
 

 

 NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ  

LEVER ACTION, CO2 puška v r. 4,5 mm Diabolo  
(Překlad originálního návodu k obsluze)  

Tato zbraň je volně prodejná občanům starším 18 let. Pročtěte si prosím pozorně návod k obsluze ještě 
předtím, než začnete ze zbraně střílet.  

Tento symbol označuje bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze. Pokud tento symbol uvidíte, 

dávejte prosím obzvláště pozor a přečtěte si prosím takto označený odstavec obzvláště pečlivě.  

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze. Diabolky vkládejte do zbraně těsně před střelbou. Pokud máte Vaši 

zbraň nabitou a rozhodnete se, že momentálně nebudete střílet, vyndejte všechny diabolky ze zbraně dle 

níže uvedeného postupu. Nejbezpečnější zbraň je vždy zbraň zajištěná a nenabitá. K nehodě může dojít 

vždy, a pokud v důsledku nehody někoho zraníte nebo dokonce usmrtíte, má to obzvlášť těžké následky. 

Prosím, buďte při střelbě vždy mimořádně obezřetní.  

Přestože Vaše nová puška není považována za ostrou zbraň, zbraň to je a proto je nutno, abyste s ní 

zacházeli s respektem. Vezměte v úvahu, že nejdůležitějším bezpečnostním aspektem je vždy ochrana. 

Všechny pojistky jsou mechanické a střelec je jediná osoba, která zbraň zajišťuje nebo odjišťuje. 
Nespoléhejte se pouze na mechanické pojistky!! Zásadně předcházejte situacím, které by mohly vést k 

nehodám.  

Nikdy nesmíte střílet se zbraní, aniž byste k ní neměli důvěru. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a 

naučte se nejdříve manipulovat s nenabitou zbraní /"suché cvičení na bezpečný cíl"/, abyste se naučili 
správně a bezpečně se zbraní zacházet.  

Nikdy nenechávejte volně ležet nabitou zbraň! Uložení a skladování zbraně musí být vždy pouze v 

nenabitém stavu. Pojistka musí být v poloze „Zajištěno" /S/, pečlivě dbejte na to, aby v nábojové komoře 

nezůstal žádný náboj. Rovněž bombičku vyndejte a taktéž všechny náboje z válce. Zbraň ponechávejte vždy 
v dostatečné vzdálenosti od dětí a nepovolaných osob. Diabolky a bombičky skladujte vždy odděleně od 

zbraně.  

1. Poznejte jednotlivé díly Vaší pušky  
Můndung - ústí hlavně  

Korn - muška  

Lauf- hlaveň  

Visier - hledí  

Sicherung - pojistka  

Hahn – kohout 

Schaft - pažba  

Schaftkappe - botka pažby  

Vorderschaft - předpažbí  

Unterhebel - spodní páka  

2. Manipulace s pojistkou  
2.1. K zajištění zbraně posuňte pojistku doprava /červená značka musí být zakrytá/  

2.2. Se zbraní můžete manipulovat pouze tehdy, pokud je zajištěna. Prosím dávejte pozor na to, aby ústí 
hlavně pušky směřovalo vždy do bezpečného směru.  

2.3. K odjištění zbraně posuňte pojistku doleva. Červená značka musí být vidět a zbraň je připravena ke 
střelbě.  

POZOR! Zvykněte si, aby zbraň byla vždy zajištěna až do chvíle, než chcete začít střílet.  



 

 

3. Ukazatel nabíjení  
Abyste i vizuálně viděli, jestli je válec v pušce, je na pravé straně pušky ukazatel stavu nabíjení. Dávejte 

pozor: pokud vidíte červené značení, je válec v pušce a musíte dávat obzvláštní pozor.  

4. Vkládání a vysunutí CO2 bombičky  
Upozornění! Při napichování CO2 bombičky je bezpodmínečně dávat pozor na to aby byla zbraň zajištěna a 

ústí hlavně směřovalo do bezpečné polohy.  

Upozornění: používejte pouze 88 g CO2 bombičku, žádnou bombičku s jiným plynem.  

Pro vložení CO2 bombičky musíte sundat botku zbraně. Botka je jištěná šroubem, pomocí dodávaného 

nástroje vyšroubujte šroub, tím uvolníte botku a sundáte ji ze zbraně. Do vzniklého prostoru vložte hrdlem 
vpřed CO2 bombičku 88g a zašroubujte ji na doraz. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Poté nasaďte zpět botku 

a zajistěte ji šroubem. Pro demontáž můžete v krajním případě využít dodané kleště.  

Abyste se přesvědčili, jestli je bombička správně napíchnuta, přesvědčte se, že zbraň není nabitá a vystřelte 

do bezpečného směru. Pokud puška nestřílí, postupujte dle výše uvedených pokynů a o něco více 

dotáhněte bombičku.  

POZOR! Nikdy se nepokoušejte vkládat bombičku násilně.  
Pokud nebudete Vaši zbraň delší dobu používat, doporučujeme Vám, vyjmout z ní bombičku. Tím šetříte 
systém. Vyjměte bombičku a nechejte uniknout přebytečný plyn.  
POZOR! Obličej a ruce mějte vždy v bezpečné vzdálenosti od bombičky. Unikající plyn Vám může 
způsobit omrzliny.  
POZOR! Při teplotě 50 stupňů C a vyšší může bombička explodovat. Bombičky neničte ani nevhazujte do 
ohně!! Nevystavujte je vysokým teplotám. Nepokoušejte se prázdné bombičky opakovaně nabíjet. 
Nenechávejte bombičky nikdy za oknem v autě.  

 

5. Nabíjení válcového zásobníku  
POZOR! Používejte výhradně diabolky ráže 4,5 mm /177/ s maximální délkou střely 6,5 mm. 

Nepoužívejte ve Vaší pušce nikdy ocelové BB-kuličky ani jiné obdobné střelivo.  

Nabijte válcový zásobník diabolkami r. 4,5 mm. Vkládejte je do zásobníku nejdříve hlavičkou, a to do každé 
komory. Abyste předešli poruchám, ujistěte se, že diabolky jsou ve válci dobře nasazeny. Diabolky nesmí 
přečnívat!!  

6. Nabíjení pušky  
Zajistěte Vaši zbraň /podle kapitoly 2/  

Otevřete vyklápěcí rameno, přičemž zmáčkněte vpředu nabíjecí klapku. Umístěte válec do zbraně a zasuňte 

vyklápěcí rameno až zaklapne,  

Před každým výstřelem musíte nejdříve opakovat /zatáhnout za spodní páku, jinak může dojít k poruchám 

funkce. Nenapínejte kohout ručně!!!  

POZOR: nikdy nemějte ruku před ústím hlavně. Prst pryč od spouště!! Upozornění: vždy se přesvědčte, že 

ústí hlavně směřuje do bezpečného směru. Nikdy nemiřte na lidi a zvířata,  

6.1. Vybíjení zbraně  

Zajistěte Vaši zbraň /dle kapitoly 2/  

Otevřete vyklápěcí rameno, přičemž zmáčkněte nabíjecí klapku. Vyjměte válcový zásobník Uzavřete 

vyklápěcí rameno bez válcového zásobníku 

POZOR: Nikdy nepoužívejte ostrý kovový předmět k odstraňování diabolek z válcového zásobníku. 

Poškození válcového zásobníku nebo hlavně mohou vést k funkčním poruchám "zbraně. Přesvědčte se, 

že zbraň je kompletně vybitá.  

Pokud ještě zůstala jedna diabolka v hlavni, odstraňte ji čistícím kartáčkem nebo ji vystřelte s již prázdným 

válcovým zásobníkem. Nepokoušejte se střílet již jednou použitými diabolkami. Válcový zásobník a hlaveň 

mohou být tímto poškozeny.  



 

 

7. Bezpečně mířit a střílet.  
Postarejte se o to, aby ústí hlavně mířilo vždy do bezpečného směru. Nikdy nemiřte na lidi a zvířata. Vždy 

zacházejte zbraní jako by byla nabitá.  

Přesvědčte se, že Vaše zbraň je zajištěna. Nasaďte bombičky CO2 a nabijte zbraň výše uvedeným způsobem.  

POZOR! Vzhledem k vysokému výkonu zbraně musíte vždy postupovat velmi obezřetně při výběru cíle Vaší 

střelby. Vyberte si vždy takové terče, které nelze prostřelit. Také nesmí být příliš tvrdé, aby se od nich 

diabolky příliš neodrážely. Nikdy nestřílejte na vodní hladinu!!  

Opakování /postup nabíjení/  

Jakmile jste zbraň výše popsaným způsobem nabili, ujistěte se, že Váš cíl střelby je bezpečný. Před každým 

výstřelem musíte OPAKOVAT. Nenapínejte nikdy kohout rukou, neboť by to vedlo k poruchám funkce pušky. 
Opakujte tak, že zatáhnete za spodní páku zcela dolu a zvednete ji znovu nahoru až zaklapne. Odjistěte zbraň 

výše popsaným způsobem. Stiskněte lehce ale plynule spoušť až vyjde střela.  

8. Překážka v nabíjení  
Jedná se o nebezpečný stav!!!  

Pozor: pokud zbraň nevystřelí, nesmíte si nikdy myslet, že ve válci již není žádná diabolka.  

POZOR: Střelba s puškou s nízkým tlakem CO2 může vést k tomu, že se diabolka v hlavni vzpříčí. Nasaďte 
novou bombičku a vystřelte s prázdným válcovým zásobníkem, Vzpříčená diabolka se tímto způsobem 

vystřelí. Pokud se však tento stav vystřelením naprázdno neodstraní, vyjměte válcový zásobník a odstraňte 

vzpříčenou diabolku opatrně čistícím kartáčkem.  

Upozornění: Při nesprávném postupu mohou diabolky spadnout do nabíjecího žlábku, v tom případě nepůjde 
vyklápěcí rameno uzavřít. V tom případě odstraňte uvízlou diabolku plochým předmětem. Druhá možnost je 

vytřepat diabolku z pušky  

9. Zvláštnosti CO2  
Někdy se může stát, že puška CO2 se podrobí zvláštním podmínkám, které mohou negativně ovlivnit výkon 

zbraně. K těmto negativním podmínkám patří např. přechovávání nebo skladování zbraně při teplotách, které 

jsou podstatně vyšší nebo naopak nižší než běžné venkovní teploty / 15 až 21 stupňů/, dále sem patří také 

používání zbraně pro příliš rychlou střelbu.  

Vysoké teploty mohou vyvolat v bombičce nebo ve zbrani samotné tlak, který je mnohem vyšší než provozní 
tlak. Tento přetlak může zabránit pušce ve výstřelu a může vést ke škodám. Maximální teplota pro skladování 

a používání této pušky nesmí překročit 50 stupňů. Této teploty může být dosaženo, pokud zbraň za jasného 

dne zůstane ležet na přímém slunečním světle. Nutno neustále dávat pozor na to, že puška nesmí být 
používána s bombičkou CO2 jejíž tlak výrazně poklesl. Při nízkém tlaku plynu v bombičce může nastat 

následující:  

-hluk střely je menší než při plné bombičce  

-střely zasahují cíl níže než je obvyklé při plném tlaku /nižší rychlost střely/.  

POZOR: střelba s nízkým tlakem bombičky může vést k tomu, že se v hlavni vzpříčí diabolka. Nutno ji 

odstranit.  

10. Nastavení hledí  
Zaměřte si bezpečný cíl. Uchopte zbraň tak, abyste v zorném poli měli současně hledí a mušku. Muška musí 

být přesně ve středu výřezu hledí. Nyní hýbejte zbraní tak dlouho, až se ustaví střední bod terče s jeho 

spodním okrajem na mušce. Vrchní okraj hledí, vrchní okraj mušky – spodní okraj cílového bodu musí 
přitom ležet vždy v jedné rovině. Zbraň je nastřelena na vzdálenost 10 metrů. 

Horní nastavení se uskutečňuje posunutím táhla na hledí. Při střelbě příliš nahoru – táhlo posuňte dopředu 

Při střelbě příliš dolů - táhlo posuňte dozadu  

Stranové nastavení se uskutečňuje posunováním mušky. U pušky Lever Action long je nutno nejdříve sundat 

krytku mušky. Při střelbě příliš doprava – mušku posuňte doprava Při střelbě příliš doleva – mušku posuňte 
doleva  



 

 

11. Uložení zbraně  
Nikdy nenechávejte zbraň uloženou v nabitém stavu.  

Uložení a skladování zbraně musí být vždy pouze ve vybitém stavu. Pečlivě dbejte na to, aby žádný náboj 

nezůstal v hlavní. Bombičku ze zbraně vyndejte a diabolky z válce rovněž odstraňte. Zbraň uchovávejte 
mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Diabolky a bombičky uchovávejte vždy odděleně od zbraně.  

12. Péče o zbraň  
Při odpovídající péči a pečlivém zacházení Vám bude tato zbraň sloužit mnoho let.  

Pozor! Nepokoušejte se zbraň nikdy čistit, aniž byste se předem nepřesvědčili, že bombičky a válec jsou 

vytaženy a že v hlavni nezůstal žádný náboj.  

Dlouhodobá funkce Vaší zbraně bude zajištěna, pokud v pravidelných intervalech /vždy cca po 250 
výstřelech/ ošetříte zbraň doporučenými čistícími prostředky /čistící filcové kapky apod. - sleduj 

příslušenství k C02 zbraní. Kápněte 2 až 3 kapky oleje na zbraně na vyklápěcí rameno.  

13. Problémy  
Špatný výkon střely  

- téměř prázdná bombička CO-2  

- zanesená hlaveň  

- extrémní teploty  

- nesprávné střelivo  

- diabolky nesprávně vložené do válce  

- nesprávně seřízené hledí  

Zbraň nestřílí  

- prázdná bombička  

- bombička není napíchnuta  

- extrémní teploty  

- diabolky nesprávně vložené do válce  

Výklopné rameno nejde uzavřít  

- nesprávné střelivo  

- diabolka v nábojové komoře /kapitola 7/  

14. Změny na zbrani  
Pozor! Jednotlivé stavební prvky jsou konstruovány a vyráběny tak, aby v každé chvíli zajišťovaly optimální 

funkci zbraně. Každá změna v konstrukci a v ladění zbraně může vést k její nesprávné funkci a může učinit 
zbraň nebezpečnou. Nároky na záruku zanikají s každou neoprávněnou změnou učiněnou na zbrani.  

15. Opravy zbraní UMAREX  
Pozor! Každá zbraň, která bezvadně nefunguje, je nebezpečná. Musí být zajištěno, aby tuto zbraň nikdo 

nepoužíval, dokud není opravená. Je velmi těžké, zajistit si opravu zbraně svépomocí, neodborná montáž 

zbraně může vést k nebezpečným poruchám funkce. Nechejte si zbraň opravit pouze u autorizovaného 

obchodníka nebo puškaře.  

16. Záruka u zbraní UMAREX  
V průběhu 2 let od data zakoupení Vám firma UMAREX zajistí opravu zdarma, pokud však závada nevznikla 

z vlastní viny vlastníka zbraně. Prosím, předejte zbraň k opravě autorizovanému obchodníkovi, popište 
problém a přiložte nákupní paragon a záruční list. Důležité! Pokud Vaši zbraň přepravujete, ujistěte se, že je 

nenabitá, zajištěná a že je vyjmuta ze zbraně bombička. 

  



 

 

17. Bezpečná manipulace se zbraní  
Aspekt, že Vaše nová zbraň má velkou rychlost střely, vyžaduje zvláštní obezřetnost. S ohledem na základní 

pravidla bezpečné střelby si uvědomte, že každý dotek Vaší zbraně je považován za držení zbraně. 
Zacházejte s Vaší zbraní vždy tak, jako kdyby byla nabitá. Zbraň při nabíjení vždy zajišťujte, aby nemohlo 

dojít k výstřelu. Prst nikdy nedržte na spoušti. Používejte u této zbraně vždy pouze doporučenou munici a 
bombičky.  

Ústí hlavně směrujte vždy do bezpečného směru.  

Střelba je povolená pouze ve vlastním obydlí, na schválené střelnici a na vlastním pozemku, Střela 
nesmí tyto prostory opustit. Vezměte v úvahu maximální dostřel cca 200 metrů.  

Nepřevážejte nikdy nabitou zbraň. Nabíjejte vždy těsně předtím, než začnete střílet.  

Nemiřte zbraní nikdy na lidi a závěr Nestřílejte nikdy na hladkou, tvrdou plochu a na vodní hladinu.  

Přesvědčte se vždy před střelbou, že cíl a jeho okolí jsou bezpečné.  

Zkontrolujte vždy, jestli je zbraň vybitá, pokud ji budete převážet nebo předávat jiné osobě. Ujistěte se, že 

také při klopýtnutí nebo upadnutí máte možnost kontrolovat směřování ústí hlavně. Z bezpečnostního 

hlediska je nutno při střelbě nosit ochranné brýle.  

Zbraň přechovávejte vždy v dostatečné vzdálenosti od nepovolaných osob /dětí, osob mladších 18 let, 
nevyškolených osob/ a vždy odděleně od munice a bombiček  

Předání zbraně jiné osobě s tímto návodem k obsluze je možno pouze tehdy jde-li o osobu starší 18 let. 

Každá změna nebo oprava této zbraně musí být provedena pouze odborným servisem. Nabitou zbraň nikdy 

nedávejte z ruky. Vybijte zbraň, než ji předáte druhé osobě.  

18. Technické údaje  
 

Ráže 4,5 mm 

Kapacita zásobníku 8 ran 

Celková délka zbraně 972 mm long 

Hmotnost 3400 g long 

Úsťová rychlost střely 175 m/s 

Délka hlavně 480 mm long 

Pohon CO2 bombička 88g 

 

Dodatek: viz červená vložka v originálním návodu k obsluze:  

Dávejte pozor na to, aby do nabíjecího otvoru nespadla žádná diabolka ani jiný předmět. To může vést 

k tomu, že se nabíjecí klapka neuzavře, případně k funkční poruše při opakování. Nejdříve vždy 

odstraňte zapadané předměty. Čtěte kapitolu 8 návodu k obsluze 

 

  



 

 

ZÁRUČNÍ LIST  

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému 
spotřebiteli.  

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.  

2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.  

3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou 

dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo 

používání výrobku k jiným, než určeným účelům.  

4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka 

zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.  

5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.  

6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.  

7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.  

8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.  

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.  

10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, 

nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.  

 

Výrobek: Umarex Lever Action 

Výrobní číslo: 
 

Datum prodeje: 
 

Prodejna: 

 

 


