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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 vyrobené 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)



Pojistka: Vždy mějte svou zbraň zajištěnou. Odjistěte až po té co máte zamířeno na cíl a v 
okolí, na které chcete střílet se nenacházejí žádné osoby ani zvířata. 

Posunutím pojistky nahoru odkryjete červenou tečku, které znázorňuje pozici odjištěno. Po 
přesunutí pojistky dolů se odkryje bílý puntík a v této poloze je zbraň zajištěna. 

Vložení CO2 bombičky: Tato vzduchová pistole je určena na 88g CO2 bombičky. Pro 
vložení CO2 bombičky odkryjte kryt pod hlavní. Na spodní části pod hlavní je vyznačen 
bod, který stisknete a kryt vysunete směrem k ústí hlavně. Můžete našroubovat CO2 
bombičku. Doporučujeme bombičku našroubovat v ochranných rukavicích. Kryt zasuňte 
zpět do původní polohy. 

Plnění zásobníku a střelba: Pro vyjmutí zásobníku odklobte pojistku pro zásobník. 
Vyjměte jej ze zbraně a naplňte tak, jak je uvedeno na obrázku. Zásobník vložte zpět a 
zaklapněte. Boční páčku posuňte k sobě a zpět. Po odjištění můžete střílet. Používejte pouze 
kvalitní nepoužité střelivo vhodné ráže. 
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