
UPOZORNĚNÍ! Bombička je pod tlakem, nikdy ji nevkládejte ani nevytahujte silou. 

Nenechávejte zbraň delší dobu uskladněnou, pokud je v ní napíchnutá bombička. Může dojít 

k poškození těsnění. 

Po vystřílení 5-10ti klasických bombiček doporučujeme použít 1ks bombičky olejové. 

Prodloužíte tím životnost zbraně. 

Návod k použití CO2 pistole SPA CP400 

 

1. Vložení a vyjmutí CO2 bombičky 

• Odšroubujte šroub na spodní straně pažbičky a sejměte spodní krytku 

• Šroub poté použijte k uvolnění CO2 bombičky, následně sundejte celou pažbičku. 

• Vyměňte prázdnou CO2 bombičku za plnou 

• Znovu použijte šroub k utažení bombičky, když uslyšíte krátké zasyčení, 

tak je bombička napíchnutá 

• Opětovně nasuňte a smontujte pažbičku včetně spodní krytky a zajistěte šroubem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nabíjení diabolek do zásobníku 

• Posuňte tlačítko ve směru šipky a vyjměte zásobník 

• Vkládejte diabolky ve směru, který je uveden v kroku č.2 

• Po nabití zásobníku vložte do zbraně stejným způsobem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Střelba 

• Vždy používejte ochranné brýle 

• Zbraní miřte bezpečným směrem 

• Ujistěte se, že se zásobník nezadrhává a má hladký chod 

• Odjistěte pojistku, která je umístěna u spouště 

• Zamiřte a stiskem spouště vystřelte 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita. 
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 se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek. 
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži vaší zbraně. 
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby. 
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabita a natažena. 
11. Při manipulaci miřte do bezpečného prostoru. 
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste      

připraveni střílet. 
13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět 
       za váš cíl ještě několik desítek metrů. 
14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo také na vodní hladinu. 
15. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům. 
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabita. 
17. Vzduchovku přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob. 
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou 
  funkci zbraně nebo její bezpečnost. 


