
Záruka

Všechny naše produkty mají roční záruku na vadnou montáž nebo vadný 
materiál. Pokud se něco pokazí, kontaktujte prosím nejprve svého prodejce, 
který by vám měl poskytnout všechny potřebné informace. Pamatujte, že na 
zneužití nebo poškození způsobené nesprávným používáním se nevztahuje 
záruční oprava. Tento výrobek mohou demontovat pouze autorizovaní 
prodejci.

Servisní varování

Při nabití pušku nerozebírejte. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození 
zbraně.

• • Nikdy nestřílejte z pušky, když je bez vzduchu nebo když je vyjmutý
vzduchový válec (kartuše).

• • Nikdy nemiřte puškou na nikoho
• • Zacházejte s každou puškou, jako by byla nabitá, i když víte, že není
• • Vždy noste pušku tak, aby byl směr hlavně pod kontrolou
• • Před střelbou si vždy buďte jisti svým cílem a tím, co se za ním skrývá
• • Nikdy nenechávejte nabitou pušku bez dozoru
• • Dejte si pozor na cíle, které mají tendenci způsobovat odrazy
• • Při nabíjení tlakové láhve se doporučuje používat ochranu očí
• • Při práci s puškou buďte vždy opatrní
• • Dodržujte zákony!
• • Při používání pušky buďte zodpovědní

Plnění:

Existují dvě rychlá připojení. Jeden na láhvi(kartuši) a jeden na zadní 
straně pušky. NIKDY nepoužívejte zadní rychlospojku, která je na 
pušce k plnění. K plnění VŽDY používejte pouze rychlouzávěr na 
samotné láhvi ( kartuši)
Ujistěte se, že jste pevně připojili hadici s rychlospojkou s vnitřním 
závitem na láhvi(kartuši) s rychlospojkou s vnitřním závitem 
posunutím zpět, aby zapadla na místo.
Zavřete vypouštěcí ventil na vašem plnicím zdroji a naplňte láhev až 
na 300 bar/4300 PSI.
Po naplnění uzavřete přívod vzduchu a co nejrychleji vypusťte tlak z 
hadice. Vytáhněte vnější objímku na rychlospojce a vyjměte ji z 
pušky.
Vždy používejte velký, přesnější manometr na přívodu vzduchu a při 
plnění kontrolujte oba manometry!
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Výměna hlavně:

Při výměně hlavně buďte opatrní, abyste nepoškodili těsnění nebo jiné části 
pušky. Je třeba dodržet několik kroků:

•  • Zcela sejměte koncový uzávěr z krytu (#1)
• • Vezměte nástroj na demontáž hlavně a našroubujte jej rukou na konec
hlavně (#2)
• • Nyní zcela vyšroubujte válcový šroub pomocí šestihranného nástroje (#3)
• • Pomalu vyjměte hlaveň s nástrojem tahem a pomalým otáčením ve směru
hodinových ručiček současně
• • Natáhněte pušku a ponechte závěr v zadní poloze
• • Vezměte 2mm šestihranný nástroj a vyjměte šroub, který drží posunovač
pelet na místě a vyjměte jej (#4).
• • Vezměte nový posunovač pelet, který odpovídá nové ráži, a vložte jej zpět
• • Zašroubujte zpět šroub a utáhněte jej
• • Po dokončení nasaďte nástroj na demontáž hlavně na novou hlaveň a 
pomalu a přesně jej zatlačte a pomalu otáčejte
• • Podívejte se skrz otvor, kde by měl být šroub pro upevnění hlavně, a hledejte
rovný povrch hlavně (#3). Toto je váš indikátor, že hlaveň je otočena správně
• • Hlaveň musí jít dovnitř tak, aby vnější hrana byla ve stejné rovině jako závěr
(#5). Zkuste to vložením zásobníku.
• • Nasaďte šroub a utáhněte jej
• • Vyjměte nástroj (#2) a vraťte zpět krytku #1

Návod k použití
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Nabíjení zásobníku

Nabíjení zásobníku je poměrně jednoduché. Začněte tím, že otočíte 
zásobníkem až na doraz (ve směru hodinových ručiček), vložte diabolku do 
první polohy hlavičkou napřed, přičemž držte prst pod otvorem, abyste 
diabolku zastavili. Uvolněte zásobník , protože vložená diabolka bude držet 
zásobník na místě.

Buben zásobníku by nyní měl držet svou pozici. Nyní můžete vložit další 
diabolky.

Nabíjení zbraně - příprava ke střelbě

S nainstalovanou hlavní a nabíjecí jehlou, natlakovanou kartuší a nabitým 
zásobník pokračujte v přípravě pušky k použití. Pokud nejste připravení střílet, 
mějte vždy bezpečnostní pojistku na pravé straně, tedy v zajištěné poloze. 
Nyní zatáhněte za nabíjecí rukojeť do zadní polohy.

Zasuňte zásobník, dokud nezaklapne ve své poloze. Měli byste slyšet nebo 
cítit, když je zásobník na svém místě.

Nyní uvolněte napínací rukojeť a zatlačte ji do přední polohy. V tomto 
okamžiku je puška nabitá. Střelivo je v komoře připravené vystřelit.

Přepnutím pojistky na levou stranu zbraň odjistíte a můžete vystřelit.

Vždy směřujte pušku bezpečným směrem.

Nastavení spouště

Ujistěte se, že puška není nabitá a že je zajištěna ( zapnutá pojistka, poloha na 
pravé straně)
Druhý stupeň spouště lze nastavit změnou šestihranného šroubu umístěného 
na zadní pravé straně pušky pomocí 1,5mm šestihranného nástroje (#6). Pro 
odlehčení otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček. Aby spoušť byla 
tužší, otočte jím proti směru hodinových ručiček. Chcete-li upravit hmotnost 
druhého stupně, musíte změnit šroub #7. Pro odlehčení otočte proti směru 
hodinových ručiček, pro ztížení po směru hodinových ručiček.
Pozor, při nadměrném odlehčení spouště se stává puška nebezpečnou. 
Úpravu by měl provádět odborník.
Nastavení délky tahu prvního stupně mohou provádět pouze autorizovaní 
prodejci. Úpravy spouště nejsou zaručeným servisem.

Vyjmutí Buddy Bottle ( kartuše)
Chcete-li jej vyjmout, ujistěte se, že držíte láhev jednou rukou a 
druhou rukou držte přední tělo (blok, kde je spoušť) a 
odšroubujte láhev. Nikdy nedržte pušku v zadním bloku.
Nikdy nedržte pušku za zadní blok.

Odstranění vzduchu (odtlakování zbraně)
Můžete vypustit veškerý vzduch z komory pušky a láhve tak, že láhev necháte 
na pušce a uvolníte odvzdušňovací ventil (#4), který se nachází pod pažbou.
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Důležité díly:
#1 Víčko tlumiče
#2 Tlaková láhev (kartuše)
#3 Regulátor s manometrem a plnícím 
pinem
#4 AR15 Grip
#5 Bezpečností pojistka
# 6 Nabíjecírukojeť
#7 Picatinny kolejnice
#8 Zadní přívod vzduchu 

      (mx 200 bar/2900 psi)
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