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1 GENERALITATI 

1.1 ATENTIE! INAINTEA FOLOSIRII ACESTUI PISTOL, CITITI IN 

INTREGIME ACEST MANUAL CU INSTRUCTIUNI! Sunt descrise pe scurt 

specificatiile de baza ale pistolului, designul sau si instructiuni de utilizare. 

1.2 ATENTIE!  

AMINTITI-VA CA ORICE ARMA ESTE EXTREM DE PERICULOASA 

PENTRU VIATA SI SANATATEA OAMENILOR . DE ACEEA VA 

RUGAM SA CITITI CU ATENTIE, SA INTELEGETI SI SA RESPECTATI 

INDRUMARILE DE FOLOSIRE AFLATE  IN SECTIUNILE 5 si 6 ALE 

ACESTUI MANUAL. 

1.3. ATENTIE! INAINTEA FOLOSIRII UNUI PISTOL NOU, INDEPARTATI 

LUBRIFIANTII DIN FABRICA DE PE ACESTA SI APOI APLICATI UN 

STRAT SUBTIRE DE LUBRIFIANT PE PARTILE MOBILE SI PE CELE 

CARE SUNT SUPUSE FRECARII. 

 

 

3 LIVRARE COMPLETA 

3.1. Livrarea completa este corespunzatoare Tabelului 1. 

Tabel 1 

   Numele piesei   Cantitate 

  Pistol w / magazie 1 

  Magazie 1 

  Manual de instructiuni 1 

  Ambalaj 1 

 



4 DESIGN SI PRINCIPIU DE FUNCTIONARE 

4.1 Imaginea schematica a pistolului este reprezentata in figura A.2. 

4.2 Pistolul are un design simplu si este usor de manevrat. Este un pistol usor si 

compact. Este confortabil de transportat si este pregatit oricand pentru tragere. Este 

un pistol cu percutie. Reincarcarea automata presupune extragere, ejectare, armarea 

mecanismului de tragere si alimentarea cartusului urmator din magazie in camera. 

Cum energia unui cartus orb sau al unuia cu gaz este mult mai scazuta decat cea a 

unui cartus cu bile de cauciuc, acest model de pistol poate functiona in modul 

automat de reincarcare doar cu un cartus cu bila de cauciuc. Pentru a reincarca 

pistolul atunci cand folositi cartuse oarbe sau cu gaz, trageti cu mana mansonul in 

spate dupa fiecare foc si apoi eliberati-l. Nu tineti mansonul cu mana atunci cand il 

eliberati. Mansonul fiind actionat apoi de arcul de recul, va alimenta cartusul in 

camera. Cum pistolul foloseste un mecanism de tragere cu auto-armare a 

cocosului, se poate trage fara armarea preliminara a cocosului. 

4.3 Atunci cand au fost trase toate cartusele din magazie, mansonul este oprit de 

opritorul acestuia si ramane in pozitie posterioara. 

4.4 Manevrarea sigura a pistolului este asigurata de un maner tip siguranta aflat in 

partea stanga a mansonului. Asezand siguranta in pozitie „ sigura” (asigurare- 

siguranta acopera punctul rosu aflat pe manson) se elibereaza cocosul, permitand 

stiftului de blocare a sigurantei sa armeze cocosul. Cu arma asigurata, cocosul nu 

poate sa loveasca percutorul si mansonul este blocat in pozitie posterioara. 

5 REGULI DE MANEVRARE SIGURA 

ATENTIE! PENTRU A EVITA RANIREA IN TIMPUL FOLOSIRII 

CARTUSELOR CU BILE DE CAUCIUC: 

- NU IMPUSCATI AGRESORUL IN CAP SAU IN GAT; 

-  NU TRAGETI IN AGRESORUL DE LA O DISTANTA MAI MICA DE 1 

METRU. 

ATENTIE! NU INTRODUCETI NICIODATA OBIECTE STRAINE IN 

INTERIORUL TEVII PENTRU CA PUTETI DETERIORA TEAVA SAU 

PISTOLUL. PISTOLUL ESTE CONCEPUT DOAR PENTRU CARTUSE 

CU BILE DE CAUCIUC. 



5.1 In ciuda sigurantelor sale, orice arma poate deveni PERICULOASA 

PENTRU VIATA OAMENILOR  daca este manevrata fara grija. Luati toate 

masurile de siguranta si amintiti-va ca ignorarea regulilor de siguranta poate 

duce la vatamari grave. 

     MANEVRATI INTOTDEAUNA PISTOLUL DUMNEAVOASTRA CA 

SI CUM AR FI INCARCAT SI PREGATIT PENTRU TRAGERE. 

5.2 INTOTDEAUNA pastrati sau transportati pistolul descarcat. 

   Inainte de a executa orice operatiune asupra pistolului (eliberarea 

cocosului in gol, dezasamblare, curatare sau lubrifiere) TREBUIE SA 

VERIFICATI daca pistolul este descarcat. Atunci cand primiti un pistol 

verificati daca magazia si camera sunt goale. Nu acceptati NICIODATA 

garantia verbala ca pistolul este descarcat. 

5.3 Nu tineti pistolul impreuna cu  munitia sau la indemana altor persoane. 

Asigurati-va ca nu poate ajunge nimeni la el. Atunci cand nu este la locul de 

pastrare, nu lasati NICIODATA pistolul nesupravegheat.   

5.4 Nu indreptati NICIODATA pistolul catre vreo persoana sau catre un 

obiect in care nu intentionati sa trageti chiar daca este descarcat. Atunci cand 

incarcati, descarcati, intretineti sau curatati, tineti INTOTDEAUNA degetul 

departe de tragaci si asigurati-va ca teava este indreptata intr-o directie 

sigura.  

     Nu lasati NICIODATA pistolul intr-un loc de unde ar puteea sa cada si sa 

se descarce. 

5.5 Nu indreptati NICIODATA gura tevii catre dumenavoastra. Nu puneti 

NICIODATA mana peste gura tevii. 

5.6 NU schimbati si nu modificati pistolul. Nu incercati sa schimbati 

tragaciul, sa scoateti siguranta sau orice alt dispozitiv intern de siguranta 

pentru ca se poate produce o tragere accidentala. 

5.7 Folositi doar munitia conceputa pentru acest pistol. 

5.8 Nu folositi munitie al carei termen de valabilitate a expirat. 

5.9 ATENTIE! Daca pistolul da rateu atunci cand apasati tragaciul, tineti-l 

indreptat catre tinta timp de 60 de secunde. Cateodata prima aprindere va 

provoca o „explozie intarziata” si cartusul va porni dupa o scurta pauza. 

Daca tot nu trage, tineti teava indreptata intr-o directie sigura si descarcati 

pistolul. 



5.10 Opriti imediat tragerea daca sunetul impuscaturii difera de sunetul 

precedent. Descarcati pistolul si verificati camera si teava. Daca o parte 

componenta a cartusului este prinsa inauntrul camerei sau in interiorul tevii, 

scoateti-o inainte de a continua tragerea. Daca teava este blocata, NU 

incercati sa o deblocati tragand un alt cartus. Astfel de tehnici pot deteriora 

teava si pot provoca vatamari grave. 

      Daca teava pistolului este bombata, mecanismul sau nu functioneaza 

corect sau daca are alte defectiuni, este necesar sa fie examinata si reparata 

de un armurier calificat. NU INCERCATI  SA MAI TRAGETI UN FOC, 

daca pistolul prezinta una dintre defectiunile de mai sus. 

       NERESPECTAREA REGULILOR DE SIGURANTA POATE 

PROVOCA VATAMARI GRAVE SAU CHIAR MOARTEA! 

 

 

6 INSTRUCTIUNI PENTRU FOLOSIRE 

6.1 Procedura de operare 

6.1.1 Inainte de tragere: 

- incarcati magazia cu cartuse; 

- introduceti magazia in pistol; 

- puneti siguranta in pozitie „de tragere” (punctul rosu de pe manson este 
vizibil) 

- trageti mansonul in spate si eliberati-l. Nu tineti mansonul cu mana atunci 

cand il eliberati. 

6.1.2 Dupa tragere: 

- scoateti magazia;  

- asigurati-va ca este goala camera. Daca se mai afla vreun cartus in camera, 

scoateti-l; 

- dezasamblati pistolul astfel: scoateti mansonul de pe cadru tragand garda 

tragaciului in jos, trageti mansonul in spate si ridicati-l in capatul din spate; 

- curatati si ungeti pistolul; 

- reasamblati pistolul si verificati daca functioneaza; 

- puneti siguranta in pozitie „sigura”. 
6.1.3 ATENTIE! Atunci cand .... 

6.1.4 Curatati pistolul dupa fiecare folosire. 

6.2 Informatii despre folosirea bilelor de cauciuc 



6.2.1 Trageti cu cartuse cu bile doar daca pistolul nu este deteriorat. 

6.2.2 PISTOLUL MP-80-13T ESTE CONCEPUT PENTRU CARTUSE CU 

BILE DE CAUCIUC DE CALIBRUL .45. Aceasta munitie este 

fabricata de JSC „TECHCRIM” (Izhevsk, Rusia). ACESTE CARTUSE 

AU FOST CONCEPUTE ASTFEL INCAT SA FIE COMPATIBILE 

CU ACEST PISTOL. COMPATIBILITATEA DINTRE CARTUSE SI 

PISTOL A FOST DEMONSTRATA PRIN TESTE. 

6.2.3 In conformitate cu reglementarile care nu permit folosirea cartuselor cu 

bile de metal, interiorul tevii este facut in forma de labirint prin care pot 

trece doar cartusele de cauciuc. 

6.2.4 Dimensiunile diametrului interior al tevii sunt astfel concepute incat 

pistolul poate sa functioneze normal, asigurand extragerea tubului 

cartusului tras si alimentarea cartusului urmator in camera doar daca o 

bila este de duritatea necesara. 

6.2.5 NU FOLOSITI CARTUSE CU BILE DE CAUCIUC AL CAROR 

TERMEN DE VALABILITATE A EXPIRAT. 

6.2.6 Dupa curatare, verificati vizual interiorul tevii pentru a va asigura ca nu 

sunt obiecte straine. 

       

7 INFORMATII DESPRE PRODUCATOR 

Pistolul MP-80-13T este fabricat de FGUP „Izhevsky Mekhanichesky 

Zavod”. 
Adresa producatorului: FGUP „Izhevsky Mekhanichesky Zavod”, 8, 
Promyshlennaya str., Izhevsk, 426063, Rusia. 

 

 

8 INFORMATII DESPRE ATESTARE 

     Pistolul de autoaparare MP-80-13T corespunde Specificatiilor 

337.776325.017 TY si standardului statal rusesc ΓOCT P 50741-95. 

Intruneste conditiile Ministerului de Afaceri Interne al Rusiei referitoare la 

restrictiile privind circulatia civila si avizul pentru arme si este potrivit 

pentru avizare. 

      Pistolul pentru autoaparare MP-80-13T a fost atestat ca intrunind 

conditiile de siguranta si prezinta Certificatul de Agreare POCC 



RU.MЖ03.B0 1982 care este valid din 28 octombrie 2010 pana pe 27 
octombrie 2013. Acest certificat de agreare a fost garantat de Centrul de 

standardizare Udmurt pentru Civili si Avizare Arme si Munitii, Reg. No. 

POCC RU.0001. 11M Ж03. 
 


