Originální AEGIS ledvinka II. generace

Návod k použití a popis funkce:
Dobrý den,
dostáváte do rukou výrobek, který je určen pro profesionální skryté/utajené nošení zbraně.
Dnešní podoba této ledvinky je výsledkem dlouhodobého vývoje a testování, které od roku
2004 prováděli instruktoři Akademie AEGIS a na kterém se podíleli i další odborníci. Teprve
nyní, po vyhodnocení všech zkušeností a uplatnění nových nápadů a zlepšení, vám s klidným
svědomím nabízíme náš produkt s názvem: „Originální AEGIS ledvinka II.generace“
Pro co nejlepší využití všech funkcí, vlastností a předností ledvinky si prosím pečlivě přečtěte
tento návod, případně se na nás obraťte se svými dotazy.
Akademie AEGIS
www.aegisteam.cz
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3 způsoby využití „Originální AEGIS ledvinky II.generace“
1. pro skryté/utajené nošení palné zbraně
2. pro samostatné skryté/utajené nošení teleskopického obušku
3. jako bezpečnostní zavazadlo pro peníze, doklady, malý fotoaparát atd.
Dodávaná sada:
1. ledvinka
2. vnitřní úchyt zbraně
3. úchyt na obušek
4. vnitřní přídavná kapsa na doklady
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Co vám vlastnosti ledvinky nabízí?
-

univerzální použití pro praváky i leváky
minimální rozměry (přitom lze nosit uvnitř i velkou „full-size“ zbraň – 5“hlaveň
pistole, 4“ revolver)
možnost nošení i malých zbraní (90st. hlavní dolů) se zachováním všech vlastností
ledvinky
vnitřní polohovatelný úchyt na zbraň (nastavitelná pozice zbraně) s několika
funkcemi: 1. zbraň drží na svém místě, 2.ledvinku je možné otevírat-tasit i jednou
rukou bez rizika vypadnutí zbraně, 3.snížená poloha pro zbraně s vyššími mířidly
unikátní způsob otevírání - přirozený a rychlý přístup ke zbrani
skrytí zbraně specifickým způsobem – tzv. optický princip
variabilitu materiálů a barevných kombinací pro civilní vzhled ledvinky (sladění
ledvinky s oblečením)
vyšší komfort nošení než podobné ledvinky– odvětraný, prodyšný zadní díl
možnost skrytého (zároveň dostupného) nošení teleskop.obušku
možnost nošení taktické svítilny a nože
bezpečnostní poutka spojující ledvinku s opaskem (vpředu a vzadu)
jištění spony popruhu
příprava pro individuální „doladění“ ledvinky – otevírání, maskování funkce…
vnější kapsy např. na mobilní telefon, nářaďový nůž a drobnosti, sloužící zároveň pro
maskovaní obrysu skryté hlavně
vnitřní skrytá kapsa na zip
další vnější kapsa na zip, dvě kapsy na propisku, malá otevřená kapsa, vnější kapsasíťka
doplněk: vložka pro nošení dokladů, peněz atd. – využití ledvinky i pro nošení beze
zbraně
krycí léga zipu
odolný materiál – pevný nosný popruh, kvalitní zip (odolný proti samovolnému
rozjíždění)
kvalita výroby – zkušený výrobce s dlouhodobou tradicí produkce outdoorového
vybavení)

2

Popis:
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spona popruhu s pojistkou na suchý zip – zapínání viz detail.
pojistka popruhu zadní
vnější kapsy (např.mobil, nářaďový nůž, drobnosti atd.)
poutka pro otevírání – tasení zbraně
vnější kapsa na zip
kapsy na tužku
vnější otevřená kapsa (např. na mobil, který se nevejde do bočních kapes)
vnější kapsa síťovaná
skrytá kapsa pro nošení taktické svítilny (nože atd.)
jezdec pro nastavení velikosti popruhu
vnitřní poutka na opasek (2x)
místo pro nošení obušku (na levé nebo pravé straně zadního dílu)
vnitřní skrytá kapsa na zip
pomocná poutka (např. pro LED svítítko, klíče…)

příklady využití vnějších kapes a doplňků pro otevírání (tasení) ledvinky
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Nošení zbraně – nastavení ledvinky
1. Základní nastavení pozice vnitřního úchytu (gumový popruh se suchým zipem) pro zbraň
provádějte vždy s vybitou-zkontrolovanou zbraní, s ledvinkou nenasazenou na těle.
2. Podle velikosti vaší zbraně zvolte polohu úchytu – pro většinu zbraní je to pozice dle
fotografie (střelec levák zrcadlově na druhé straně) – vložte zbraň dovnitř a překontrolujte
správnost jejího uložení, případně posuňte úchyt. Zbraň s vyššími mířidly doporučujeme
polohovat mírně šikmo pro předcházení možnosti jejího zachycení o hledí při tasení.
3. Zapněte ledvinku a nastavte jezdce zipů přesně proti otevíracímu poutku (viz. detail
níže). Podle vašich představ doplňte otevírací poutko o předmět (klíče, přívěsek, šňůrku
atd.) za který budete při otevírání tahat. Doporučujeme takový, který není příliš těžký, ale
zároveň dostatečně velký, aby byl bezproblémově a instinktivně nahmatatelný.
4. Nastavte velikost obvodu nosného popruhu tak, aby ledvinka přiměřeně pevně držela
okolo vašeho pasu – nasaďte na tělo.
5. Spojte popruh ledvinky s vaším opaskem pojistnými poutky vpředu (možnost použít jedno
nebo obě poutka dle potřeby) i vzadu.
6. Nyní můžete vyzkoušet způsob tasení zbraně z ledvinky a vyzkoušet další vlastnosti
ledvinky.

Detail správného uzavření zipu (nastavení jezdců)
přesně proti otevíracímu poutku .
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Otevírání ledvinky pro přístup ke zbrani (tasení zbraně)
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1. Nahmátněte otevírání ledvinky a ve směru diagonálně dolů přiměřenou silou zatáhněte –
druhá ruka se připravuje k uchopení zbraně.
2. Současně s otevíráním ledvinky pokračuje ruka dovnitř směrem ke zbrani.
3. Uchopte rukojeť zbraně správným způsobem (konstrukce úchytu to umožňuje) a vytahujte
ji z ledvinky ven – držte prst mimo spoušť.
4. V průběhu tasení (body 3 a 4) se druhá ruka pouští otevírání ledvinky a připojuje se na
zbraň.

Doporučení: Vyzkoušejte si také tasení zbraně pouze jednou rukou.

5

Nošení obušku – vnitřní strana ledvinky (současně s palnou zbraní)
1. obušek (spolu s palnou zbraní uvnitř ledvinky) je možno nosit na zadní levé nebo pravé
straně, vždy však otevíráním směrem nahoru. Na tomto místě lze skrytě nosit obušek délky
16 nebo 18“. Nastavení úchytu obušku dle vyobrazení, podle typu (obvodu rukojeti) si můžete
upravit délku upínacích pásků.

2. Vyjmutí-tasení obušku ze zadní
strany ledvinky: nahmátněte obušek a
valivým pohybem do strany jej nejkratší
drahou vytrhněte ze závěsu.

3. Obušek lze také samostatně nosit
(volně nebo s úchytem) uvnitř ledvinky
s využitím všech jejích vlastností jako u
palné zbraně tj. zejména pohotový a
přirozený způsob tasení.
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Další funkce a využití vlastností ledvinky:
Bezpečnostní („cestovatelské“) zavazadlo: Součástí dodávané sady je i přídavná vnitřní
kapsa, kterou výhodně můžete použít, pokud nenosíte zbraň (nebo si ji nemůžete vzít s sebou
– např. cesty do zahraničí, na dovolenou atd.). Zabezpečuje, že vaše doklady, ale i malý
fotoaparát, peněženka atd. po otevření ledvinky nevypadnou, ale naopak zůstávají bezpečně
skryté na svém místě. Uvnitř předního dílu se nachází další vnitřní kapsa na zip.

Postranní boční kapsy pohodlně pojmou např.
mobilní telefon resp. předmět o velikosti cca 10 x
4,5 x 1,5 cm.

Skrytá kapsa pro nošení taktické svítilny nebo např. nářaďového nože s klipsem.
Využitelnost této kapsy je dána také obsahem vnější kapsy nad ní. Pokud není skrytá kapsy
používána, je zavřená vnitřním suchým zipem.
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Tipy pro používání ledvinky
¾ Noste ledvinku správně nastavenou, jen tak vám bude co nejlépe sloužit a budete moci
využít všech jejich vlastností.
¾ Používejte pojistná poutka pro spojení ledvinky (popruhu) s vaším opaskem. Účelem
je lepší rozložení hmotnosti, menší pohyb ledvinky při rychlém pohybu a v neposlední
řadě i pojistka proti odcizení zbraně.
¾ Ledvinku si můžete dále individuálně „doladit“ pro snahu ještě více zamaskovat její
pravý účel. K tomu slouží zejména vnější průhledná síťovaná kapsa a pomocná
poutka. Cílem všech podobných úprav je optické „rozložení“ tvaru ledvinky a
odvedení pozornosti. Pozor na pravý opak, méně je někdy více.
¾ Stejnou pozornost je dobré věnovat i sladění barev oblečení a ledvinky.
¾ S ledvinkou trénujte! Jen nosit nestačí. Je dobré trénovat různé způsoby otevření a
tasení zbraně – oběma i jednou rukou, v sedě atd. Při intenzivním tréninku může
dochází k velkému opotřebení. Zvažte proto např. nákup jedné ledvinky na výcvik a
druhé na nošení.

Jak poznáte originál „AEGIS ledvinku II.generace“?
Na trhu se můžete setkat s podobnými výrobky, naší originální a autorizovanou „AEGIS
ledvinku II.generace“ však rozpoznáte snadno: Na zadní straně mezi pojistnými poutky je
vyšito logo Akademie obranné střelby AEGIS.

www.aegisteam.cz
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