
CZ návod pro Crosman 

DPMS, MPW, R1, A4-P FULL 
AUTO

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)

Nabíjecí páka        Hledí Muška Ústí hlavně 

Sklopná pažba    Rukojeť   Spoušť    Zásobník     Uvolňovač zásobníku 



Pojistka:  

Pojistka se nachází na levé části zbraně za lučíkem viz obrázek. Zde si rovněž nastavíte režim 

střelby.  

Vždy mějte pojistku zajištěnou, odjistěte jí až když máte namířeno na cíl a jste připraveni 

střílet. 

Vkládání CO2 bombičky: 

1. Ujistěte se, že je zbraň zajištěná.

2. Rukou pod zásobníkem zatlačte uvolňovací tlačítko zásobníku a vyjměte zásobník.

3. Umístěte prst na "OPEN" na spodní straně zásobníku a pomocí prstu otevřete kryt

uvedeným směrem.

4. Vyjměte klíč a použijte jej, abyste uvolnili knoflíky CO2 bombičky (obr. 3B).

5. Kápněte 1 kapku oleje na každou CO2 bombičku, dojde tak k ošetření těsnění.

6. Vložte dvě nové bombičky CO2, do prostoru k tomu určenému, nejprve úzkou stranou,

ukazující směrem k propichovací sestavě (obr. 4).

7. Pak dotáhněte šroubky přiloženým klíčem ve směru hodinových ručiček dokud se

bombička nepropíchne pak utáhněte druhou bombičku. Pokud stále uslyšíte syčení dotáhněte.

Nedotahujte však násilně mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození zbraně.

Upozornění: Při vyjímání CO2 bombiček se ujistěte, že je bombička prázdná.

Ruce a obličej mějte v dostatečné vzdálenosti, může způsobit omrzliny dostane-li se plyn do

kontaktu s pokožkou.
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Nabíjení zásobníku: 

Nikdy nepoužívejte poškozenou munici, nikdy nepoužívejte již jednou použité střelivo. Před 

střelbou si prostudujte celý manuál. 

1. Ujistěte se, že vzduchová pistole je "ON SAFE" a je nasměrována na SAFE DIRECTION

2. Rukou pod zásobníkem stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a vyjměte zásobník

3. Vložit můžete až 25 ocelových BB broků (obr. C)

4. Sjeďte prstem až na konec zásobníku, kde je zarážka. Naplňte zásobník broky po té zarážku

uvolněte.



Vybíjení zásobníku: 

1. Zbraň zajistěte.

2. Vyjměte zásobník a stlačte pružinku až k zarážce.

3. Vysypte broky. Prázdný zásobník vložte do zajištěné zbraně.

4. Zamiřte na cíl, odjistěte a vystřelte. Střílejte, dokud vychází broky.

Míření a střelba:  

Ujistěte se, že v oblasti kolem cíle a za ním nikdo není, aby nedošlo ke zranění.  

Miřte dle obrázků. Pokud je větší zorné pole můžete hledí sklopit, což Vám umožní rychlé 

zaměření cíle. Jakmile jste si jistí, že kolem cíle a za ním nic není a máte zamířeno můžete 

odjistit a stisknout spoušť. 

Mazání a údržba: 

Doporučujeme po 10ti bombičkách použít 2 olejové bombičky pro udržení těsnění v dobré 

kondici.  

Zatáhněte za rukojeť nabíječe jen tak, aby jste odkryli o-kroužky na ně kápněte kapku oleje. 

PROVOZOVNA A KORESPONDĚNČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 

1268/3,  
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SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava 
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