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Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny. 

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) 

1. Přebíjecí páčka, 2. Hledí, 3. Hlaveň, 4. Muška, 5. Pojistka, 6. Spoušť, 7. Lučík, 8. Manometr, 9. 
Kryt pod kterým se nachází místo pro plnění
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Pojistka: Stlačením pojistky zleva doprava odjistíte, zprava do leva zajistíte

Tlakování kartuše: 
Upozornění: Při plnění nepřesahujte 140 bar (2000 psi).  Pro plnění používejte poze stlačený 
vzduch, neplňte jinými plyny, mohlo by dojít k výbuchu. 
Před plněním se ujistěte, že je puška vybitá a zajištěná. Při plnění miřte do bozpečného prostoru. 
Vyjměte kryt plnícího otvoru a nasaďte plnící zařízení na kartuši. Dbejte na to aby jste plnili 
pomalu, při příliš rychlém plnění může dojít k poškození vaší zbraně. Na takovéto poškození se 
nevztahuje záruka. Po naplnění nejdříve vypusťte nadbytečný vzduch z hadice plnícího zařízení a 
po té odpojte. Vraťte kryt na původní místo. 

Provozní tlak pušky je v rozmezí 70-140 bar (1000-2000 psi). Ukazatel tlaku naleznete na spodní 
straně předpažbí. 

Nabíjení: 
Upozornění: Nikdy nestřílejte do prostorů, kde se pohybují lidé nebo zvířata. Vždy mějte svou 
zbraň zajištěnou a odjistěte jí až těsně před střelbou. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo použité 
diabolky. 
Zatáhněte za nabíjecí páku dozadu (směrem k sobě). Na hlavni se Vám otevře prostor, do kterého 
vložíte diabolku hlavičkou napřed. Vraťte páku do původní polohy. Po zamíření můžet odjistit a 
střílet.  

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
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