
 

 

 NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ  

Beretta Cx4 Storm, ráže 4,5 mm diabolo  
Tato zbraň je volně prodejná občanům starším 18 let. K zajištění Vaší bezpečnosti i bezpečnosti 

ostatních si pozorně prostudujte tento návod k obsluze ještě předtím, než začnete střílet.  
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Upozornění – nikdy nenechávejte odloženou nabitou zbraň! Přenášení a úschova zbraně vždy 

pouze ve vybitém stavu. Zbraň vždy zajistěte a přesvědčte se, že nezůstal v zásobníku žádný 

náboj. Uchovávejte zbraň vždy tak aby se k ní nedostaly děti nebo jiné nepovolané osoby. 

Diabolky i bombičku CO-2 skladujte vždy na jiném místě než Vaši zbraň.  

1. Naučte se poznávat jednotlivé díly Vaší zbraně  
Múndung - ústí hlavně  

Kimme - hledí  

Rasten fiir Schaftkappe - záklopka pro „botku" pažby  

Abzug - spoušť  

Schaft - pažba  

Picatinny-Schiene - lišta Picatinny  

Magazín - zásobník  

Korn - muška  

Blowbackschieber - páčka posuvu Blowback  

Magazinhalter - držák zásobníku  

Schaftkappe - botka pažby  

Durchladenhebel - páka nabíjení 

Sicherung - pojistka  



 

 

2. Ovládání pojistky  
2.1. K tomu abyste zbraň zajistili, stiskněte pojistku tak až zaklapne, červená značka je zakryta. 

2.2. K tomu abyste zbraň odjistili, stiskněte pojistku až zaklapne, červená značka je odkryta. 

3. Vložení a vyjmutí bombičky CO-2 88 g  
Pozor – při napíchnutí bombičky dávejte bezpodmínečně pozor na to, aby zbraň byla zajištěna a 

vybitá a ústí hlavně směřovalo do bezpečného směru.  

Prosím, používejte pouze příslušenství od firmy Umarex abyste dosáhli bezpečné funkce. 

Bombičku CO2 vložíte do zbraně tak, že stisknete na obou stranách botky pažby prohloubení 

podle a botku pažby vyjmete. Pokud měníte bombičku CO2, může uniknout zbývající plyn CO2. 

Vložte novou bombičku úzkou stranou směrem do pažby a pevněji zašroubujte. Bombička je 

nyní napíchnuta a utěsněna. Nasaďte zpět botku pažby, až zaklapne. Abyste vyzkoušeli, jestli je 

bombička skutečně napíchnuta, nejdříve se ujistěte, že je zbraň zajištěna a vybitá, natáhněte 

nabíjecí páku a vystřelte jedenkrát vystřelte naprázdno ale pro jistotu do bezpečného směru.  

Pokud puška nestřílí, přezkoušejte body uvedené v kapitole 12 tohoto návodu k obsluze. Pozor 

– nikdy nenasazujte novou bombičku násilím! Dávejte pozor na možnost unikání plynu při 

uvolnění bombičky CO2 – obličej a ruce udržujte v bezpečné vzdálenosti od bombičky, aby 

nedošlo k omrzlinám při úniku plynu. Pozor – bombička CO2 může při teplotě vyšší než 50 

stupňů Celsia explodovat. Nikdy neházejte prázdné bombičky do ohně ani se je nepokoušejte 

narušit. Skladujte je při teplotě nižší než 50 stupňů. Prázdné bombičky se nepokoušejte znovu 

naplnit. Nikdy nenechávejte bombičku CO2 ležet na přímém slunečním světle.  

4. Nabíjení zásobníku  
Pozor– v žádném případě nepoužívejte ocelové BB-broky BBs ani jiné náhražky místo diabolek.  

Zajistěte Vaši zbraň podle kapitoly 2. Stiskněte držák zásobníku.  

Vyjměte zásobník z těla pistole tahem směrem dolů a naplňte jej. Abyste předešli 

poruchám, nejdříve se musíte přesvědčit, že jsou diabolky do zásobníku správně vloženy. 

Zkontrolujte celý řetízek tahem po celém obvodu zásobníku.  

Vaše nová pistole byla při výrobě testována všemi na trhu dostupnými diabolkami na bezvadnou 

funkci. Je možno použít diabolky do celkové délky max. 10 mm.  

5.1. Nabíjení karabiny  
- zajistěte vaši zbraň podle kapitoly 2  

- zasuňte plný zásobník do zbraně až na doraz  

- natáhněte nabíjecí páku zcela zpět až na doraz 

Pozor – při nabíjení karabiny nikdy nedávejte prst na spoušť!!! Nikdy nemějte Vaši ruku před 

ústím hlavně. Ústí vaší zbraně musí směřovat vždy do bezpečného místa. Nikdy nemiřte na lidi a 
zvířata.  

5.2. Vybíjení zbraně  
- zajistěte Vaši zbraň podle kapitoly 2  

- vysuňte zásobník z těla zbraně podle kapitoly 4  

- vyndejte ze řetízkového zásobníku za pomocí špičatého předmětu všechny zbývající diabolky.  

Pozor – nikdy k tomu nepoužívejte ostrý železný předmět, mohli byste poškodit zásobník nebo 

hlaveň a mohlo by tím dojít k poruchám zbraně.  



 

 

5.3. Uvolnění karabiny  
- vybijte vaši zbraň podle kapitoly 5.2.  

- odjistěte ji podle kapitoly 2  

- zatáhněte za nabíjecí páku zpět do poloviční polohy a pevněji držte  

- táhněte za spoušť a nechejte současně přitom nabíjecí páku sklouznout směrem dopředu – 

nakonec znovu vaši zbraň zajistěte  

6. Bezpečně mířit a střílet  
Pozor. Dbejte na to, aby ústí hlavně směřovalo vždy do bezpečného místa. Nikdy nemiřte na lidi 

a zvířata. S vaší zbraní stále zacházejte tak jako kdyby byla nabitá.  

Ujistěte se, že je vaše zbraň zajištěna. Vložte bombičku CO-2 a zbraň nabijte. Jako zkušený 

střelec máte před každým výstřele naprostou jistotu, že budete střílet na bezpečný cíl. 

Vzhledem k vysokému výkonu této zbraně volte pro střelbu bezpečný cíl s co největší pečlivostí. 

Volte takové cíle, které není možno prostřelit, také dávejte u tvrdých cílů pozor na případný 

zpětný odraz vystřelené diabolky. Nestřílejte nikdy na vodní hladinu.  

Jakmile jste zbraň nabili, musíte se přesvědčit, že jak cíl, tak i okolí jsou bezpečné. Pak teprve 

můžete zbraň odjistit. Nyní je vaše zbraň připravena ke střelbě. Stiskněte lehce ale plynule 

spoušť tak dlouho až dojde k výstřelu. Při každé střele opakuje zbraň automaticky, to znamená, 

že po každém výstřelu je Vaše zbraň automaticky znovu nabitá a připravena ke střelbě.  

Pozor – při nízkém tlaku CO-2 není řetízek zásobníku posunován a tím nemůže být odpálena 

další diabolka. Při střelbě naprázdno bez diabolek uniká více plynu než při střelbě s diabolkami.  

7. Překážky v nabíjení  
Jedná se o velmi nebezpečný stav!!!! Pokud ze zbraně nevyjde žádný výstřel, nikdy si nemyslete, 

že v zásobníku není žádná diabolka!!!! Stále manipulujte se zbraní tak jako kdyby byla nabitá. V 
první řadě musíte vaši zbraň zajistit!!! Ústí hlavně musí směřovat do bezpečného místa. 

Překážky v nabíjení mohou mít různé příčiny:  

- jedna diabolka uvázla v hlavni – zajistěte zbraň, vyjměte zásobník a odstraňte z hlavně 

uvízlou diabolku čistícím kartáčkem  

- diabolka je sevřena mezi zásobníkem a hlavní – uvolněte a zajistěte zbraň, odstraňte 

zásobník. Držte zbraň v bezpečném směru a vystřelte několikrát bez zásobníku, tím by 

mělo dojít k uvolnění zaseknuté diabolky. Pokud k uvolnění diabolky nedojde, stiskněte 

diabolku skrz ústí hlavně pomocí čistícího kartáčku zpět. Přezkoušejte, jestli jsou diabolky 

správně vloženy do zásobníku. Vaši zbraň opětovně nabijte podle bodu 5.1.  

8.CO-2 zvláštnosti  
Může se stát, že Vaše zbraň bude použita ve zvláštních podmínkách, které mohou zhoršit její 

výkon. K takovým podmínkám patří také nesprávné skladování, tj. např. při vyšších nebo nižších 

teplotách, než je obvyklých 15 až 21 stupňů Celsia. Vysoké teploty mohou vyvolat jak vyšší tlak v 

bombičce CO-2 nebo i v samotné zbrani, tzn. vyšší tlak než je obvyklý provozní tlak za 

normálních teplot. Tento přetlak může zamezit odpálení diabolky a tím může dojít ke škodám. 

Maximální skladovací teplota nesmí nikdy překročit 50 stupňů Celsia. Dbejte také na to, aby 

zbraň nebyla použita s bombičkou CO-2 jejíž tlak je silně snížen. Takovou bombičku poznáte 

zejména podle tohoto: A posun řetízkového zásobníku nemá správný výkon – tím nedochází k 

výstřelu diabolky B, hluk střely není tak silný jako při dostatečně plné bombičce C vystřelené 

diabolky zasahují cíl níže než při dostatečně naplněné bombičce – nízká rychlost střely  

POZOR odpálení diabolky při nízkém tlaku bombičky může způsobit uváznutí diabolky v hlavni. O 

tom pojednává kapitola 6. Překážky v nabíjení.  



 

 

9. Nastavení hledí  
Zaměřte bezpečný cíl – zbraň držte tak, aby hledí tj. zadní díl mířidel a muška, tj. přední díl 

mířidel, byly vždy v jedné rovině pohledu. Muška musí být přesně na středu dírky v hledí. Nyní 

pohybujte zbraní tak dlouho, dokud nebude středový bod na terči pasovat se spodním okrajem 
mušky. Středový bod hledí, horní okraj mušky, spodní okraj cílového bodu musí být v jedné 

rovině. Hledí je stavitelné, může být regulované tak jak je níže popsáno. Zbraň je ve výrobě 

nastřelena na vzdálenost 10 metrů.  

Nastavení mířidel  

Výškové nastavení se uskutečňuje na mušce otáčením šroubku na pravé straně pažby je možno 

mušku výškově nastavit.  

Při střelbě příliš vysoko otáčejte šroubem doleva, Při střelbě příliš nízko otáčejte šroubem 
doprava.  

Šestihranný klíč 1,5 mm.  

Nastavení hledí do stran se uskutečňuje posunem hledí: 

Při střelbě příliš doprava – šroubujte ve směru hodinových ručiček. 

Při střelbě příliš doleva – šroubujte proti směru hodinových ručiček  

10. Uložení zbraně  
Nikdy nenechávejte odloženou nabitou zbraň.  

Uložení a skladování zbraně je možné pouze ve vybitém a zajištěném stavu. Pečlivě dbejte na to 

aby nezůstal žádný náboj v zásobníku. Zbraň mějte uloženou tak aby se k ní nedostaly děti ani 

jiné nepovolané osoby. Diabolky a bombičky CO2 mějte uloženy vždy na jiném místě než zbraň. 

11. Péče  
Při odpovídající péči a pečlivém zacházení budete mít z Vaší zbraně radost mnoho let.  

Pozor – nezkoušejte nikdy čistit zbraň, aniž byste se dopředu přesvědčili, že je zajištěna a 

uvolněna, bombička CO2 je odstraněna a přezkoušeli jste, že zbraň je vybitá.  

Aby Vaše zbraň vykazovala neustále vysoký výkon, kápněte občas 2 až 3 kapky speciálního oleje 

na zbraně na horní mechaniku skrz otvor pro zásobník. Totéž platí pro vstupní otvor pro 

bombičku CO-2.  

12. Problémy  
Spatný výkon           zbraň nestřílí            nízká rychlost střely  

Zbraň je zajištěna   ano   
Bombička je prázdná  ano                ano       ano  
Hlaveň ušpiněná  ano          ano  
Bombička není napíchnuta    ano   
Extrémní teplota  ano        ano  
Nesprávné střelivo  ano   ano       ano  
Diabolky špatně vložené  ano   ano       ano  
Příliš rychlý sled střelby    ano   

13. Změna na zbrani – úpravy  
Pozor – jednotlivé díly této zbraně jsou konstruovány a vyráběny tak aby zbraň měla neustále 

optimální výkon. Každá změna nebo úprava na konstrukci může vést k nesprávné funkci a 

používání zbraně se může stát nebezpečným. Při zjištění neoprávněné úpravy zbraně zaniká 

nárok na záruku.  



 

 

14. Servis  
Pozor. Každá zbraň, která bezvadně nefunguje, je nebezpečná. Dbejte na to, aby nebyla 

používána, dokud nebude opravena. Je složité provést opravu vlastními silami, může dojít ke 

špatné montáži zbraně a mohou nastat nebezpečné poruchy. Proto předejte Vaši zbraň v 
případě nesprávné funkce k opravě odborníkovi, který vlastní oprávnění k opravám zbraní. 

Předání takové zbraně k opravě může pro vás zajistit i prodejna, ve které jste zbraň zakoupili.  

15. Záruka  
Po dobu záruční lhůty Vám firma Umarex zajistí bezplatnou opravu zbraně. Samozřejmě pokud 

se jedná o výrobní závadu. Prosíme, předejte Vaši porouchanou zbraň k opravě autorizovanému 

obchodníkovi se zbraněmi, popište konkrétní problém a předložte nákupní paragon.  

Pozor - pokud zbraň přepravujete, nejdříve se ujistěte, že je vybitá, zajištěná a uvolněná a že v ní 

není bombička CO-2. Přirozené opotřebení zbraně obvykle nevede k poruchám její funkce.  

16. Bezpečná manipulace se zbraněmi  
Zacházejte s každou zbraní tak jako kdyby byla nabitá.  

Zbraň při nabíjení vždy zajistit, prst držte vždy mimo ústí hlavně a mimo dosah spouště. 

Používejte pouze střelivo doporučené pro danou zbraň. Miřte ústím hlavně vždy do bezpečného 

místa.  

Střelba je povolena jen na Vašem pozemku nebo na policií schválené střelnici – nebezpečí 

postřelení je v rozsahu 300 metrů.  

Nikdy nepřevážejte nabitou zbraň, zbraň nabíjejte, až ve chvíli, kdy máte v úmyslu střílet. Nikdy 

nemiřte zbrani na lidi a zvířata. Také nikdy nemiřte na vodní hladinu.  

Před střelbou se vždy ujistěte, že jak cíl, tak i jeho okolí jsou bezpečné.  

Pokaždé když se chystáte zbraň převážet nebo předávat jiné osobě, zkontrolujte si pečlivě, že je 

vybitá.  

Z bezpečnostních důvodů používejte při střelbě ochranné brýle  

Přechovávejte zbraň vždy zajištěnou a vybitou před nepovolanými osobami a před dětmi, náboje 
vždy skladujte jinde než zbraň.  
Pokud hodláte zbraň převést na jinou osobu, ujistěte se, že je starší 18 let, zbraň jí vždy předejte i vč. 
návodu k obsluze.  
Opravy a úpravy zbraně je oprávněna provádět jen autorizovaná opravna a puškař, který má k této 
činnosti příslušná oprávnění. 
Nedávejte nikdy odjištěnou a nabitou zbraň z Vaší ruky. Jiné osobě předejte pouze nenabitou 

zbraň. Tato pistole není určena občanům mladším 18 let.  

17. Technické údaje Ráže  
Kapacita zásobníku - 4,5 mm Diabolo 30 ran  

Celková délka - 780 mm  

Hmotnost - 2400 g  

Úsťová energie – do 170 m/sec. (7,5 joulů)  

Délka hlavně - 445 mm  

Pohon – bombička CO2 88 g  

Pojistka – jištění spouště, automatická pádová pojistka  

Abyste zajistili bezpečnost svoji i ostatních přečtěte si před střelbou pečlivě návod k obsluze. 

Pokud dojde k neoprávněnému zásahu do konstrukce zbraně, ztrácíte nárok na záruku.  



 

 

 

 

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 Beretta CX 4 Storm 

Výrobní číslo:  

Datum prodeje:  

Prodejna:  

 


