
Návod k použití 
PCP vzduchovky SPA Artemis M30 

PŘED MANIPULACÍ NEBO STŘELBOU Z TÉTO VZDUCHOVKY SI 
DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE V TOMTO 
MANUÁLU. 

VŽDY DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI MANIPULACI S TOUTO 
VZDUCHOVKOU. 

UŽIVATEL MÁ POVINNOST DBÁT VŠECH ZÁKONŮ, KTERÉ SE 
TÝKAJÍ VLASTNICTVÍ TÉTO VZDUCHOVKY. 

VŽDY MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE TATO VZDUCHOVKA JE VYSOCE 
VÝKONNÁ A MOUHOU JI POUŽÍVAT POUZE OSOBY STARŠÍ 18 LET. 



VŽDY DBEJTE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ 

● Tuto vzduchovku mohou používat pouze OSOBY STARŠÍ 18 LET. Zneužití
může vést k vážným zraněním nebo smrti.

● NEVYSAVUJTE vzdchovku na veřejnosti – Policie a ostatní osoby si mohou
myslet, že jde o palnou zbraň. NEMĚŇTE zbarvení a značení, aby vzduchovka
vypadala více jako palná zbraň. Je to velice nebezpečné a může jít o zločin

● NIKDY SE VZDUCHOVKOU NEMIŘTE NA OSTATNÍ OSOBY, BEZ OHLEDU
NA OKOLNOSTI.

● Olověné diabolky. Nevdechujte prach a nevkládejde si diabolky do úst. Po
manipulaci si vždy umyjte ruce. Diabolky obsahují olovo, které je všeobecně
známé jako příčina rakoviny a vrozených vad.

● S touto vzduchovkou používejte pouze stlačený vzduch. Nepoužívejte žádné        
další plyny a to ani kyslík, který může zavinit požár nebo explozi, která může             
vyústit ve vážné zranění nebo smrt.

● Tato vzduchovka může vystřelit pokud je upuštěna na zem a to i pokud je
zajištěna.

Před manipulací s vaší novou vzduchovkou si prosím zkontrolujte, zda je plně 
nabita a řiďte se dle následujících bezpečnostních pokynů:

1. Záchazejte s každou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy se vzduchovkou na nikoho nemiřte, nebo nedovolte nikomu mířit na vás, i

když víte, že není nabitá.
3. Vždy noste vzduchovku tak, ať ústí hlavně míří do bezpečného prostoru a to i

když zakopnete.
4. Před střelbou se vždy ujistěte, že se za terčem nic nenachází.
5. Nikdy nenechejte nabitou zbraň bez dozoru.
6. Nepoužívejte terče, které mohou způsobit odrazy diabolek.
7. Při střelbě a plnění kartuše se doporučuje používat ochranu zraku a sluchu.

Důkladně si prosím prostudujte tento manuál a pamatujte, že vzduchovka není 
hračkou. Vždy dbejte bezpečnostních pokynů, uvedených v tomto manuálu. 
Manuál si bezpečně uložte pro budoucí použití. 



POPIS VZDUCHOVKY 

M30 je opakovací/jednoranná PCP vzduchovka, která se vyznačuje skvělými 
vlastnostmi: 
• Vysoká přesnost • Kvalitní zpracování a atraktivní
• Jednoduché ovládaní a dobrá stabilita vzhled
• Standardní Quick-Fill adaptér • Zabudovaný regulátor tlaku
Model M30 

Hlaveň 610 mm 

Ráže 4,5 mm, 5,5 mm a 6,35 mm 

Úsťová rychlost 4,5 mm - 1000 fps, 5,5 mm - 900 fps, 6,35 mm - 800 fps 

Maximální tlak 250 bar 

Regulátor Ano 

Kapacita kartuše 270 cm3

Kapacita zásobníku 4,5mm - 13 ran, 5,5mm - 10 ran, 6,35mm - 9 ran 

Montážní lišta 11 mm 

Pažba Německý buk 

Rozměry 1145x180x40 mm 

Váha 2,8 kg 

Příslušenství Plnící pin, náhradní těsnění, Jednoranná redukce 



NÁVOD 

  Obrázek 1: zajištěno   Obrázek 2: odjištěno 

1. Manuální pojistka

● Pojistka může být v pozici Zajištěno a Odjištěno
● Vzduchovka je zajištěna, když je pojistka zatlačena ve spoušti viz.Obrázek 1 tato

pozice vám znemožní střelbu.
● Vzduchovka je odjištěna, když pojistku vytlačíte ze spouště viz. Obrázek 2. V           

této pozici je vzduchovka připravena ke střelbě.

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

Obrázek 3: Připojte plnící pin           Obrázek 4: Vložte plnící pin 



2. Plnění kartuše

● Připojte dodávaný plníci pin k rychlospojce od vašeho plnícího zařízení, které 
musí mít manometr (viz. Obrázek 3).

● Ujistěte se, že plnící pin i otvor jsou čisté a poté vložte plnící pin do plnícího 
otvoru (viz. Obrázek 4).

● Kartuši doporučujeme naplnit na 240 bar.

2.1 Plnění vzduchovky s ruční pumpou 

● Používejte ochranu zraku
● Ujistěte se, že vzduchovka není nabitá a natažená.
● Pozorně si prostudujte všechny instrukce k vaší ruční pumpě.
● Vzduchovku zajistěte (viz. Obrázek 1).
● Ústí hlavně musí směřovat do bezpečného prostoru.
● Řiďte se pokyny 1 a 2.

2.2 Plnění kartuše s tlakovou láhví 

● Řiďte se obrázkem č.3 a připjte plnící pin
● Řiďte se obrázkem č.4 a vložte plnící pin
● Pomalu otočte ventilem na své tlakové láhvi a velice POMALU začněte plnit

kartuši. Příliš rychlé plnění může mít negativní vliv na přesnost plnícího tlaku.
● Kontrolujte manometr na vzduchovce a tlakové láhvi dokud nedosáhnete

požadovaného tlaku.
● NEPŘEKROČTE MAXIMÁLNÍ TLAK 250 BAR.
● Zavřete ventil na své tlakové láhvi, jakmile dosáhnete požadovaného tlaku.
● Úplně vypusťte zbývající vzduch z plnící hadice, aby nedošlo ke

zranění při odpojování.
● Odpojte plnící pin z plníciho otvoru na vzduchovce.



 

Obrázek 5: Vzduchový ventil 

 

2.3 Vypouštění kartuše 

Artemis M30, jako většina PCP vzduchovek, by se měla skladovat s trochou tlaku v              
kartuši. Nenchávejte tlak v kartuši klesnout pod 5 Mpa (50 bar). To vám usnadní příští               
plnění ruční pumpou. Pokud budete chtít kartuši úplně vypustit, řiďte se následucími            
způsoby.  

● Vypusťte všechen vzduch opakovaným natahováním a prázdnými 
výstřely. Ústí hlavně musí vždy mířit do BEZPEČNÉHO PROSTORU. 
Pokračujte, dokud manometr nebude ukazovat NULU a při výstřelu 
nepůjde slyšet žádný vzduch. Vzduchovku zajistěte. 

● Jemně otočte seřizovacím šroubem regulátoru po směru hodinových ručiček.         
Vzduchovku natáhněte a vystřelte 1 až 2 výstřely. Poté zkontrolujte manometr           
regulátoru. Pokud je tlak vyšší než 5 MPa, akci opakujte. Pokud je tlak stejný              
nebo nižší než 5 MPa, pomalu otočte vudchovým ventilem a nechte vzduch            
unikat. Následně otočte seřizovacím šroubem regulátoru proti směru hodinových         
ručiček, dokud vzduch zcela neunikne a manometr nebude ukazovat nulu. 

 

POZOR: Než vytáhnete plnící pin z plnícího otvoru, úplně vypusťte plnící 
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.Pokud nemůžete naplnit kartuši i když je úplně prázdná, 
zkuste vzduchovku natáhnou a na prázdo vystřelit do BEZPEČNÉHO 
PROSTORU. 
Vždy se ujistěte, že vzduchovka zajištěná, nenabitá a v hlavni není žádná 
diabolka. 

 



 
Obrázek 6: Plnění zásobníku 

3. Nabíjení diabolek 

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

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

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

mm a 9 diabolek v ráži 6,35mm. 
● Zkontrolujte, jak vysoký je tlak v kartuši. 
● Dbejte na to, aby při nabíjení ústí hlavně směřovalo do BEZPEČNÉHO 

PROSTORU. 
● Před nabíjením zkontroluje, jestli je vzduchovka zajištěna. 
● Následující body jsou součástí procesu nabíjení vzduchovky Artemis 

M30:Ujistěte se, že vzduchovka není nabitá a natažená. Zkontrolujte, zda 
je ráže diabolek shodná s ráží hlavně (viz. Krok 5). 

● Zatáhněte páku závěru do zadní polohy (závěr se nemůže autoamticky 
vrátit dopředu). Nyní je přístupný nabíjecí otvor (viz. Krok 6). 

● Vložte zásobník do nabíjecího otvoru (viz. Krok 6). 
● Zatlačte páku závěru do přední polohy (viz. Krok 7 a Krok 8). 
● Až vystřílíte všechny diabolky, znovu zatáhněte páku závěru do zadní polohy 

a zásobník vytáhněte. 

Obrázek 7:Nabití vzduchovky 



ÚDRŽBA 

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

 

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 každých 1000 výstřelech. Nikdy nemažte 
vnitřek hlavně. 
Vždy si zkontrolujte, že vzduchovka není nabitá, než začnete s čištěním. 
Vždy se ujistěte, že je hlaveň čištá a nic ji neblokuje. 
Po čištění se ujistěte, že žádný kus čistícího hadříku nebo jiná překážka nezůstává v 
hlavni. 
Každoročně se snažte vzít vaši vzduchovku k puškaři, aby zjistil, jestli je vše v pořádku. 
Některé problémy ve vaši vzduchovce 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 svou vzduchovku nebudete uržovat 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.  

 

Prodejce: 

BULLET PROJECT s.r.o. 

U Staré elektrárny 291/11 

710 00 Ostrava, Slezská Ostrava 



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
● Vzduchovka vystřelí, pokud nabita, natažena a stisknete spoušť. 
● Vzduchovky nejsou hračky. Nikdy nenechte své děti střílet ze vzduchovky bez 

dozoru. Dospělý dohled je v tomto případě více než nutný. Zneužití může vést k 
vážným zraněním nebo smrti. 

● Před střelbou se naučte, jak vzduchovka funguje a je nutné znát zásady 
bezpečné manipulace. 

● Vždy používejte ochranu zraku a sluchu. 
● Nikdy nemiřte na nic, co nechcete zasáhnout, i když je zbraň vybitá. Ústí hlavně 

musí vždy směřovat do bezpečného prostoru.  
● Nikdy na sebe se vzduchovkou nemiřte 
● Vždy se ujistěte, než vystřelíte, kam může diabolka v případě minutí doletět. 
● Při střelbě buďte vždy v bezpečném prostoru a mějte bezpečnou vzdálenost 

mezi vámi a terčem. 
● Nestřílejte na terč, který může způsobit odraz diabolky. Nestřílejte do vody.  
● Nenabíjejte vzduchovku, pokud nejste připraveni střílet. 
● Při nabíjení a manipulaci mějte vždy prsty mimo spoušť a ústí hlavně. 
● Při nošení nabité vzduchovky neběhejte a neskačte. Nabitá vzduchovka by nikdy 

neměla být převážena uvnitř vozidla, domu nebo na veřejném prostranství. Nikdy 
nelezte na stromy, ploty nebo nepřeskakujte příkopy s nabitou vzduchovkou. 

● Při transportu mějte vzduchovku vždy vybitou a zajištěnou 
● Vždy mějte vzduchovku zajištěnou, dokud nejste připraveni ke střelbě a to i když 

je vzduchovka vybitá. 
● Nikdy nenechávejte nabitou vzduchovku bez dozoru. 
● Vždy si zkontrolujte, zde je vzduchovka zajištěna a vybitá. 
● Vzduchovka a diabolky musí být vždy mimo dosah dětí. Neskladujte vzduchovku 

a diabolky společně. 
● Nepokoušejte se vzduchovku rozebrat nebo do ní zasahovat. 
● Vždy se vzduchovkou zacházejte, jak kdyby byla nabitá. 
● Výrobe ani distributor v žádném případě nezodpovídá za nevhodné zacházení se 

vzduchovkou. Uživatel je zodpovědný za jakékoliv zranění, ke kterému může při 
nevhodném zacházení dojít. 

● Respektujte majetek ostatních osob. 
● Vzduchovku nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek 


