
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tato příručka se vztahuje na model Evanix Sniper 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VAŠÍ NOVÉ PUŠKY SI PROSÍM PŘEČTĚTE 

TENTO MANUÁL. OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI A POKYNY K SEŘÍZENÍ A 

ÚDRŽBĚ. 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY: 

• S PUŠKOU ZACHÁZEJTE TAK, JAKO BY BYLA NABITÁ.

• NIKDY NA NIKOHO NEMIŘTE, ANI POKUD PUŠKA NENÍ NABITÁ.

• TUTO PUŠKU NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE NATAŽENÁ NEBO

NABITÁ.

• VŽDY SE UJISTĚTE, CO SE NACHÁZÍ ZA TERČEM.

• VŽDY SE CHOVEJTE JAKO SPORTOVCI.

VŽDY MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE VAŠE CHOVÁNÍ JE POD DOHLEDEM

VEŘEJNOSTI, KTERÁ NEMUSÍ SDÍLET VAŠE NADŠENÍ PRO VZDUCHOVÉ

ZBRANĚ. ŠPATNÉ CHOVÁNÍ ŠÍŘÍ ŠPATNOU PUBLICITU. NEOHROŽUJTE SVOU BUDOUCÍ ZÁBAVU

TÍM, ŽE BUDETE SVOU ZBRAŇ NESPRÁVNĚ POUŽÍVAT.

UPOZORNĚNÍ! - NEOPRÁVNĚNOU DEMONTÁŽÍ TÉTO PUŠKY PŘICHÁZÍTE O ZÁRUKU VÝROBCE 

Pravidla bezpečné střelby 

• Nikdy na nikoho nemiřte zbraní, ikdyž si myslíte, že není nabitá

• Vybavte se ochrannými brýlemi a upozorňete ostatní, než začnete střílet

• Vždy mějte zapnutou pojistku (SAFE), dokud nejste připraveni k bezpečné střelbě

• Vždy dávejte pozor na zpětný odraz diabolky

• Nikdy nestřílejte do tvrdého povrchu nebo vody od které se může náboj odrazit • Nikdy

neodkládejte nabitou zbraň

• Vždy se ujistěte, že používáte správný kalibr nábojů pro vaší zbraň

• Nedržte prst na spoušti, dokud nejste připraven střílet

• Používejte pouze správné a doporučené oleje. Ostatní mohou vaší zbraň poškodit

Střelba je jeden z nejbezpečnějších sportů na světě, ale nesprávná údržba či používání zbraní 
může způsobit vážná poranění! 



Plnění zbraně 

1. natočte přední část plnící nádoby s otvorem k použití. Zasuňte quickfill konektor do díry

2. Nepoužívejte žádné jiné typy adapterů než ten, který byl ke zbraní dodán

3. Pomalu naplňte zbraň do MAXIMÁLNÍ hodnoty 250 baru

4. Příliš rychlé plnění způsobí přehřátí a

5. Nepřeplňujte zbraň více než 250 baru → dojde k poškození zbraně a snížení výkonu. Dále 
ztratíte záruku.

6. Nenechte tlak klesnout pod méně než 50 baru. 
(od 0 bar není možné doplňovat ruční PCP pumpou)

7. Po ukončení plnění, vypusťte přebytečný vzduch pomocí odvzdušňovacího šroubu na 
vašem plnícím zařízením a odpojte adaptér



Plnění zásobníku
Zbraň používá rotační zásobník.

.177 / 4,5mm : 13 ran
.22 / 5,5mm : 10 ran
.25 / 6,35mm : 9 ran

Zadní strana zásobníku, diabolky budete 
vkládat do spodního otvoru.

Vožte první diabolku hlavičkou 
napřed.

Vložená diabolka, která není správně 
usazena 
(sukýnka přečnívá přes hranu).

Dejte pozor na to, aby diabolka 
byla správně vložena, můžete si 
pomoct například šroubovákem.



  .177-cal. Zás. jsou 10mm hluboké  

.22-cal. Zás. jsou 10mm hluboké  

.25-cal. Zás. jsou 10mm hluboké  

Použití diabolek, které jsou delší, než je hloubka zásobníku bude mít za následek zaseknutí. 
Pomocí výše uvedené tabulky vybírejte diabolky, které nepřesahují uvedenou hloubku a ráži 

pro vaší Evanix pušku.  

Správně vložená a zasunutá 
diabolka.

Poté otáčejte zásobníkem tak, 
aby bylo možné vložit další 
diabolku až do úplného naplnění 
(viz uvedená kapacita).



VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU 

Chcete-li vložít zásobník, zatáhněte za páku na straně zbraně, díky tomu dojde k zajetí jehly a 

zásobník můžete poté vložit.  

Dále zasuňte nabitý zásobník, dokud se “ nezacvakne “. Špatné usazení zásobníku může způsobit 

zaseknutí zbraně. 

K vytáhnutí zásobníku zatáhněte pákou k zasunutí jehly a poté vyjměte zásobník. 

 Nemějte prsty na spoušti během nabíjení a práce se zásobníkem. 



Bezpečnost 

K aktivaci bezpečného modu, přesuňte pojistku (vyznačena dole na obrázku) na pravou stranu 

zbraně. Když je pojistka aktivována, spoušť je zajištěna a zbraň nemůže vystřelit. K odjištění a 

střelbě posuňte pojistku zpátky do levé části.  

Roztáhnutí nebo zatáhnutí patky pažby 

Chcete-li roztáhnout nebo zatáhnout nastavitelnou patku pažby, stiskněte páčku (která je ukázána 

na obrázku) a nastavte požadovanou délku. 



Nastavení lícnice 
Lícnici lze posouvat nahoru, dolů, dopředu a dozadu aby vám bylo umožněno správné zarovnání s 

mířidly  

K posunutí dopředu nebo dozadu 

Pomocí dodávaného imbusového klíče uvolněte šestihranný šroub, jak je znázorněno. Posuňte 

lícnici dopředu nebo dozadu. Dotáhněte šroub, pokud máte lícnici v požadované poloze. 

K posunutí nahoru nebo dolů 

Pomocí dodávaného imbusového klíče uvolněte šestihranný šroub, jak je znázorněno. Posuňte 

lícnici nahoru nebo dolů. Dotáhněte šroub, pokud máte lícnici v požadované poloze. 



 

 

Řešení problémů 

• Nepoužívejte tuto pušku, pokud jste si nepřečetli a nepochopili tento návod 

• V případě poruchy či pocitu snížené výkonnosti vaší pušky se NEpokoušejte odstranit nebo 

opravit závadu sami 

• Zavolejte nám do BULLET PROJECT, s. r. o. a my vám pomůžeme problém vyřešit nebo 

poslat zbraň na opravu 

Záruka 

• Vzduchovky Evanix jsou vyráběny podle nejvyšších standardů. V případě vady materiálu, 

nebo poruchy v prvních 24 měsících od prodeje vám poruchy opravíme. 

Záruka nebude uplatněná, jestliže: 

• Puška byla rozebrána, anebo nesprávně smontována. 

• Nevhodné používáni oleje a konzervační látek.  

• Puška je vybavena díly, které nejsou od Výrobce Evanix 

 

 




