiego śrubokręta. (Rys. 2) 

4. Wyjmij sprężynę zatrzasku magazynka ze szkieletu. 

5. Wyjmij zatrzask magazynka z  jego gniazda w szkielecie. 

6. Włóż z powrotem odwrócony zatrzask magazynka do 

wnętrza szkieletu od lewej strony szkieletu. 

7. Umieść sprężynę zatrzasku z powrotem w otworze w 

szkielecie i umieść jej górny koniec w rowku zatrzasku. 

 

UWAGA 
Do strzelania z tłumikiem używaj wyłącznie amunicji poddźwiękowej lub o standardowej prędkości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  2 
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Pistolet można czyścić i smarować w normalnych 

warunkach, rozkładając go w krokach opisanych 

na stronach 28-31. 

W celu bezpiecznego użytkowania broni palnej 

należy utrzymywać ją w czystości i smarować 

cienką warstwą wysokiej jakości oleju, aby 

zapobiec korozji. Przewód lufy należy oczyścić, 

aż będzie pozbawiony zanieczyszczeń. 

W przypadku normalnego czyszczenia przetrzyj 

pistolet lekko naoliwionym czyściwem. Zrób tak 

samo z przewodem lufy. Usuń nadmiar oleju. 

Usuń kurz ze wszystkich szczelin przy pomocy małej, czystej szczoteczki. 

 

Przed czyszczeniem (1) skieruj lufę w bezpiecznym 

kierunku, (2) trzymaj palce z dala od spustu, 

(3) wyjmij magazynek, następnie (4) odciągnij 

zamek maksymalnie do tyłu i zablokuj go, (5) 

sprawdź wzrokowo i palcem, czy gniazdo 

magazynks i komora nabojowa są puste, żeby 

upewnić się, że pistolet jest rozładowany. Nigdy nie 

próbuj czyścić naładowanego pistoletu! 

OSTRZEŻENIE 

MK
taurus-tx-22-ha-black-22-lr-black-polymer-nms-left-1



36 37 Zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku i nigdy nie trzymaj palca na spuście. Zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku i nigdy nie trzymaj palca na spuście. 

 

 

TX22 COMPETITION INSTUKCJA MONTAŻU 
CELOWNIKÓW OPTOELEKTRONICZNYCH 

 

OSTRZEŻENIE 

Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku. 

 

OSTRZEŻENIE 

Nigdy nie próbuj montować optyki, kiedy broń jest załadowana. 

 

OSTRZEŻENIE 

Upewnij się, że broń nie jest załadowana. 

 

OSTRZEŻENIE 

Noś okulary ochronne w trakcie demontażu, montażu bądź strzelania z pistoletu z zamontowanym 
celownikiem optoelektronicznym. 

Model Taurus Competition jest sprzedawany z 2 płytkami płytkami montażowymi. Tabela na str. 

37 umożliwia dobór płytki montażowej do celownika. Płytki oznaczono kropkami dla łatwiejszej 

identifikacji. 

1. Umieść odpowiednią płytkę na podstawie zamontowanej na 

lufie TX22 Competition. 

 

2. Umieść celownik optoelektroniczny nad płytką 

montażową dokładnie nad kołkami 

naprowadzającymi znajdującymi się 

na płytce montażowej. 

3. Użyj śrub dostarczonych z celownikiem. 

4. Umieść odrobinę kleju Loctite 262 na 

gwincie każdej śruby. 

5. Wkręć obydwie śruby z momentem 

obrotowym 5,3 in/lb (0,59 Nm) 

6. Przed użyciem broni odczekaj 24 godziny, 

aż klej Loctite stwardnieje. 

 

OSTRZEŻENIE 

Przed strzelaniem sprawdź śruby mocujące. Luźno zamocowany celownik może odpaść przy odrzucie i 

uderzyć strzelającego lub osobę postronną powodując obrażenia ciała. Dokręć luźne śruby mocującej przed 

strzelaniem. 

 

Model celownika Oznaczenie płytki 

 
C-More STS2 

 

 
Holosun HS507C 

 

 
Leupold Delta Point Pro 

Vortex Venom/Doctor Noblex/Burris Fast Fire/Sightmark Mini 

Trijicon RMR 
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TX22 WIDOK ROZSTRZELONY 
LISTA CZĘŚCI 

1. SZKIELET 

2. BLOK RYGLOWY 

3. ŁĄCZNIK BLOKU RYGLA 

4. DŹWIGNIA SPUSTU 

5. ZATRZASK MAGAZYNKA 

6. ZACZEP SPUSTU 

7. JĘZYK SPUSTOWY (SPUST) 

8. DŹWIGNIA SPUSTU 

9. SPRĘŻYNA SPUSTOWA 

10. TRZPIEŃ, SPUST 

11. TRZPIEŃ, ROZPRĘŻNY 

12. TRZPIEŃ, ROZPRĘŻNY 

13. BLOK SPUSTU 

14. TRZPIEŃ BLOKU TYLNEGO 

15. ZACZEP BEZPIECZNIKA 

16. PODSTAWA BLOKU 

17. WYRZUTNIK 

18. PRZERYWACZ 

19. BEZPIECZNIK NASTAWNY, LEWY 

20. BEZPIECZNIK NASTAWNY, PRAWY 

21. SPRĘŻYNA ZACZEPU BEZPIECZNIKA 

22. SPRĘŻYNA, BEZPIECZNIK  

23. SPRĘŻYNA POWROTNA ZACZEPU BEZPIECZNIKA 

24. TRZPIEŃ, ROZPRĘŻNY 

25. TRZPIEŃ 

26. TRZPIEŃ,  

27. SPRĘŻYNA, SPUSTU  

28. SPRĘŻYNA POWROTNA SPUSTU 

29. SPRĘŻYNA, ZACZEP ZAMKA 

30. SPRĘŻYNA, ZATRZASK MAGAZYNKA 

31. LUFA, GWINOTOWANA 

 

 

32. NAKRĘTKA, GWINT LUFY  63.SPRĘŻYNA, MAGAZYNEK 

33. ŻERDŹ, SPRĘZYNY POWROTNEJ  64.SPRĘŻYNA, POWROTNA 

34. ZAMEK   65.ADAPTER GWINT 

35. WKŁADKA, RYGIEL 

36. OBUDOWA MECH. UDERZENIOWEGO LEWA 

37. OBUDOWA MECHA. UDERZENIOWEGO PRAWA 

38. MECHANIZM UDERZENIOWY IGLICA 

39. ZABEZPIECZENIE OBUDOWA MECH. UDERZENIOWEGO 

40. PŁYTKA OPOROWA ZAMKA 

41. PAZUR WYCIĄGU 

42. POPYCHACZ, WYCIĄGU 

43. PROWADNICA  

44. SPRĘŻYNA, IGLICY 

45. SPRĘŻYNA, WYCIĄG 

46. SPRĘŻYNA, OBUDOWY MECH. UDERZENIOWEGO 

47. TRZPIEŃ 

48. MUSZKA 

49. PODSTAWA SZCZERBINKI 

50. REGULOWANA SZCZERBINKA 

51. ŚRUBA REGULACJI PIONOWEJ SZCZERBINKI 

52. ŚRUBA REGULACJI PIONOWEJ SZCZERBINKI 

53. TULEJA TRZPIENIA ŚRUBY REGULACYJNEJ 

54. ŁOŻYKO KULKOWE 

55. ŚRUBA REGULACYJNA Z PODKŁADKĄ SPRĘŻYNOWĄ 

56. ŚRUBA PRZYRZĄDU CELOWNICZEGO 

57. ŚRUBA MOCUJĄCA SZCZERBINKI 

58. MAGAZYNEK 

59. PODAJNIK 

60. PODSTAWA MAGAZYNKA 

61. STOPKA, PODSTAWA MAGAZYNKA 

62. DŹWIGNIA ZATRZASKU MAGAZYNKA 
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TX22 COMPETITION  

WIDOK ROZSTRZELONY GÓRY 

LISTA CZĘŚCI 
1 LUFA, GWINTOWANA 

2 ŚRUBA Z ŁBEM PŁASKIM, 6-32 

3 PŁYTKA MONTAŻOWA 

4 PŁYTKA MONTAŻOWA 

5 OSADA, CELOWNIK OPTOELEKTRONICZNY 

6 OSŁONA GWINTU 

7 SPRĘŻYNA, POWROTNA 

8 ZAMEK 

9 WKŁADKA, RYGIEL 

10 OSADA, MECHANIZM UDERZENIOWY LEWA 

11 OSADA, MECHANIZM UDERZENIOWY PRAWA 

12 MECHANIZM UDERZENIOWY 

13 OBUDOWA MECHANICZMU UDERZENIOWEGO 

14 PŁYTKA OPOROWA ZAMKA 

15 WYCIĄG 

16 POPYCHACZ WYRZUTNIKA 

17 PROWADNICA 

18 SPRĘŻYNA MECHANIZMU UDERZENIOWEGO 

19 SPRĘŻYNA WYCIĄGU 

20 SPRĘŻYNA OBUDOWY MECHANIZMU UDERZENIOWEGO 

21 TRZPIEŃ,  SPRĘŻYNA SPIRALNA 

22 MUSZKA 

23 ŚRUBA CELOWNIKA 

24 ZESPÓŁ SZCZERBINKI 

25 ŚRUBA MOCUJĄCA CELOWNIKA 

26 ŻERDŹ SPRĘŻYNY POWROTNEJ 
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SERWIS TAURUS 
Gdyby broń wymagała regulacji lub naprawy, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod 
numerem 800-327-3776. 

 

Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby przyspieszyć obsługę serwisową w 

Stanach Zjednoczonych i zwrócić nam broń do regulacji lub naprawy. 

1. Chociaż prawo federalne zezwala na zwracanie broni palnej do producenta w celu naprawy za 

pośrednictwem normalnych firm przewozowych, to stanowe i lokalne przepisy dotyczące broni palnej są 

bardzo  zróżnicowane; należy skonsultować się z lokalnym prokuratorem w sprawie ograniczeń 

prawnych obowiązujących w danej jurysdykcji w zakresie wysyłki lub odbioru broni palnej. Mając na 

uwadze powyższe, zaleca się, aby każda broń palna wysłana do nas w celu naprawy była wysłana za 

pośrednictwem sprzedawcy posiadającego federalne zezwolenie. 

2. Każda broń musi być do nas przesłana przesyłką opłaconą. NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK 

POBRANIOWYCH. 

 

3. Serwis gwarancyjny: Jeśli produkt jest objęty dożywotnią ograniczoną gwarancją firmy Taurus® 

(https:// warranty.taurususa.com ) lub został wyprodukowany przed 1 stycznia 2017 r., musisz 

skontaktować się z firmą Taurus w celu skorzystania z usług gwarancyjnych. Można to zrobić dzwoniąc 

pod numer 800-327-3776, logując się na stronie https://taurususa.com lub pocztą, pisząc na adres: 

Taurus, Attn: Warranty Service, 100 Taurus Way, Bainbridge, GA 39817. Należy dołączyć opis 

reklamowanej wady, swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, model i numer seryjny broni palnej, 

dowód oraz datę zakupu. 

4. BROŃ PALNA MUSI BYĆ WYSYŁANA W STANIE ROZŁADOWANYM. Przed wysyłką należy 

dwukrotnie sprawdzić komorę nabojową broni.  Jeśli wyślesz załadowaną broń do firmy Taurus, 

jesteśmy prawnie zobowiązani do zawiadomienia władz federalnych. 

5. Do wysyłanej do nas broni palnej NIE WOLNO dołączać celowników teleskopowych, 

niestandardowych chwytów, kabur ani innych akcesoriów. 

CZĘŚCI 
Broń palna wymaga okresowych konserwacji, inspekcji, regulacji i napraw. W razie usterki w działaniu 

pistoletu, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Przerwij strzelanie, rozładuj pistolet i upewnij się, że jest 

rozładowany, a następnie zabierz go do wykwalifikowanego rusznikarza. Jeśli masz jakiekolwiek 

pytania, przed ponownym przystąpieniem do strzelania skontaktuj się z naszym Działem Obsługi 

Klienta. 

Jeżeli do pistoletu dostanie się woda, piasek lub inne ciała obce, należy go rozebrać (zob. str. 28-29) i 

dokładnie wyczyścić. Niedopilnowanie, aby broń była czysta i sprawna, może mieć niebezpieczne skutki. 

Nasz Dział Obsługi Klienta ma na stanie wszystkie części zamienne do aktualnie produkowanej broni 

palnej Taurus. Mimo, że większość rusznikarzy posiada wiedzę, przeszkolenie i umiejętności 

pozwalające na dokonanie niezbędnych napraw broni palnej, nie mamy absolutnie żadnej kontroli nad 

ich umiejętnościami i jakością usług. Gdyby Twoja broń wymagała naprawy, zwróć ją do naszego Działu 

Obsługi Klienta. 

Pamiętaj, że nieautoryzowane regulacje lub wymiany części mogą spowodować utratę gwarancji. Jeśli 

zdecydujesz się zlecić wykonanie wymaganych prac komuś innemu, nabywca lub instalator części musi 

przyjąć pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyregulowanie i działanie broni. 
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OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA FIRMY TAURUS® 
Firma Taurus® niniejszym udziela następującej OGRANICZONEJ DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI 

pierwotnemu nabywcy załączonej broni palnej Taurus, zgodnie z warunkami określonymi poniżej. JEST 

TO JEDYNA GWARANCJA UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ TAURUS NA TĘ BROŃ PALNĄ. 

Co obejmuje gwarancja i jaki jest czas jej trwania? 

Taurus gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że załączona broń palna została wyprodukowana bez wad 

materiałowych, funkcjonalnych i produkcyjnych. Taurus zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad 

materiałowych, funkcjonalnych i produkcyjnych przez cały okres posiadania broni palnej przez 

pierwotnego nabywcę. Niniejsza gwarancja obejmuje wykończenie, chwyty, magazynki, celowniki i 

akcesoria broni palnej przez pierwszy rok. Wszelkie roszczenia dotyczące wad laserów należy kierować 

do producenta lasera. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w momencie przekazania broni palnej 

osobie lub podmiotowi innemu niż pierwotny nabywca. 

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie roszczeń. 

OGRANICZA SIĘ DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ NADAWANE 

PRZEZ PRAWO STANOWE DO JEDNEGO (1) ROKU. 

Niektóre stany nie zezwalają na ograniczanie okresu obowiązywania gwarancji domniemanej, dlatego 

powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w Państwa przypadku. 

W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY UBOCZNE 

LUB WYNIKOWE, BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI. 

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody uboczne lub 

wynikowe, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w Państwa 

przypadku. Niniejsza OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA przyznaje określone prawa, 

oprócz których mogą Państwu przysługiwać inne prawa, w zależności od konkretnego stanu. 

Taurus nie ponosi odpowiedzialności za: 
 

1. Wady lub usterki wynikające z nieostrożnego obchodzenia się z bronią, nieautoryzowanych regulacji 
lub modyfikacji. 

2. Stosowanie wadliwej lub niewłaściwej amunicji, amunicji przeładowywanej, korozję, zaniedbanie, 

nadużywanie, normalne zużycie produktu lub jego nieracjonalne użytkowanie. 

3. Wykorzystanie do celów przestępczych, zaniedbanie lub użytkowanie pod wpływem narkotyków 

lub alkoholu. 

Jak uzyskać gwarancję? 

Gwarancja zaczyna obowiązywać tylko wtedy, gdy zostanie aktywowana przez pierwotnego nabywcę w 

ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu poprzez zarejestrowanie się na stronie: 

https://warranty.taurususa.com lub telefonicznie pod numerem 800-327-3776. 

W celu uzyskania gwarancji skontaktuj się z firmą Taurus dzwoniąc pod numer 800-327-3776, logując 

się na stronie https://taurususa.com lub pocztą, adres: Taurus, Attn: Warranty Service, 100 Taurus Way, 

Bainbridge, GA 39817. Dołącz opis reklamowanej wady, swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

model i numer seryjny broni palnej, dowód oraz datę zakupu. 
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WAŻNE! 
NIE WYRZUCAĆ! 
PRZY ZMIANIE WŁAŚCICIELA NALEŻY 

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ WRAZ Z 

BRONIĄ PALNĄ. 

 
 

TAURUS INTERNATIONAL 

MANUFACTURING, INC. 

100 Taurus Way 

Bainbridge, GA 39817 

Telefon: 1-800-327-3776 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




