
Návod k obsluze a údržbě: 

Obušek je chladná zbraň sloužící k rychlé sebeobraně v různých konfliktních situacích a proto je 
potřeba s ní zacházet velmi opatrně a dbát bezpečnostních zásad, aby nedošlo k poškození zdraví, 
majetku a nepoužívat ho k útoku na jiný subjekt. Tento předmět je určen výhradně osobám starším 
18 let, nepůjčujte ho dětem. Nebezpečí hrozí i při neodborném používání samotnému držiteli. 
Železný obušek sestává většinou z 3 až 4 kusů (podle provedení) železných, nijak tepelně 
zpracovaných trubek různých průměrů zasunutých do sebe a zakončených za studena tvarovaným 
kuželem. Zadní část je opatřena šroubovací záklopkou, sloužící jednak pro upevnění textilního 
tkalounu, tak pro možnost oddělení jednotlivých částí a snadnou údržbu. Výrobcem je konstruován 
jako plně rozložitelný, kde je možné i při méně šetrném použití po obranném zákroku obnovit jeho 
plnou funkčnost stažením kuželové plochy.  

Údržba obušku sestává z občasného promazání styčných ploch kuželového spojení, aby 
nedocházelo k zaseknutí ve vysunuté poloze. Pokud již k zaseknutí a nemožnosti opětovného 
zasunutí dojde, je nutné odšroubovat zadní zátku, vyjmout tyče a vhodným nástrojem mimo obušek 
je zasunout. Lze použít kladívka přes dřevo nebo gumovou palici. V žádném případě se nepokoušíme 
zasunout tyče větším úderem bez rozdělání, protože hrozí poškození závitu šroubovací ucpávky i těla 
obušku, která není na tuto vyšší sílu dimenzovaná. Poškození závitového spoje víčka nebo korpusu 
tak nelze uznat jako vadu, na níž lze uplatnit reklamaci. Protože jde o levnější provedení obušku, 
jehož kuželové dosedací plochy nejsou kalené, dojde při častějším vysouvání či větší silou k tvarové 
deformaci kužele a zvětšení vůle uložení. Tento jev je zcela normální a nezakládá možnost na něj 
uplatnit reklamaci, je vlastností a nikoliv vadou. Zvětší-li se vůle již neúměrně, že součásti již nedrží ve 
vysunutém stavu, je nutné jej rozebrat a kužel příslušným nástrojem nechat, nejlépe v odborné dílně, 
natvarovat zpět do původní podoby. Poutko a obal považujte za vzhledový dekorační doplněk. 


