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UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Vzduchová pistole Crosman PSM45

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

A – Ústí hlavně F – Záchyt zásobníku
B – Muška G – Zásobník
C – Pojistka H – Spoušť
D – Hledí I – Lučík
E – Závěr J – Montážní lišta
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zachazejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá.

2. Nikdy nemiřte na nic, co nechcete zasáhnout, i když je vzduchovka vybitá.

3. Ústí hlavně musí vždy směřovat do bezpečného prostoru.

4. Při manipulaci se zbraní vždy dbejte zvýšené opatrnosti.

5. Před odložením zbraně se přesvědčte, že není nabitá.

6. Zbraň musí být přechovávána nenabitá.

7. Nikdy nenechávejte nataženou a nabitou zbraň bez dozoru.

8. Vždy používejte jen továrně vyráběné střelivo ve správné ráži.

9. Před střelbou se ujistěte, že je vývrt hlavně čistý a bez překážek.

10. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemáte
zamířeno na cíl a nejste připraveni střílet.

11. Před stisknutím spouště si ještě jednou zkontrolujte váš cíl a hlavně prostor za
ním. Projektil může letět za váš cíl i několik desítek metrů.

12. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.

13. Před čištěním, skladováním, přepravou nebo jinou manipulací se vždy
přesvědčte, že zbraň není nabitá.

14. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných
osob.

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

16. Před a během manipulace se zbraní nepožívejte alkoholické nápoje ani jiné
omamné látky.
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POJISTKA

POZOR: Jako všechny mechanické zařízení, může i pojistka u
tohoto modelu selhat. Dodržujte všechny zásady bezpečné
manipulace se zbraní, i když je pojistka zajištěna.

1. Pojistku najdete na pravé straně rámu pistole, nad
spouští.

2. Zbraň zajistíte přesunutím pojistky do pozice S (SAFE -
zajištěno). Viz obrázek 2A.

3. K odjištění zbraně stačí pojistku přesunout do pozice F
(FIRE - odjištěno). Viz obrázek 2B.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

POZOR: S touto pistolí používejte pouze ocelové broky v ráži
4,5 mm.

1. Ujistěte se, že je pistole zajištěna a ústí hlavně směřuje
do bezpečného prostoru.

2. Stisknutím záchytu zásobníku vyjměte zásobník ze
zbraně.

3. Stáhněte vodící pružinu (A) zásobníku dolů a zachyťte ji
(B).

4. Vložte až 20 ocelových broků do plnícího otvoru (C).
5. Zakryjte plnící otvor palcem, aby broky nevyletěli.
6. Zásobník nasměrujte do bezpečného prostoru a pomalu

uvolněte vodící pružinu.
7. Vložte naplněný zásobník do pistole
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VYBITÍ ZÁSOBNÍKU

1. Ujistěte se, že je pistole zajištěna a ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru.
2. Stisknutím záchytu zásobníku vyjměte zásobník ze zbraně.
3. Stáhněte vodící pružinu zásobníku dolů a zachyťte ji.
4. Nakloňte zásobník a nechte všechny broky vypadnout z plnícího otvoru.
5. Pokud brok zůstane v horním konci zásobníku, vytlačte ho pomocí vodící pružiny.
6. Zamiřte s pistolí do bezpečného prostoru, vložte do ní zásobník, odjistěte ji a

zmáčkněte spoušť.
7. Tento proces několikrát zopakujte, dokud si nebudete jistí, že zbraň nevystřeluje

žádné broky a je prázdná.

NATAŽENÍ PISTOLE

POZOR: Pistole je poháněna pružinou. Před každým výstřelem ji tedy budete muset
ručně natáhnout.

1. Ujistěte se, že je pistole zajištěna a ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru.
2. Stáhněte závěr dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí a závěr vypusťte zpět.
3. Pistole je nyní natažená a připravená ke střelbě.

VYBITÍ PISTOLE

1. Ujistěte se, že ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru.
2. Vyjměte zásobník.
3. Stiskněte spoušť pro ránu jistoty nebo vystřelení zbývajícího broku.
4. Pistoli zajistěte.
5. Pistole je nyní vybitá a připravená ke skladování.

MÍŘENÍ A STŘELBA

1. Tato vzduchová pistole je vhodná pro terčovou střelbu.
2. Řiďte se instrukcemi pro nabíjení a natažení pistole.
3. Pistole je správně namířena, když vidíte mušku ve

výřezu v zadním hledí. Viz obrázek 4.
4. Horní hrana mušky by měla v rovině s horní hranou

výřezu zadního hledí. Střed terče by měl být viditelný
nad muškou.

5. Odjistěte pistoli a stiskněte spoušť.
ODSTRANĚNÍ ZÁVADY
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POZOR: Pro kontrolu závady se nikdy nedívejte do ústí hlavně.

Ŕiďte se instrukcemi v sekcích Vybití zásobníku Vybití pistole. Pokud se vám ani tak
nepodaří pistoli vybít, je potřeba zásahu kvalifikovaného technika. Pistoli bude potřeba
poslat na reklamaci.

ÚDRŽBA

1. Pokud vám pistole spadla na zem, je potřeba ji vizuálně zkontrolovat, než ji
začnete znovu používat.

2. Pokud se vám bude zdát, že některé části nefungují správně, může to indikovat
poškozené součástky.

BULLET PROJECT, s. r. o., U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava,
e-mail info@zbrane-vzduchovky.cz, tel:591140535

Adresa pro reklamace: BULLET PROJECT, s. r. o., Hornická 1268/3, Hlučín 748 01

mailto:e-mail_info@zbrane-vzduchovky.cz

