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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
PCP VZDUCHOVKY 

 
SPA SNOWPEAK M25 

 
HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ 

 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Ráže 4,5 mm 5,5 mm 

Výkon 16 J 16 J 

Střelivo Diabolky Diabolky 

Celková délka 1230 mm 1230 mm 

Délka hlavně 550 mm 550 mm 

Mířidla Ne Ne 

Kapacita zásobníku 12 10 

Montážní lišta 22 mm 22 mm 

Materiál pažby Plast Plast 

Hmotnost 3800 g 3800 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. 
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POJISTKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Obrázek 1: zajištěno        Obrázek 2: odjištěno  

● Pojistka může být v pozici Zajištěno a Odjištěno 
● Vzduchovka je zajištěná, když je pojistka zatlačena ve spoušti (Obrázek 1). Tato 

pozice vám znemožní střelbu. 
● Vzduchovka je odjištěná, když pojistku vytlačíte ze spouště (Obrázek 2). V           

této pozici je vzduchovka připravena ke střelbě. 

POZOR: Pokud nejste připraveni ke střelbě, mějte vždy vzduchovku zajištěnou. 

 
 

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU 

● Otáčejte zásobníkem proti směru hodinových ručiček až na konec a přidržte ho 
rukou (Krok 1). 

● Vložte diabolku do zásobníku (Krok 2). 
● Otáčejte se zásobníkem po směru hodinových ručiček a vkládejte diabolky, 

dokud jej úplně nenaplníte (Krok 3 a Krok 4). 
● Zásobník má kapacitu na 12 diabolek v ráži 4,5 mm, 10 diabolek v ráži 5,5 

mm. 
 
 



4 

VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU A NABITÍ 

 

 
 
 
 
 
 

● Dbejte na to, aby při nabíjení ústí hlavně směřovalo do BEZPEČNÉHO 
PROSTORU. Před vložením zásobníku zkontroluje jestli je vzduchovka 
zajištěná a ujistěte se, že není nabitá. 

● Stáhněte páku závěru do zadní polohy, čímž zpřístupníte nabíjecí otvor 
(Krok 5). 

● Vložte zásobník do nabíjecího otvoru (Krok 6). 
● Zatlačte páku závěru do přední polohy (Krok 7 a Krok 8). 
● Zbraň je nyní nabitá a připravená ke střelbě. Stačí ji pouze odjistit a stisknout 

spoušť. Po vystřílení všech diabolek stáhněte páku závěru do zadní polohy a 
zásobník opět vyjměte. 

PLNĚNÍ KARTUŠE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Krok 1: Spojení plnícího pinu a rychlospojky       Krok 2: Vložení pinu do kartuše 
 

● Připojte dodávaný plnící pin k rychlospojce od vašeho plnícího zařízení, které 
musí být vybaveno manometrem (Krok 1). 

● Nejprve odstraňte krytku plnícího otvoru. Ujistěte se, že plnící pin i otvor jsou 
čisté a poté vložte plnící pin do plnícího otvoru (Krok 2). 

● Nepřekračujte maximální plnící tlak (250 Bar). 
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VYPUŠTĚNÍ KARTUŠE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPA Snowpeak M25 by se jako většina PCP vzduchovek měla skladovat s trochou             
tlaku v kartuši. Nenechávejte tlak v kartuši klesnout pod hodnotu 5 Mpa (50 Bar). To               
vám usnadní příští plnění ruční pumpou. Pokud budete chtít kartuši úplně vypustit,            
můžete si zvolit jeden ze dvou následujících způsobů: 

1. Vypusťte všechen vzduch opakovaným natahováním a prázdnými 
výstřely. Ústí hlavně musí vždy směřovat do BEZPEČNÉHO 
PROSTORU. Pokračujte, dokud manometr nebude ukazovat nulu a 
při výstřelu nebude slyšet žádný vzduch. Vzduchovku následně 
zajistěte. 
 

2. Na zadním konci kartuše je umístěn vypouštěcí šroub (viz obrázek), který stačí            
pomalu povolit, dokud neuslyšíte unikat vzduch. Po úplném vypuštění kartuše          
můžete šroub znovu utáhnout. 

 
 

POZOR: Než vytáhnete pin z plnícího otvoru, úplně vypusťte hadici na 
svém plnícím zařízení. Poté zavřete ventil na tlakové láhvi. 
Vzduchová kartuše není vyměnitelná.  
NEPOKOUŠEJTE SE ODMONTOVAT ŽÁDNÉ SOUČÁSTI 
VZDUCHOVKY A TO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ. 



6 

ÚDRŽBA 
 

 

1. Mazání a čištění 

Každé 3 měsíce nebo po každých 1000 výstřelech aplikuje minerální olej na následující 
části: 

● Povrch ventilu 
● Těsnění nabíjecího otvoru 

Doporučuje se čistit hlaveň s vytěrákem po každých 1000 výstřelech. Nikdy nemažte 
vnitřek hlavně. 
Než začnete s čištěním, ujistěte se, že vzduchovka není nabitá. 
Zkontrolujte, že je hlaveň čistá a nic jí neblokuje. 
Po čištění se ujistěte, že žádný kus čistícího hadříku nebo jiná překážka nezůstala v 
hlavni. 
Každoročně se snažte vzít vaši vzduchovku k puškaři, aby zjistil, jestli je vše v pořádku. 
Některé problémy se nemusí projevit při vnějším ohledání. 
Zaneste vaši vzduchovku k puškaři, pokud se do ní dostane voda, písek aj. Může dojít 
k závažným problémům, pokud o svou vzduchovku nebudete řádně pečovat a udržovat 
ji v čistém stavu. 

2. Výměna těsnících O-kroužků 

V případě, že dojde k úniku vzduchu, je potřeba vyměnit těsnící O-kroužky. V tomto 
případě je nejlepší vzduchovku poslat na opravu odbornému servisu. 
 
 
 
 
 

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 

 

POZOR: Nikdy nestřílejte ze vzduchovky, pokud je kartuše prázdná. Pokud toto           
pravidlo nebudete dodržovat, může dojít k poškození vaší vzduchovky. Nikdy          
nemazejte vnitřek hlavně. Může to mít negativní vliv and přesnost a kadenci střelby. 

mailto:e-mail_info@zbrane-vzduchovky.cz

