
NÁVOD K POUŽITÍ VĚTROVEK 

Evanix Max-Air a Air-Speed 
 

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)  

 

Používání stlačeného vzduchu: 

Používejte pouze stlačený vzduch. 

Nepoužívejte žádné jiné plyny včetně kyslíku, které by mohly způsobit požár nebo explozi, které mohou 

způsobit vážné zranění nebo smrt. 

Po plnění vždy nejdříve vypusťte přebytečný vzduch pomocí odvzdušňovacího šroubu na plnícím zařízení. 

Nepokoušejte se sami opravovat či rozebírat vzduchovou kartuši.  

Tlakujte maximálně do 250 Bar, mohlo by to poškodit zbraň a způsobit nižší výkon. Taková škoda není 

krytá zárukou. 

 

Před použitím si pozorně pročtěte návod. 

 

 

Plnění kartuše: 

1. Otáčejte přední částí vzduchové kartuše tak, aby jste uvolnili přístup k plnícímu otvoru. Vložte 

Quck-feel.  

2. Nepoužívejte jiný typ Quick-feelu než je dodán ke zbrani. 

3. Natáhněte nabíjecí páku a můžete začít plnit. 

4. Pomalu naplňte kartuši maximálně do 250 bar. 

5. Při příliš rychlém plnění se vytváří nadměrné teplo, které může mít za následek nesprávné 

přeměřování tlaku. Po vychlazení pak může měřák vykazovat nižší úroveň tlaku.   

6. Nepřeplňujte! Mohlo by to způsobit poškození zbraně a způsobit snížený výkon. Tyto škody 

nebudou kryty zárukou! 



7. Po dokončení plnění odpusťte přebytečný vzduch pomocí odvzdušňovacího šroubu na plnícím 

zařízení a vyjměte Quick-feel z kartuše.  

 

            
 

UPOZORNĚNÍ!: Dbejte na to, aby tlak v kartuši nebyl nižší než 100bar u ráže 4,5mm, 5,5mm, 6,35 a 

120bar u ráže 7,62mm 

 

Nabíjení zásobníku:  

Vaše puška má rotační zásobník 

Ráže 4,5 mm= 12 nábojů na zásobník , 10,5 mm hluboký 

Ráže 5,5 mm= 10 nábojů na zásobník, 10,5 mm hluboký 

Ráže 6,35 mm= 9nábojů na zásobník, 10,5 mm hluboký 

Ráže 7,62 mm= 7 nábojů na zásobník, 10,5 mm hluboký 

 

Toto je zadní část zásobníku. Diabolky vkládejte do středového otvoru, kam ukazují šipky. 

 
Pokud je diabolka vložena, ale není správně usazena, přitlačte jí špičkou kuličkového pera, aby diabolka 

správně dosedla. Po správném uložení diabolky otočte a opakujte. 

     
Stav plně usazených diabolek v zásobníku pro ráži 4,5 mm a 5,5 mm. Pak v ráži 6,35 mm a 7,62 mm. 

                       
 

UPOZORNĚNÍ! Použití diabolek, které jsou delší než hloubka zásobníku, způsobí uvíznutí.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vložení zásobníku: 

Chcete-li vložit zásobník, zatáhněte za nabíjecí páku. 

Potom zatlačte nabitý zásobník do závěru, dokud nezaklapne. 

Nedostatečné uložení zásobníku může způsobit zaseknutí pistole. 

 
 

Vyjmutí zásobníku: 

                                              
Odblokování (jehla je uzavřena)   Jehla je otevřená. 

 

Po prvním natažení, jehla zůstane otevřená automaticky po každém výstřelu, dokud se vzduchovka 

nepřestane sama přebíjet. Takže není potřeba natahovat páku do zadní polohy pokaždé, kdy chcete vyjmout 

nebo vyměnit zásobník. 

Zkontrolujte pozici jehly při vysouvání zásobníku nebo jeho výměně. Pokud zásobník nejde vytáhnout, 

natáhněte nabíjecí páku a vyjměte zásobník. 

 

Pojistka: 

Max-Air: 

            
                  Zajištěno            Odjištěno 

 

Air Speed: 

             
                    Zajištěno             Odjištěno 

 

Když je spoušť zajištěna s pušky se nedá vystřelit.  

Nabitá nebo natažená puška může být zabezpečena odjištěním nátahu. Pro deaktivaci nátahu, nejdříve 

potáhněte nabíjecí páku do zadní polohy a vyjměte zásobník. Při držení natažené páky stiskněte spoušť a 

nechte jehlu vrátit do přední polohy pod Vaší kontrolou a přidržováním. Nyní není vzduchovka natažena. 

Vyjměte zásobník ze vzduchovky, zavřete jehlu, namiřte vzduchovkou do terče nebo bezpečné zóny a 

vystřelte zbývající diabolku / diabolky. 

Když zbraň nepoužíváte nechte jí vybitou. Vyjměte zásobník a nechte šroub zavřený. Aby nedošlo 

k neoprávněnému použití, uložte zásobník a diabolky jinde než vzduchovku.  



 

Odstranění potíží:  

Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vzduchu. 

Okolí kartuše: O-kroužek je poškozen. Řešení: Vyměňte o-kroužky kartuše. 

 

Pušky Evanix jsou vyráběny podle nejvyšších možných standardů a využívají nejkvalitnějších materiálů, 

které poskytují životnost. V nepravděpodobném případě, že během prvních 24 měsíců po nákupu došlo k 

jakýmkoliv závadám na materiálech nebo zpracování, opravíme nebo vyměníme pušku v záruce.  

Poznámka - záruka bude neplatná, pokud:  

• puška byla demontována a nesprávně sestavena.  

• puška byla vybavena částmi, které nejsou součástí Evanix. 

Jako záruční list slouží faktura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROVOZOVNA A KORESPONDĚNČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,  

74801 Hlučín 
SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava 

www.balistas.cz 
www.zbrane-vzduchovky.cz 

 
 

http://www.balistas.cz/
http://www.zbrane-vzduchovky.cz/

