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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

VZDUCHOVKY 
 

Kral Arms 
PUNCHER EMPIRE X WOOD 

 
HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ 

 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

 

Ráže 4,5 mm 5,5 mm 

Výkon 16 J 16 J 

Střelivo Diabolky Diabolky 

Celková délka 780 mm 780 mm 

Délka hlavně 530 mm 530 mm 

Mířidla Ne Ne 

Kapacita zásobníku 14 12 

Montážní lišta 22 mm 22 mm 

Materiál pažby Ořech Ořech 

Hmotnost 3750 g 3750 g 
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BEZPEČNOSTÍ POKYNY 

 
1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za 
přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování 
a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces. 
2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata. 
3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby 
jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely. 
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť. 
5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň niky nenabíjejte. Pokud nesete nabitou 
zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do 
vozidla. Zrbaň vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá. 
6. Po ukončení střelby a před odložení zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře 
není zasunuta střela. 
7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením. 
8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí! 
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení 
dráhy střely. 
10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog. 
11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny, 
nebo předměty, které by se střelbou mohly poškodit. 
12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se 
objeví závada, poraďte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální 
nástroje a mohlo by to pro Vás být nebezpečné. 
13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce. 
Uživatel odpovídá za poškození, které zbraní způsobí. 
14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte. 
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 18-ti let. 
 
 

ROZBORKA A ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Celá pažba byla vybalancována ve středu a je upevněna pouze jedním šroubem. Lehká 
demontáž imbusovým klíčem velikosti 4. 
 
Nastavení spouště 
 
Délka spouště může být nastavena bez rozborky a vyjmutí lučíku. Tuhost spouště se nastavuje 
vnitřním imbusem. 
 
Pojistka 
 
Manuální pojistka proti náhodnému výstřelu se nachází před spouští a k jejímu odjištění jí stačí 
pouze zatlačit ukazováčkem dopředu. K zajištění jí zase stačí posunout prstem dozadu. 
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Plnění zásobníku 
 
Otáčejte plastovým krytem podle šipky (ve směru hodinových ručiček). Jakmile se kryt dostane 
do finální polohy, vložte první diabolku. Ta zabrání samovolnému otáčení vnitřního zásobníku a 
můžete nabít zbytek diabolek. 

 
Vložení zásobníku 
 
Před vložením zásobníku do zbraně musíte stáhnout nabíjecí páku do zadní polohy. Poté 
můžete zásobník vložit z pravé strany do zbraně. Vkládejte ho tak, aby byla průhledná část 
zásobníku otočena směrem k botce pažby. V místě pro vložení zásobníku je výřez pro drážku, 
která se nachází na zadní straně zásobníku. Tato drážka vám pomůže správně vložit zásobník 
do zbraně. Pokud zásobník vystřílíte, nemůžete nabíjecí páku přesunout do přední polohy.  
 
Manometr 
 
Manometr najdete na pravé straně předpažbí, nedaleko od spouště. Umožní vám kontrolu 
aktuálního tlaku ve vzduchové kartuši. 
 
Plnění kartuše  
 
Plnící otvor se nachází na levé straně předpažbí, naproti manometru. Připojte hadici s plnícím 
pinem který je součástí balení. Pokud při prvním plnění slyšíte unikat vzduch, pohněte s plnícím 
pinem, aby nedocházelo k dalším únikům a O-kroužky řádně těsnily.  
 
Jednoranná redukce  
 
Jednoranná redukce je součástí balení a může být nasazena pouze z pravé strany, stejně jako 
zásobník. 
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POKYNY PRO ÚDRŽBU 

Po cca 100 výstřelech doporučujeme namazat vnější kovové části přiměřeným množstvím 
vhodného oleje (Konkor, WD40, Ballistol,...). Zvýšíte tím ochranu zbraně před korozí. 

K čištění hlavně používejte sadu čištění nebo čistící šňůru Boresnake v odpovídajícím kalibru. 

Pozor! Neaplikujte více oleje, než je nutné. Přemíra oleje může poškodit vaši zbraň. 

Nikdy neupravujte svou zbraň a neměňte její parametry. Zbraň je nastavena od výrobce a 
jen při tom nastavení bude splňovat předpokládané parametry. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLET PROJECT, s. r. o., U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava, 
e-mail info@zbrane-vzduchovky.cz, tel:591140535 

Adresa pro reklamace: BULLET PROJECT, s. r. o., Hornická 1268/3, Hlučín 748 01 
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