
 

 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

VZDUCHOVKY 

SPA LB600 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Ráže 4,5mm (.177) 5,5 mm (.22) 

Úsťová rychlost 180 m/vt  160 m/vt  

Hmostnos zbraně 2,8 kg  2,8 kg  

Cel. délka zbraně 1090 mm  1090 mm  

NABÍJENÍ 

Přitlačením na přední část hlavně ji rychlým pohybem dolů zlomte a natáhněte, až do okamžiku 

pocítění výrazného cvaknutí. Při nabíjení stále držte levou rukou hlaveň, aby nedošlo k 

nechtěnému vrácení hlavně do původní polohy. Vložte diabolku do hlavně. Věnujte pozornost 

vhodnému typu a ráži zbraně. 

HLEDÍ 

KOREKCE STRANOVÉ ODCHYLKY 

Při zásahu vlevo – regulačním kolečkem pootočit ve směru hodinových ručiček 

Při zásahu vpravo – regulačním knoflíkem pootočit proti směru hodinových ručiček 

KOREKCE VÝŠKOVÉ (ELEVAČNÍ) ODCHYLKY 

Zásah nahoře – regulačním kolečkem pootočit ve směru hodinových ručiček 

Zásah dole – regulačním kolečkem pootočit proti směru hodinových ručiček 

POJISTKA 

Pojistka je umístěna pod lučíkem před spouští. Pokud je nastavena v zadní poloze, zbraň 

je zajištěna. Přesunutím kupředu se zbraň odjistí a je připravena ke střelbě. 

BEZPEČNOSTÍ POKYNY 

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za 

přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování a 

bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces. 

2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata. 

3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby jeho 

pozadí nezpůsobilo odražení střely. 

4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť. 

5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň niky nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, 

nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do vozidla. Zbraň 

vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá. 

6. Po ukončení střelby a před odložení zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře není 

zasunuta střela. 

7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením. 

8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí! 

9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení dráhy 

střely. 



 

 

10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog. 

11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny, nebo 

předměty, které by se střelbou mohly poškodit. 

12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se objeví 

závada, poraďte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální nástroje a 

mohlo by to pro Vás být nebezpečné. 

13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce. 

Uživatel odpovídá za poškození, které zbraní způsobí. 

14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte. 

15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 16ti let.  

Výrobce: SPA airguns 

 

  



 

 

Obča n s k ého (Obchod n ího)   z á k o n í k u. 

Vý r ob e k: SPA LB600 

Vý r o b ní   č íslo: 

Datum   p r o d e j e : 

P r od e jna: 

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 


