
NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

                             BRUNI 1911 

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;:pt1s1us11e·pro ražf_ Yašf:tqrahě,.rulé�y nepoužívejte již použité, poškozené,

špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoJe anrll,euz1ve. 1te �gy pted nebo běl'íéni 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 pňpraveni 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 jako 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 děti 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



POJISTKA 

Zbraň je vybavena pojistkou. Najdete ji na levé straně před kohoutem. Pojistka má dvě polohy. Poloha SAFE, 
pojistku palce zatlačte nahoru, tím se zbraň zajistí. Se zajištěnou zbraní můžete bezpečně manípulovat, nehrozí 
náhodný výstřel. Poloha FIRE, pojistku stáhněte směrem dolů, tím zbraň odjistíte. Odjištěná zbraň je připravena 
za určitých podmínek ke střelbě, s odjištěnou zbraní je potřeba zacházet obezřetně. 
Vždy mějte zbraň zajištěnou, pokud nechcete bezprostředně střílet! Jako každé mechanické zařízení i 
pojistka se může poškodit. Proto nikdy nemiřte na žádné osoby, i když máte zbraň zajištěnou. 

VYJMUTÍ CO2 BOMBIČKY 

Zajistěte zbraň. Stiskněte záchyt zásobníku č. 3, tím dojde k uvolnění zásobníku z rámu zbraně a může být 
zatáhnutím dolů vytažen. 

VLOŽENÍ A VY JMUTÍ CO2 BOMBIČKY 

POZOR: Při propichováni bombičky dávejte pozor na možný únik oxidu uhličitého - při kontaktu s kůží 
by mohl způsobit omrzliny. Nevystavujte bombičky teplotě vyšší než 50°C, mohlo by dojit k její explozi. 
Neskladujte dlouhodobě zbraň s vloženou bombičkou. Zkontrolujte, zda je zbraň zajištěna a nenabita. 

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník. Sešroubujte tlačný šroub bombičky CO2 dolů, abyste vytvořili prostor pro 
vložení bombičky. Poté do zásobníku vložte bombičku hrdlem k napichovači (vzhůru). Šroubováním spodního 
šroubu bombičku v zásobníku zajistěte a dotáhněte, dokud se nepropíchne a nepřestane uníkat tlak. Nedotahujte 
šroub násilím či nástrojem. Dotahujte jen do chvíle, kdy přestane uníkat CO2. Násilné dotahovaní způsobí 
poškození těsnění či napichovače. 

Otestováni správného nasazení bombičky: zamiřte se zbraní do bezpečného prostoru. Odjistěte zbraň a 
stiskněte spoušť. Pokud zbraň vystřelí plyn, je vše v pořádku. Pokud ne, zbraň opět zajistěte a dotáhněte více 
tlačný šroub (1/4 otočky) a po odjištění opět stiskněte spoušť. 

Zbraň by měla vystřelit. Bombičku dot11h�He if citt;�;,ji�� m�žettpo.Jkodit těsnění a snížit tak životnost 
Vaší zbraně! 

VYJMUTÍ CO2 BOMBIČKY 

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník. Sešroub�1te tl<!Čllfšroub bombíčký·CX)2'.dolů;-abyste ji uvolnili a mohla být 
vysypána ze zásobníku. 

I._ 

STŘELIVO 

Používejte vždy jen originální ocelové BB broky 4.5mm Umarex, Venox. Používáním jiného typu střeliva 
hlavně poměděného Crosman může dojít k poškození zbraně. Nikdy nepoužívejte znečištěné, deformované 
nebo již jednou použité BB broky. 



NABÍJENÍ 

Zajistěte zbraň. V}'.jměte zásobník ze zbraně. Tlačnou pružinu zásobníku stáhněte dolů a zajistěte ji ve výřezu. 
Otvorem v horní části zásobníku vkládejte střelivo do zásobníku. Po naplnění zásobníku oqjistěte tlačnou 
pružinu a vložte zásobník zpět do zbraně. 

MÍŘENÍ 

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu lůedí a horní hrana 
mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího 
bodu černého středového kruhu. 

STŘELBA 

Pří střelbě vždy používejte ochranné střelecké brýle k ochraně očí. Před prvním použitím si pozorně přečtěte 
celý manuál. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání zbraní. Prosím, 
přečtěte si celý manuál důkladně. Zacházejte se zbraní stejně, jako by to byla ostrá zbraň. Vždy pečlivě 
dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v manuálu a uchovejte manuál na bezpečném místě pro pozdější 
nahlédnutí. 

Po odjištění zbraně a stisku spouště zb�aň vystř�Jí. ;

ÚDRžBA 

Při střelbě ocelovými broky dochází k z!ll!ášenj lůavně _nečistotami,. kte.r_é ,�o�ou v !crajních případech zapříčinit 
ucpání hlavně, proto je potřeba udržovat �ave_ň_1,braně čistou a suchou., Pi:<?. čištění použijte bavlněný hadřík na 
tyčce, kdy hadřík postříkáte konzervačním olejem typu Brunox Lub&Cor,0:fetra Gun Lubricant, Konkor atd. a 
hlaveň protáhnete. 
Ostatní kovové části zbraně před uskladněním zakonzervujte tenkou vrstvou oleje. 

Ošetřeni ventilu zbraně. 

Pro udržování těsnění a ventilu zbraně doporučujeme používat olejové bombičky v poměru 1: 1 O s klasickými. 

SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ 

Nevystavujte zbraň, ani se s ní nepředvádějte na veřejnosti - lidé mohou být zmateni a může to být považováno 
za zločin. Policie a jiní veřejní činitelé mohou tuto air-softovou zbraň považovat za ostrou. Neměňte zbarvení 
ani označení se záměrem, aby zbraň vypadala opravdověji. Je to nebezpečné a může to být považováno za 
zločin. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky na ochranu zraku, popř. i sluchu. 




