
NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Model Borner CLT 125 
s,,stém CO2 Usťová rychlost až 128 mls 
Spoušť DA Pojistka Manuální 
Střelivo Ocelové BBs Mířidla Pevná 
Kalibr 4,5mm Délka zbraně 215mm 
Kaoacita zásobníku 208B Hmotnost 40011. 

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

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

I. 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 vyvtt,zbraně .1e čistý_ a bez překážek
8. Používejte pouze továrně vyrooené_.střé11vo;;pt1sLUSl\é·pro ražť_ Yašf:tl\rabě,.rulé�y nepoužívejte již použité, poškozené,

špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoJe anrneuz1veJte �gy pted nebo bělíéni střeloy,: 
1 O. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, kdý!j°e zbráň nal)itar Pn mampuJac1:nuftě e1o··bezpečného prostoru. 
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávej'te prsty do 11:!�íku spouště, pokua nemmte 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 nestfílejte na tvrdý povrch jáko je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
I 5. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabita.
I 6. 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) 

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ 

1. Pojistka 2. Zásobník 3. Záchyt zásobníku 4. Spoušť S. Kohout 6. Hledí
7. Muška 8. Tlačný šroub bombičky CO2 9. Místo pro vkládání střeliva do zásobníku








