
NÁVOD PRO POUŽITÍ CO2 PISTOLE
SIG SAUER P320

Obrázek je pouze ilustrativní

Doporučujeme si přečíst celou uživatelskou příručku

Varování: pistole není hračka. Na nezletilé uživatele musí vždy dohlížet dospělá osoba. Nesprávné,
nebo  neopatrné  zacházení  se  zbraní  může  vést  ke  smrti,  nebo  vážnému  zranění.  Pistole  může
způsobit zranění do vzdálenosti 250m.

Jde  o  silnou  zbraň,  která  je  poháněná  bombičkou  CO2,  určenou  pro  osoby starších  18ti  let.  
Před  použitím  doporučujeme  seznámit  se  všemi  instrukcemi.  Povinností  kupujícího/uživatele  
je používání pistole v souladu s předpisy o používání a vlastnění vzduchovek CO2.

Uživatel je povinen zajistit bezpečnost v průběhu střelby 
Cílem této příručky je poučení uživatele o bezpečném používání a údržbě vzduchovky SIG SAUER
CO2. Řádné a úplné pochopení obsahu příručky je podmínkou k tomu, aby uživatel mohl zbraň
řádně nabít a následně z ní vystřelit. Tento produkt není hračka Vlastnění této vzduchovky zavazuje
uživatele k tomu, aby jí měl stále pod kontrolou a uchovával ji na bezpečném místě. Doporučujeme
si prostudovat podmínky bezpečného používání vzduchovky CO2. U osob mladších 18 let je nutný
dozor dospělé osoby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme se obrátit na odpovědnou
osobu.

Zásady bezpečného používání pistole CO2

Varování: Před použitím nové vzduchovky CO2 SIG SAUER doporučujeme věnovat čas na řádné 
prostudování a pochopení následujících bezpečnostních zásad. 
 Plný zásobník se nevkládá do pistole připravené ke střelbě, v případě, že zásobník je 

vložený v pistoli a nechceme dále pokračovat ve střelbě, je nutné zásobník ručně 
vytáhnout ze vzduchovky.

 Vzduchovku skladujte v rozloženém stavu, bez bombičky CO2 v zabezpečeném režimu.
 Vždy může dojít ke zranění proto je vhodné dodržovat instrukce a při střelbě dodržovat 

bezpečnost.
 V případě skladování, čištění, nebo transportu vzduchovky se vždy ujistěte, že 

vzduchovka je v zabezpečeném režimu a že se nenachází munice v zásobníku, nebo 
komoře.

 Doporučujeme vždy používat ochranu očí.
 Doporučujeme používat ochranu uší.
 Vždy si zvolte před střelbou cíl a k tomu vhodné místo.
 Střílejte vždy v bezpečném směru, nikdy nemiřte se zbraní na lidi nebo zvířata a to i v 

případě, že v zásobníku není munice.
 V případě nabité vzduchovky dodržujte bezpečnou vzdálenost prstu od spouště.
 Vždy se ujistěte, že za zvoleným cílem se nenachází osoba, nebo věc, která by se mohla 



poškodit.
 Nedoporučujeme střílet do předmětů, od kterých se může diabolka odrazit. 
 Nedoporučujeme střílet do vody, nebo ve vodě.
 Při manipulaci se zbraně je zakázáno užívat alkohol, nebo jiné psychotropní látky.
 Vzduchovku a náboje je vhodné skladovat zvlášť na zabezpečeném místě.
 Při manipulaci se vzduchovkou nedoporučujeme chodit, běhat, nebo skákat. Nikdy 

nepřevážejte vzduchovku v nabitém stavu.
 Je zakázána jakákoliv úprava pistole CO2 SIG SAUER. Modifikace zbraně může 

způsobit nesprávnou funkci a tak ohrozit uživatele, nebo lidi v okolí.

Varování: Se  vzduchovkou  nemanipulujte  v  případě,  že  se  nacházíte  ve  skupině  lidí,  takové
postupování může být bráno jako přestupek. Manipulace se zbraní na veřejnosti může být matoucí
pro  policii,  kdy  vzduchovka  CO2  může  být  vnímána  jako  ostrá  zbraň.  Nedoporučujeme
manipulovat se vzduchovkou na veřejných akcích, kde by mohla být vnímána jako ostrá zbraň.

Varování: Při  výměně  bombičky  CO2  mějte  tvář  v  dostatečné  vzdálenosti  od  pistole.  Při
manipulaci s bombičkou CO2 doporučujeme mít ochranu očí. Uvolňující se plyn při kontaktu s
pokožkou může způsobit omrzliny. 

Varování: Do pistole CO2 SIG SAUER jsou určené pouze 12g bombičky CO2. Nevkládejte do
komory plynové bombičky jiného typu. Použití nevhodných bombiček může vést k vážným
poraněním, nebo smrti a to v důsledku výbuchu, nebo roztrhnutí bombičky.

POJISTKA: Posunutím dozadu zajistíte. Je-li vidět červená tečka zbraň je odjištěná. 
             Zajištěno 

VKLÁDÁNÍ CO2 BOMBIČKY: Sledujte obrázky 1-3, na spodní straně rukojeti (4) je šroub s
válcem. Otočením šroubu ve směru hodinových ručiček propichujte válec. Jakmile šroub dosáhne
pevného odporu, sklopte šrouby na místě. Vraťte CO, držte kryt současně na zadní a spodní část
rukojeti tím, že přilepíte horní jazýček krytu do jeho zářezu a záchytnou základnu uchopovacího
krytu na spodní straně současně (5 )



NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU: Používejte  pouze  kvalitní  a  nepoškozené  diabolky příslušné  ráže.
Otevřete  vkládací  dvířka  zásobníku  (Položte  na  rovný  povrch,  vložte  střelivo  na  každé  místo
rotačního pásu jednu diabolku.) Zatlačte střelivo a otočte proti směru hodinových ručiček dokud pás
není plný. Zaklopte a vraťte zásobník do pažbičky.

Před střelbou se ujistěte kam střílíte. Odjistěte zbraň těsně před střelbou. 

ODSTRANĚNÍ NÁBOJŮ ZE ZÁSOBNÍKU: Aktivujte pojistku a stiskněte uvolňovač zásobníku.
Otevřete kryt zásobníku. Otočte pásem navijáku prstem, abyste vizuálně zkontrolovali, které jsou
ještě vložené v pásu. Pokud je náboj ještě naložen v pásu, použijte kalibru příslušné ráže nebo
předmět podobné velikosti a módy a opatrně tlačte střelivo ze sedlového otvoru. Otočte pás, dokud
nejsou všechny místa vyčištěny a pás není prázdný. 

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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