
NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ PISTOLE

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

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)

TECHNICKÉ PARAMETRY 

GAP Mini GAP 

Ráže 9 mm 9 mm 

Kapacita zásobníku 10 + 1 5 + 1 

Celková délka 185 mm 165 mm 

Celková výška 135 mm 108 mm 

Celková šířka 34 mm 34 mm 

Hmotnost 930 g 830 g 



POUŽITÍ PISTOLE   
Tato pistole je určená pro tyto účely: 

- jako startovací zbraň pro sport

- jako signální zbraň pro horolezce, plachtaře aj.  - jako zbraň pro sebeobranu

- jako signální zbraň při oslavě Silvestrovské noci

Ve vlastním zájmu používejte tuto zbraň pouze pro výše uvedené účely. 

STŘELIVO 
Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní 

organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a 

střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit Vaši zbraň nebo Vás zranit. Doporučujeme používání 

nábojů od firmy Sellier&Bellot, Umarex, Wadie.     

VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU   
Uchopte zbraň do pravé (levé) ruky, palcem a ukazováčkem potáhněte záchyt zásobníku směrem dolů. 

Zásobník se povysune z rámu zbraně a může být druhou rukou vytažen.   

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU 
Zásobník uchopte do ruky ústím nahoru. Položte náboj na přední část podavače a stlačte jej dolů a 

dozadu, až se dotkne zadní stěny zásobníku. Další náboj umístěte na předcházející a zasuňte stejným 

způsobem. Toto opakujeme až do kapacity zásobníku. Neplňte zásobník vyšším počtem nábojů, než je 

předepsáno.   

NABÍJENÍ ZBRANĚ   
Při nabíjení mějte vždy zamířeno do bezpečného prostoru a zbraň mějte zajištěnou!   

Vsuňte plný zásobník do zbraně, až na doraz a přesvědčte se, že je zachycen záchytem zásobníku. Závěr 

zbraně uchopte za zadní část, závěr natáhněte směrem dozadu až na doraz a vypusťte jej. Přitom se 

natáhne kohoutek a do komory se zasune náboj. Po odjištění je zbraň připravena ke střelbě a je nutno s 

ní opatrně zacházet.   

PŘEBÍJENÍ BĚHEM STŘELBY   
Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze. Vyjměte prázdný zásobník a vsuňte 

naplněný. Stiskem záchytu závěru dolů zbraň opět nabijeme.   

VYBÍJENÍ PISTOLE   
Zamiřte do bezpečného prostoru!   

Vyjměte zásobník, natáhněte závěr a přesvědčte se, že náboj z komory byl vytažen a vyhozen, vypusťte 

závěr dopředu, vypusťte palcem kohout.   

Nikdy nestřílejte „naprázdno“! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutu a vedení úderníku!   

ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ 
Čistěte zbraň:   

- po každém použití

- po každém navlhnutí

- co nejdříve po střelbě

- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok

- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc



ČIŠTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÉ KOMORY   
Po střelbě prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. WD40, Konkor 

apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a 

poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny 

odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.   

UPOZORNĚNÍ!   

Každá akustická zbraň se při používání více zanáší zplodinami než zbraň ostrá a tato skutečnost má 

výrazný vliv na spolehlivost zbraně!   

Pravidelná údržba je proto velmi důležitá.   

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ 
Ostatní části zbraně čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. 

Při čištění můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k 

dispozici.   

STŘELBA RAKET   
Pro střelbu efektových pyrotechnických výrobků je ke každé zbrani přiložen plynový nástavec.   

Plynový nástavec pevně našroubujte do ústí hlavně (rukou, nepoužívat žádný nástroj). Vždy se 

přesvědčte, že zážehová tryska a boční odfuky jsou průchozí! Do nástavce vložte pyrotechnický výrobek, 

namiřte zbraň do volného prostoru vzhůru nad sebe a stiskněte spoušť.   

Pro střelbu použijte vhodné akustické nábojky.   

POZOR!   

Při střelbě efektové pyrotechniky dbejte veškeré možné opatrnosti!   

Při nesprávném použití může dojít k poškození zdraví nebo ke škodě na majetku.   

ZÁRUKA 
Naše zbraně podléhají přísné kontrole na kvalitu. proto jsou také všechny zbraně označeny značkou 

státní zkušebny. pokud se ale vyskytne závada, opraví ji firma UMAREX v záruční době zdarma, 
popřípadě ji nahradí za novou a to za předpokladu, že se bude jednat o výrobní vadu popř. vadu 

materiálu. Předejte prosím Vaší vadnou zbraň do některé autorizované opravny (autorizovanému 

obchodníkovi), popište mu problém a přiložte odpovídající nákupní doklad. Záruční doba bude uznána 

také za předpokladu, že zbraň byla používána výlučně pro účely popsané výše v tomto návodu k obsluze. 

SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ   
Pistole musí být vždy zajištěna. Zbraň odjišťujte pouze těsně před střelbou. Pokud zbraň nemá žádné 

jištění, může být nošená pouze bez nábojů. Vystřelujte pyrotechnickou munici vždy jen se vztyčenou 

paží kolmo nahoru nad hlavu.   

Získání této zbraně je možné bez nákupního povolení (zbrojního průkazu), avšak nabyvatel musí být 

starší 18 let. Předání nebo prodej této zbraně jiné osobě se smí uskutečnit pouze tehdy, je-li nabývající 

osoba starší 18 let. Mějte na vědomí, že tyto volně prodejné zbraně nesmí být nošeny na veřejných 

akcích, jako jsou např. národní slavnosti, sportovní podniky apod. Střílení se signálními (plynovými) 

zbraněmi je povoleno pouze v situaci bezprostředního ohrožení, k sebeobraně a záchraně. Žádné úpravy 

na této signální (plynové) zbrani nejsou povoleny. Za škody, které vzniknou nesprávným používáním této 

zbraně, výrobce nenese žádnou odpovědnost.   

Samonabíjecí zbraň – plynovka je napodobenina nebo více či méně věrnou kopií skutečné střelné zbraně 

světově proslulých výrobců. Je vyrobena z lehkých slitin, případně některé části mohou být ocelové, 

povrchově upravena.   

Provedení je buď celo černé, chromové, niklové případně kombinované.   



Plynové pistole se vyrábějí v rážích 6mm, 8mm, 9mm. Ráže je uvedena na závěru zbraně. Do zbraně lze 

použít slepé (akustické) nábojky označené jako start nebo plynové nábojky označené CS/CN vždy 

příslušné ráže.   

Po odpálení nábojky po stisku spouště se využívá tlaku zplodin hoření na dno nábojky a tím i na závěr, 

který se odsouvá do zadní polohy. Prázdná nábojka je vytahovačem vytažena z nábojové komory a 

tlakem pružiny zásobníku vyhozena.   

Vratná pružina závěru vrací zpět dopředu závěr, který zároveň zasouvá další náboj ze zásobníku do 

nábojové komory. Po odpálení posledního náboje u většiny modelů zůstává závěr v zadní poloze. U 

malých zbraní se závěr vrátí po vyjmutí zásobníku, u velkých se závěr uvolní pákou vypouštěje závěru.   

Plynová zbraň se skládá z rámu zbraně, u většiny typů pevně spojeného s hlavní. Hlaveň je uvnitř 

přepažena přepážkou z tvrdokovu. Na rámu se pohybuje závěr, jehož polohu zajišťuje vratná pružina. 
Do rámu se zasouvá zásobník, který je přidržován záchytem zásobníku. U malých zbraní je záchyt 

zásobníku v patě zásobníkové šachty, u větších modelů je záchyt zásobníku za lučíkem spouště. Zásobník 

pojme dle typu zbraně od 5 do 15 nábojů. Zbraně jsou vybaveny manuální pojistkou.   



 

ZÁRUČNÍ LIST     

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY     

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.     
 

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.     

2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.     

3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, 

nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, 

špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným než určeným účelům.     

4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. 

Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.     

5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.     

6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.     

7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.     

8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.     

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.     

10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna 

výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) 

zákoníku.    

  

  

 
Výrobek: Smith&Wesson M&P 9c 

Výrobní číslo:     

Datum prodeje:     

Prodejna:     


