
Manuál ke vzduchové zbrani 

Edgun Matador

 Obrázek je pouze ilustrativní

Upozornění! K plnění kartuše používejte pouze čistý stlačený vzduch.

Před použitím si pečlivě pročtěte pokyny v této příručce.
Pro záruku nejlepších výsledků doporučujeme používat výhradně diabolky značky JSB, typ JSB 
King Heavy. Při použití dodržujte bezpečnostní pravidla. Vždy miřte do bezpečného prostoru.
Provoz pušky musí být prováděn za podmínek zajišťujících bezpečnou střelbu a při okolní teplotě 
-10 až +30 stupňů Celsia. 

Kalibr 6,35 mm 7,62 mm

Rozměry v mm 878x60x206 878x60x206

Délka hlavně v mm 590 477/590/700

Hmotnost v kg (ne více než) 3,8 3,4/3,8/4,1

Délka tahu spouště v mm 3 3

Pracovní tlak v BAR 120-300 120-300

Režim střelby Single Single

UPOZORNĚNÍ: Puška může být nebezpečná, pokud s ní budete špatně zacházet. Vždy musíte znát 
svůj cíl a to co se nachází za ním. Nemiřte zbraní tam, kde nechcete střílet. Tato vzduchovka není 
hračka a při nesprávném zacházení může způsobit zranění nebo i smrt.

BĚZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita. 
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 se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.  
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo přislušné pro ráži Vaší zbraně. 
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani nepožívejte drogy před nebo během střelby. 
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a natažena. 
11. Při manipulaci miřte do bezpečného prostoru. 



12. Nikdy nemačkejte spoušt' a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste 
připraveni střílet.  

13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět 
za váš cíl ještě několik desítek metrů. 

14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu. 
15. Pokud držíte vzduchovou pistoli, nikdy se neoddávejte hrubým žertům. 
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabita.
17. Vzduchovou pistoli přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných 

osob. 
Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci 
zbraně nebo její bezpečnost. 

Čistěte a konzervujte zbraň vhodným olejem. Nepoužívejte agresivní kapaliny nebo rozpouštědla.

POZOR! Nepřekračujte meze provozního tlaku 300 barů. Zkontrolujte funkci šroubové sestavy a 
spouštěcího mechanismu. 

Vzduchovka je vybavena oboustranou nabíjecí pákou a může být nabíjená z obou stran. Stačí 
potáhnout JEDNU páku k sobě aby došlo k natažení. Používejte vždy jen jednu páku (nikdy 
nenatahovat obě dvě najednou!)

Pokud nemáte nasazenou pružinku, která drží natahovací páku v zadní poloze, můžete si ji nasadit.

Páčky jsou pod tlakem pružiny, tudíž po natažení mají tendenci vrácet se zpět.

Jistíci jehla páky k zajištění pozice při nátahu.



Přebíjecí mechanismus je umístěný na jezdci, který se pohybuje uvnitř těla pomocí 6ti ložisek. 4 
ložiska jsou umístěny přímo na tomto dílu.

Dvě ložiska jsou umístěný v krytu jezdce.

Jezdec se nedotýká rámu těla ani nedře během nabíjení či střelby.

Nainstalujte zásobník do závěru. Zarovnejte zásobník se zarážkovými kuličkami, které se nacházejí 
v závěru. Po vložení zásobníku na jeho místo otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte
znatelné kliknutí. Tehdy je zásobník správně nasazen. 



Pojistka: F- odjištěno
   S- zajištěno

Pro přístup k plnicímu otvoru otočte ochranný kroužek kolem osy kartuše, která v normální poloze 
chrání výpustní otvor proti nečistotám.

Zkontrolujte, zda nejsou poškozené O-kroužky na plnící sondě. Když je vzduch přiváděn do kartuše
o-kroužky se „nafouknou“ a těsní výplň portu.

Plňte maximálně na 300BAR.
Pozor! Po naplnění kartuše nejdříve vypusťte vzduch z hadice až potom vytáhněte plnící sondu!
Po vyjmutí otočte ochranný kroužek tak, aby se do plnícího otvoru nemohly dostat nečistoty. 
Puška je také vybavená digitálním manometrem. 



Demontáž pušky:
Před demontáží se ujistěte, že puška není nabitá. Investujte do kvalitních imbusových klíčů, čistého 
hadříku, kvalitního silikonového oleje a nastudujte systém.

Odšroubujte šroub umístěn v botce. 

Demontujte šroub ze spodní části pažby. 

Odšroubujte kryt moderátoru. 

Moderátor vyjměte.



Odšroubujte trubku moderátoru. 

Vyjměte šroub.

Vyjměte sestavu rámu. 

Všimněte si, že těsnění není umístěno za tělem šroubu, ale v zádi. Někdy může těsnění zůstat na 
peletové sondě, někdy zůstává v zádi. Neztraťte ho. 

Jemně vytáhněte šroub a zvedněte klíč z níže uvedené ovládací páky. 



Uvolněte pojistný šroub kartuše.

Na fotografii níže je zobrazena tažná šňůra. Systém pracuje tak, že zvedne vzduchovou nádrž do 
přenosového portu. 

V této poloze je zásobník schopen spadnout a vyndat hákový zub zadní zátky z výklenku v krytu. 

Posuňte zátku zadní kartuše asi o 2 mm a zatlačte ji dopředu o 3-5 mm.
 

Uvolněte šroub kartuše tak, aby se napínací saní zablokovala do závěru. S pistolí vzhůru nohama 
vytáhněte kartuši nahoru, dokud neucítíte, že se uvolňuje. Vytáhněte kartuši. V objímce kartuše je 
namontován gumový O-kroužek, aby se zabránilo kontaktu kartuše s kovovými částmi pušky.



Šroub pro uvolnění tlaku z kartuše je umístěn v zadní části. NEODSTRAŇUJTE ŠROUB.

Chcete-li vypustit vzduch z kartuše, odšroubujte jej jednou otáčku. 

Čistěte v jednom směru. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby nedošlo k poškození ústí hlavně. Při 
čištění používejte neutrální pistolový olej například Ballistol. 
Po vyčištění je normální mírné snížení přesnosti, cca 30-50 výstřelů.
Sestavte zpět v opačnám pořadí. 
Vemte na vědomí, že při kompletaci moderátoru je nutné odďelovač instalovat tak, aby zapadl do 
velké díry.

Nedoporučuje se úplně rozebírat upínací ústrojí tlačné pružiny, jelikož může dojít ke ztrátě 
západkových kuliček a pružin. 

Větší zásahy se nedoporučují, protože kompletace bez odpovídajících dovedností může způsobit 
poškození. 

Úprava spouštění
R5M / Lelya je vybavena dvěma spouštěcími šrouby. Čelní strana nastavuje množství prvního 
stupně, zatímco zadní šroub nastavuje druhý stupeň. Je důležité, aby obě šrouby byly nastaveny 



jednotně, aby nedošlo k přílišnému zatížení jednoho stupně. Pokud je tyč nastavena, ujistěte se, že 
vratná pružina zůstává při konstantním napětí 

Spoušť lze nastavit bez demontáže zásobníku. 

Schéma prvního a druhého stupně spouštěcí sestavy 

Nastavení tlačné pružiny se provádí přes válec o šestiúhelníku o průměru 10 mm. Před nastavením 
se ujistěte, že zbraň není naplněna. Pro nastavení vložte šestihranný klíč o průměru 10 mm do válce 
a otáčením proti směru hodinových ručiček pro zvýšení rychlosti, otáčením ve směru hodinových 
ručiček, snížením 

Kladičková pružina je vybavena dvěma pružinovými zarážkami, které "rozdělují" obvod plného 
otáčení upínacího šroubu o 30 stupňů. Každé kliknutí má hodnotu 30 stupňů 

Údržba:
Správné, jemné zacházení s výrobkem a včasná údržba zvyšují životnost a zajišťují spolehlivost
Matador byl navržen jako robustní zbraň určená pro extrémně dlouhou životnost. Je potřeba jen 
minimální údržba:
a) Pravidelně vyčistěte hlaveň zbraně, prostředky určené k péči o zbraně (neutrální pistolový olej).
b) O-kroužky na montáži kartuše se doporučují pravidelně mazat silikonem, neutrálním mazivem 
před každým naplněním zbraně vzduchem a po vyschnutí jej otřete, aby nedošlo k lepení prachu a 
nečistot.
Udržujte plnicí port čistý.
Pravidelně kontrolujte těsnost šroubových spojů. 



Skladování:
Puška by měla být uskladněná v mírném klimatu, nenechávejte ji například v autě kde jsou extrémní
teploty (zima/teplo)

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

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava
www.balistas.cz 

www.zbrane-vzduchovky.cz

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 vypiněného záručního listu. 
Záruka zaniká, pokud údaje v záručním Iistu 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. 

http://www.balistas.cz/
http://www.zbrane-vzduchovky.cz/
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