
 

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ 

Crosman PFAM9B Blowback 

TECHNICKÉ PARAMETRY   

Ráže   4,5 mm  

Kapacita zásobníku  20 BB 

Celková délka   215 mm  

Hmotnost   1 200 g  

  

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.   

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY   
1. Vždy zacházejte se svou zbraní tak, jako by byla nabita, nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně. 

2. Nikdy pistolí nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.   

3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.   

4. Než pistoli odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.   

5. Pistoli přechovávejte nenabitou s kohoutem v přední poloze a zajištěnou.   

6. Nikdy nenechávejte pistoli nataženou, nabitou a nezajištěnou bez dozoru.   

7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr nejsou nadměrně znečištěny zplodinami.   

8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici příslušnou pro ráži Vaší zbraně (doporučujeme střelivo 

firmy Sellier&Bellot, Umarex, Wadie). Nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné 

střelivo. 

9. Nepoužívejte zbraň na menší vzdálenost než 1 m.   

10. Když je pistole nabitá a natažená, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni 

ke střelbě. Při odjišťování miřte do bezpečného prostoru.   

11. Neblokujte výhozné okénko a dbejte na to, aby nikdo nestál ve směru vyhazované nábojnice. Při 

úchopu zbraně dejte pozor, aby prsty byly pod zpětnou dráhou závěru zbraně.   

12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni 

střílet.   

13. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.   

14. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.   

15. Zbraň a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.   

16. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně 

nebo její bezpečnost.   

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ   

  

  



 

POJISTKA / PŘEPÍNAČ REŽIMŮ STŘELBY 
Zbraň je vybavena pojistkou. Najdete ji na rámu zbraně pod kohoutem. Pojistka má tři polohy, 
protože funguje také jako přepínač režimu střelby. V horní pozici, páčka je tedy zcela vzhůru a 
překrývá červené značení, je zbraň zajištěná. Do této polohy je možné pojistku dostat jen 
s nataženým kohoutem. Otočením, stažením páčky do vodorovné pozice se závěrem zbraně, zbraň 
odjistíte a nastavíte do režimu střelby jednotlivými střelami. Otočením páčky zcela dolů aktivujete 
FULL AUTO režim střelby, tedy střelbu dávkou. 
 

VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU 
Uchopte zbraň do ruky a palcem (prostředníčkem) stiskněte záchyt zásobníku. Zásobník se povysune 
z rámu a můře být druhou rukou vytažen. 
 

VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY 
POZOR: Při propichování bombičky dávejte pozor na možný únik oxidu uhličitého – při kontaktu 
s kůží by mohl způsobit omrzliny. Nevystavujte bombičku teplotě vyšší než 50°C, mohlo by dojít k její 
explozi. 
 
Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník. Sešroubujte spodní šroub zásobníku dolů za pomocí imbus klíče, 
abyste vytvořili prostor pro vložení bombičky. Poté do zásobníku vložte bombičku hrdlem 
k napichovači (vzhůru). Pak šroubováním spodního šroubu bombičku v zásobníku zajistěte a 
dotáhněte, dokud se nepropíchne a nepřestane unikat tlak. Nedotahujte šroub násilím. Dotahujte 
jen do chvíle, kdy přestane unikat CO2. Násilné dotahování způsobí poškození těsnění či 
napichovače. 
 

STŘELIVO 
Používejte vždy jen originální ocelové BB broky. Používáním nekvalitního střeliva může dojít 
k poškození zbraně. Nikdy nepoužívejte znečištěné, deformované nebo již jednou použité BB broky. 
 

NABÍJENÍ 
Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník ze zbraně. Tlačnou pružinu zásobníku stáhněte dolů a zajistěte ji ve 
výřezu. Shora do zásobníku naládujte ocelové BB broky. Po naplnění zásobníku odjistěte tlačnou 
pružinu ze spodní polohy. Vložte zásobník do zbraně. 
 

MÍŘENÍ 
Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky 
srovnána s horní hladinou hledí. Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového 
kruhu. 
 

STŘELBA  
Při 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 kategorie D. 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. 
Zamiřte do bezpečného prostoru. Odjistěte zbraň, Natáhněte závěr, vypusťte vpřed a dále stiskem 
spouště vystřelte. 
BlowBack – zbraň je vybavena systémem BlowBack – pohybem závěru při střelbě. Dbejte proto na 
to, aby byly vaše prsty pod dráhou závěru. BlowBack také slouží k natažení kohoutu. Spoušť je 
jednočinná před prvním výstřelem je třeba vždy natáhnout stejně jako ostrou. 
 

  



 

  

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 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. 
 

ÚDRŽBA 
Při střelbě ocelovými broky dochází k zanášení hlavně nečistotami, které mohou v krajních případech 
zapříčinit ucpání hlavně, proto je třeba udržovat hlaveň zbraně čistou a suchou, Pro čištění použijte 
bavlněný hadřík na tyčce, kdy hadřík postříkáte konzervačním olejem a hlavně protáhnete. Ostatní 
kovové části zbraně před uskladněním konzervujte tenkou vrstvou konzervačního oleje. 
 

OŠETŘENÍ VENTILU ZBRANĚ 
Pro udržování těsnění a ventilu zbraně doporučujeme používat olejové bombičky v poměru 1:10 
s klasickými. 
 
   

  

 

  

   

  



 

ZÁRUČNÍ LIST   

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY   
Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému 

spotřebiteli.   
1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.   

2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.   

3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným 

uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, 

mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným než 

určeným účelům.   

4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního 

listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.   

5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.   

6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.   

7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.   

8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.   

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.   

10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna 

výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

(Obchodního) zákoníku.   
 

Výrobek: 
 

Výrobní číslo: 
  

Datum prodeje: 
  

Prodejna: 

  

  

 


