
Manuál k pušce 
Evanix Rex, Rex-P, Rex-Fa

Před použitím zbraně si přečtěte tuto příručku. Tato brožura obsahuje informace, které jsou 
nezbytné pro bezpečné a bezproblémové používání tohoto výrobku. Je nutné, abyste se seznámili s 
poskytnutými bezpečnostními pokyny. 

■ VAROVÁNÍ! Pozor! Tohle není hračka!
Nesprávné a neopatrné zacházení s pistolí může vést ke zranění, smrti nebo poškození majetku. 
Stejné následky mohou být způsobeny úpravou částí pistole, použitím nesprávného typu střeliva 
nebo zanedbáním návodu k obsluze. Výrobce v těchto případech neručí za následky.
■ Tato zbraň by měla být použita pouze pro sportovní střelbu. Tato zbraň není určena k lovu nebo 
jiným podobným činnostem.
■ Při používání pistole je třeba dodržovat všeobecně známá ustanovení o bezpečné manipulaci se 
střelnými zbraněmi.
■ VAROVÁNÍ! Tato zbraň může být v držení osoby s plnou způsobilostí k právním úkonům, které 
je 18 let nebo více (zkontrolujte místní zákony, které se na vás mohou vztahovat).

1. Vždy manipulujte se svou zbraní, jako by byla nabita. 
2. Nemiřte na nic, co nechcete zničit. 
3. Vždy odkládejte zbraň, nebo ji předejte jiné osobě, nenabitou. 
4. Nenechávejte nabitou pistoli bez dozoru. 
5. Konzumace alkoholu nebo drog je zakázána před a během střelby ze zbraně. 
6. Vždy si dávejte pozor na svůj cíl a co je za ním: Nestřílejte na tvrdé povrchy, jako je 
kámen, na vodní plochy nebo na místa, kde nemůžete zaručit bezpečný dopad projektilu 
(střelba přes obzor atd.) 
7. Skladujte pistoli v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob v souladu 
s místními zákony. 
8. Neupravujte žádné části zbraně. Je to nebezpečné a mohlo by to rozbít zbraň. V některých
případech zaniká záruka. 
9. Nikdy nepoužívejte zbraň pro jiné účely, než je terčová střelba. 
10. Před nabitím zbraně se ujistěte, že hlaveň a komora jsou čisté a bez překážek.

POZOR! Jednotlivé funkční části zbraně byly nastaveny pro optimální funkčnost při výrobě. 
Neoprávněný zásah do těchto částí zbraně může bránit správnému fungování zbraně, způsobit 
nevratné poškození zbraně nebo poškodit vaše zdraví nebo váš majetek. 

Plnění vzduchové kartuše
Nikdy nepoužívejte jiný plyn než stlačený vzduch. Mohlo by dojít k výbuchu nebo poškození 
zbraně. 
Pomalu naplňte pušku na maximální hodnotu 220 barů (přibližně 3 190 psi). Plnění pušky příliš 
rychle je nebezpečné a vytváří nadměrné teplo, které může mít za následek nízký nebo nepřesný 
plnicí tlak. Na takové poškození se nevztahuje záruka. Po dokončení plnění odvzdušněte přebytečný
vzduch pomocí odvzdušňovacího šroubu na plnicím zařízení. Až poté můžete bezpečně vyjmout 
adaptér z pušky. 

1) REX: Uvolněte šroub na zadní straně kartuše, která má být vyjmuta, a vložte adaptér do otvoru. 
REX P: Vyjměte uzávěr na zadní straně vzduchové nádrže a vložte sondu do otvoru
REX FA : vložte plnící adaptér na správné místo, naleznete jej na pravé straně za pažbičkou. 
2) Nepoužívejte jiný typ adaptéru, než který byl dodán s puškou. 
3) Pomalu naplňte pušku na tlak max. 220 barů (přibližně 3 190 psi). 
4) Nikdy kartuši nepřeplňujte, mohlo by dojít k poškození zbraně a následnému snížení výkonu. Na 



takovéto poškození se záruka nevztahuje. 
5) Po naplnění nejdříve odpusťte přebytečný vzduch pomocí odvzdušňovacího šroubu na plnicím 
zařízení a až po té vyjměte adaptér z pušky. 

REX FA

Vkládání diabolek
Před natažením: 

Po natažení (zatlačte lučík dopředu)

Vložte diabolku a pořádně ji zatlačte do hlavně. 



Po vložení diabolky posuňte páčku pojistky na nabíjecí páce (lučíku) dolů a vraťte do původní 
polohy. 

Pojistka
Pro aktivaci pojistky zatlačte páčku pojistky dozadu do polohy „S“ zajištěno, pokud je zbraň 
zajištěná je uzamknutá spoušť a nelze vystřelit.Pro aktivaci a odjištění posuňte páčku pojistky 
dopředu do polohy „F“ odjištěno.

Nastavení spouště
Při nastavení spouště mějte zbraň vybitou a zajištěnou. 
Pomocí inbusového klíče 0,89 mm otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček, aby se snížil 
odpor spouště a proti směru hodinových ručiček, aby se zvýšil odpor spouště. 
Při nastavování odporu dbejte zvýšené opatrnosti. 

Odstranění kartuše
Sundejte lištu odšroubováním dvou imbusů na horní straně. Otáčejte imbusem proti směru 
hodinových ručiček dokud nejde lišta odstranit. 
Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte zajišťovací šroub válce. 
Jakmile je pojistný šroub uvolněn, otočte kartuši rukou proti směru hodinových ručiček. 



Údržba a upozornění
Povrch zbraně ošetřujte kvalitním silikonovým olejem. Naneste jej na hadřík, který nepouští vlákna 
a po té otřete povrch pušky. 
Nepoužívejte minerální oleje nebo oleje na bázi ropy. 
Nenechávejte zbraň nabitou.
Vždy jí mějte v poloze zajištěno a odjistěte až, když chcete vystřelit.
V případě, že by zbraň selhávala nebo měla nižší výkon, neřešte tento problém sami  ale svěřte 
opravu do rukou odborníků. 

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 
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