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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita, nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně. 
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet. 
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita. 
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita. 
5. Zbraň přechovávejte nenabitou. 
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru. 
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobesné střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy 

nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo. 
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby. 
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabita. Při manipulaci miřte do bezpečného 

prostoru. 
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste 

připraveni střílet. 
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět 

za Váš cíl ještě několik desítek metrů. 
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla 

odrazit. 
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům. 
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabita. 
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob. 
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným 

způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému 
servisu.

18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka 
pokud je to nutné) 

Ruční pojistka

Zajištěno Odjištěno
Před nabíjením musí být pojistka odjištěna.

Nastavitelné hledí 
Hledí je citlivé zařízení; Když střílíte na cíl vzdálený 10 metrů, nastavte hodnotu 0,1 mm, což 
způsobí výšku 1mm. 



Stranové nastavení: Pokud je výstřel vychylován vlevo od cíle, otáčejte regulačním knoflíkem ve 
směru hodinových ručiček. Pokud je výstřel vychylován napravo od cíle, otáčejte regulačním 
knoflíkem proti směru hodinových ručiček. 
Nastavení výšky: Při vyšší expozici otočte otočným knoflíkem ve směru hodinových ručiček. 
Pokud je úder moc dole, otáčejte regulačním knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

Přebíjení: 
Přidržte pažbu a zatlačte hlaveň dolů. Když je hlaveň dole, spoušť se automaticky zajistí. Plňte po 
jedné diabolce. 

Používejte výhradně kvalitní střelivo příslušné ráže. Nikdy nepoužívejte již použité diabolky. Po 
kontaktu s olověnými diabolkami si vždy umyjte ruce. Plňte vždy hlavičkou vpřed.

Péče, čištění a mazání 
Pravidelně chraňte Vaši vzduchovku. 
Je velmi důležité a potřebné olejovat pistole, když se: Nepoužívá po dlouhou dobu • Je v prašných 
podmínkách "Používá se v mokrém počasí (olejovat před a po použití v takovém případě) *  
Doporučuje se čistit hlaveň čistícími kartáčky každých 500 snímků * Než začnete olejovat nebo 
čistit vzduchovku, vždy se ujistěte, že není nabitá * Vždy se ujistěte, že vzduchovka je čistá a není 
zablokovaná * Po čištění, zkontrolujte, zda v hlavni nezůstalo nic po čištění. 

PROVOZOVNA A KORESPONDĚNČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3, 
74801 Hlučín
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