
VÍCERANNÁ VZDUCHOVKA PCP(VÌTROVKA)  
SE ZÁSOBNÍKEM VZDUCHU

NÁVOD NA POUŽITÍ VÌTROVKY  



POZOR! 

Zásobník vzduchu plnit pouze èistým a suchým  
stlaèeným vzduchem

JE PØÍSNÌ ZAKÁZÁNO 
plnit nádobu na vyšší tlak, 

než-li je uvedeno na zbrani.



PØÍPRAVA A POUŽITÍ VÝROBKU

Plnìní vzduchem:

Pøi plnìní vìtrovky je nutné provìøit plnící ventil, je-li èistý, 
neobsahuje-li neèistoty, èi jakékoliv poškození. Na plnící 
láhvi je zapotøebí namazat tìsnící kroužek (gumové tìsnìní) 
silikonem  a natlaèit ho do  otvoru v plnícím ventilu.

Zavøít ventil plnící láhve (2), a vypustit pomocí 
pojistného ventilu (1) pøebyteèný vzduch.
Vyjmout hadièku z tlakové nádoby na zbrani.

Povytáhnout krytku manometru a zasunout hadièku do 
otvoru v tlak. nádobì. Zkontrolovat  uzavøení pojistného 
ventilu tlaku (1) a otevøít ventil plnící láhve (2).  Je pøísnì 
zakázáno plnit na vyšší tlak, nežli je na zbrani uvedeno.

Manometer:
Modré pole je na tlak 0-100 bar, zelené 100-200 bar, 
žluté pole 200-300 bar a èervené je pro tlak 300 bar 
a více.

Za úèelem zvýšení životnosti tlakové nádoby zbranì 
doporuèujeme tuto tlakovat na  200-250 bar.



Nabíjení:
Nabít zásobník odpovídajícími (správný kalibr) 
olovìnými diabolkami.

Natáhnětě páku do zadní polohy a 
vložte zásobník.

Nastavit PŘZ do jedné ze dvou 
pozic a pomocí otáčení zásobníku 
najít pozici, ve které se zafixuje.

Cricket li a Cricket li Tactical: 

Natahovací páka je umístněna ve středu 
zbraně nad spouští.



Poloha 1 PØZ

Zásobník se bude v této poloze pøi natažení pootáèet 
a zároveò bude tyèka zasouvat kulku do hlavnì. 
Pøi natáhnutí páèky 1. lze zásobníkem otáèet ve smìru 
hodinových ruèièek.

Poloha 2 PØZ

Zásobník se nebude pootáèet a tyèka nezasune kulku 
do hlavnì. Pøi natažení páèky 1. se mùže zásobník  
otáèet obìma smìry, a dále umožní nastavit diabolku 
do požadované polohy (pøed hlaveò).

OBSLUHA A ÚDRŽBA VÌTROVKY

V provozu je nutné kontrolovat stav gumových tìsnících 
èástí ventilu, a tìsnìní na vchodu (zaèátku) hlavnì. 
Sledovat èistotu plnící láhve a vchodu do tlakové 
nádoby zbranì. 

Pravidelnì mazat gumové èásti hrdla plnící láhve. 
Kovové èásti ošetøovat  oleji k tomu urèenými. 
Pøi údržbì døevìných èástí zbranì (pažba), nepoužívat 
prostøedky na nábytek.

Vìtrovku pøechovávat a pøenášet ve vaku 
s mìkkou podšívkou.



Cricket II Smooth a Cricket II Tactical 
nastavitelná nabíjecí páka 

Cricket II Smooth a Cricket II Tactical mají nabíjecí 
páku, kterou je možno předělat na druhou stranu.

Video manuál k dispozici na: www.kalibrgun.com

Pojistka: 
Cricket I a Cricket II Smooth: 
Bezpečnostní otočný systém. Pro aktivaci 
bezpečnosti otáčejte kroužkem na vzduchovém 
válci ve směru hodinových ručiček.

Cricket II Tactical: 
Bezpečnostní systém tlačítka. Pro aktivaci 
pojistky stiskněte červené tlačítko na levé straně 
vzduchovky. 



Záruka poèíná dnem prodeje, kterou potvrdí prodávající 

spoleènost do technického prùkazu zbranì, dále razítkem 

prodejní organizace a podpisem prodejce.

Záruka se netýká:
- jsou-li porušena pravidla úschovy, použití, nebo pøepravy

zbranì.

- pøi vzniku nedostatku z dùvodu vyšší moci nebo tøetích

osob po dodání zbranì kupujícímu.

- pøi zásahu do mechanismu zbranì bez písemného

souhlasu výrobce.

Opravu je možné provádìt pouze v autorizovaných 

servisech. Seznam je u výrobce.

Kromì toho vám servisní støediska musí sdìlit 

prodejce.

V pøípadì, že servis nemá potøebné náhradní díly, 
je termín opravy 30 prac. dní, a prodejce odešle 

zbraò výrobci.

Bìhem záruèní lhùty jsou výrobní defekty zbraní 

odstranìny bezplatnì. Po záruèní dobì jsou opravy 

placené v souladu s èeským právním pøedpisem.

ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 12 mìsícù
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