
NÁVOD NA VZDUCHOVOU PISTOLI 
ASG Bersa Thunder 9 Pro 4,5mm

Gratulujeme Vám k zakoupení pistole Bersa. Před použitím si přečtěte návod. 
Tato pistol není hračka! Vždy je nutný dohled dospělé osoby. 
Při nesprávném používání může způsobit zranění nebo smrt. 
Při používání tohoto výrobku používejte ochranné brýle.
Před použitím si prostudujte návod.
Je určen osobám starším 18ti let.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita, nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně. 
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet. 
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita. 
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita. 
5. Zbraň přechovávejte nenabitou. 
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru. 
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobesné střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy 

nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo. 
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby. 
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabita. Při manipulaci miřte do bezpečného 

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

připraveni střílet. 
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět 

za Váš cíl ještě několik desítek metrů. 
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla 

odrazit. 
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům. 
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabita. 
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob. 
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným 

způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému 
servisu.

18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka)



POKYNY K POUŽITÍ:

 Ve výchozí pozicy by měla být pojistka vždy v poloze S (zajištěno)

 Stiskněte uvolňovač zásobníku a vyjměte jej.

 Demontujte kryt rukojeti CO2 (ne nahoru ale dle obrázku směrem do prava)

Vložte bombičku CO2.

Otočte systém zámku ve směru hodinových ručiček, abyste aktivovali CO, 
kapsli. Znovu namontujte kryt CO. 

 Sjeďte dolů dokud je nezajistí.

Nyní můžete vkládat broky příslušné ráže. Po naplnění nezapomeňte odjistit. 
Přidejte několik kapek silikonového oleje na broky v zásobníku a vložte zpět.

1: Stiskněte 1-2 mm a držte bezpečnostní západku, zatímco 2. posuňte doleva do 
polohy "F" pro zapnutí režimu zapalování. 

CO2: VAROVÁNÍ 
Pokud je zbraň pod tlakem a v tlakovém pouzdře je CO2, nevystavujte zbraň vyšším teplotám než 
je 50°C! Tlakové pouzdro by mohlo explodovat! Neskladujte rovněž v prostorách, kde by teplota 
mohla převýšit 50°C. 

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



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. Stiskem spouště vystřelte. 

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.

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

PROVOZOVNA A KORESPONDĚNČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3, 
74801 Hlučín

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava
www.balistas.cz 

www.zbrane-vzduchovky.cz

http://www.balistas.cz/
http://www.zbrane-vzduchovky.cz/

