
 

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ 

HAMMERLI 850 AIRMAGNUM, r. 4,5 a 5,5 mm  

TECHNICKÉ PARAMETRY  
 Model  850 Air Magnum  Zásobník  8 ran  

Kalibr  4,5 / 5,5 mm  Délka hlavně  600 mm  

Energie  16J  Celková délka  1 040 mm  

Rychlost  250 / 200 m/s  Hmotnost  2 600 g  

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

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 na vodní hladinu.  

15. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.  

16. Před čištění, 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.  



 

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ  

 
Muzzle  Ústí hlavně  Stock  Pažba  

Fore Sight  Muška  Trigger  Spoušť  

Rear Sight  Hledí  Buttplate  Botka  

Rotary Magazine  Otočný zásobník  Cheek Piece  Lícnice  

Safety  Automatické pojistka  Bolt Lever  Přebíjecí páka  

  Cover  Kryt bombičky  

AUTOMATICKÁ POJISTKA  
Vzduchovka Hammerli 850 Air Magnum je vybavená automatickou pojistkou proti náhodnému 

výstřelu. Pojistka se aktivuje po nabití zbraně – dále popsaném v sekci nabíjení. Pojistka je 

umístěna v zadní části zbraně, v místě, kdy kovová konstrukce prochází do polymerové pažby. 

Pojistka má dvě pozice.  

Pozice SAFE – pojistka je vysunutá ze zbraně, směrem ke střelci – zbraň je zajištěná a může, sní 

být bezpečně manipulováno. Pro odjištění pojistky, a tedy přesunu do pozice FIRE je zapotřebí 

stisknout středový jazýček pojistky a potlačit ji vpřed. Zbraň se odjistí a je za určitých podmínek 

připravená ke střelbě.  

Zbraň odjišťujte až ve chvíli, kdy máte zamířeno na cíl a jste připraveni střílet.  

 

  



 

VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY  
Zajistěte zbraň. Stiskněte vyznačené místo na spodní straně krytu bombičky a sundejte ho směrem 

vpřed z pažby zbraně. Tím získáte přístup k prostoru pro vložení CO2 bombičky. Tento model je 

standardně poháněn bombičkou CO2 88g. Zároveň je možné CO2 dodávat z tzv. adaptéru pro 2x12g 

bombičky CO2, který je možno dokoupit. Před našroubováním bombičky do zbraně je vhodné na 

hrdlo bombičky aplikovat kapku silikonového oleje, aby se zlepšil průchod trnu do bombičky a také, 

aby se promazalo těsnění ventilu. Bombičku vložte hrdle vpřed k trnu ventilu a následně ji 

zašroubujte do zbraně, až dojde k propíchnutí bombičky a přestane unikat CO2. Následně vraťte zpět 

kryt na své místo na zbrani.  

POZOR: Nepoužívejte žádné nástroje ani nadměrnou sílu pro dotahování bombičky.  

POZOR: Při montáži CO2 bombičku může dojít k úniku CO2, který v kontaktu s pokožkou může 

způsobit v krajním případě omrzliny, proto během montáže bombičky CO2 nemějte části svého 

těla blízko spojení bombičky a ventilu zbraně.  

POZOR: Bombičku CO2 nevystavujte přímému slunci nebo teplotám vyšším 50°C, aby nedošlo k její 

explozi a následně tak k poškození zdraví nebo majetku.  

 
MÍŘENÍ  
Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna 

uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s 

horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla 

dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.  

NASTAVENÍ MÍŘIDEL  
Mířidla jsou plně stavitelné. Pro správné seřízení 

mířidel můžete měnit horizontální pozici mušky a 

vertikální pozici hledí.  

STŘELIVO  
Používejte pouze kvalitní normované střelivo např. JSB, Umarex, Gamo a jiných renomovaných 

značek, abyste předešli případným problémům způsobených nekvalitním střelivem. Používejte 

pouze olověné střelivo tzv. diabolky s vhodnou délkou. Nepoužívejte příliš dlouhé střelivo, 

které do zásobníku nevejde např. Gamo REDFIRE, JSB Polymag aj. tohoto typu. Diabolka po 

vložení do zásobníku nesmí přesahovat.  

  



 

NABÍJENÍ  
Pro nabití zbraně vyjměte zásobník ze zbraně následujícím způsobem. Zdvihněte přebíjecí páku 

směrem nahoru, následně ji zatáhněte do maximální zadní polohy. Dále posuňte jezdce držáku 

zásobníku, který je umístěn pod pákou přebíjení zcela vzad, aby se zásobník uvolnil. Nakonec 

zásobník ze zbraně vyjměte z levé strany zbraně. Diabolky do zásobníku vkládejte hlavičkou vpřed ze 

strany ozubení zásobníku. Zpětným postupem vložte zásobník zpět do zbraně z levé strany, dále jej 

zajistěte jezdcem držáku zásobníku, a nakonec posuňte páku přebíjení zcela vpřed a zajistěte ji 

sklopením dolů.  

POZOR: Tímto nabijete zbraň a po odjištění je připravena ke střelbě. Stiskem spouště dojde k 

výstřelu. Během operace nabíjení dbejte na to, aby byla zbraň ve vodorovné poloze nebo hlaveň 

sklopená dolů, aby nedošlo během nabíjení a přebíjení k zapadnutí diabolky do přebíjecího 

mechanismu zbraně.  

 
PŘEBÍJENÍ  
Zbraň je vybavená otočným 8 raným zásobníkem. Po prvním výstřelu po nabití zbraně je třeba pro 
další výstřel přebít. A proto páku přebíjení zdvihněte vzhůru, zatáhněte ji do maximální zadní polohy, 
následně ji posuňte vpřed a znova ji zajistěte v přední poloze sklopením dolů. Zbraň se automaticky 
zajistí, proto ji před stiskem spouště odjistěte. Následně po stisku spouště dojde k výstřelu.  
POZOR: Během operace přebíjení dbejte na to, aby byla zbraň ve vodorovné poloze nebo hlaveň 
sklopená dolů, aby nedošlo během přebíjení k zapadnutí diabolky do přebíjecího mechanismu 
zbraně.  

 

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVKY  
Po cca 100 výstřelech  
Po každém navlhnutí  
V případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok  
V náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc  
ČIŠTĚNÍ VÝVRTU  
Prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. WD40, Konkor) 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 nečistoty odstraněny. 
V případě potřeby postup opakujte. 

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:  
Ostatní části vzduchovky čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným 
kartáčkem. Při čištění můžete použít konzervační olej typu Ballistol.  

KONZERVACE  

Vývrt, a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním 

prostředkem. Před střelbou vyčistěte vývrt.  



 

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.  
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