
NÁVOD NA POUŽITÍ
VZDUCHOVÉ PISTOLE 

ASG CZ-75 D Compact bicolor

Bezpečnostní pokyny:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako byla nabita.
2. Nikdy zbraní nemiřte na nic, na co nechcete střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste

připraveni střílet.
8. Pokud držíte zbraň nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
9. Před čištěním, skladováním nebo dopravou se žvdy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
10. Nikdy neupravujte součástky pistole. Mužete tak závažným způsobem narušit správnou

funkci zbraně nebo její bezpečnost.

Návod si před použitím zbraně pozorně přečtěte!
Prostudujte si také obrázky z originálního návodu!



Obsluha zbraně:

1. V případě jakéhokoliv problému se zbraní vždy zbraň zajistěte.
2. Stiskněte záchyt zásobníku a vysuňte ze zbraně.
3. Stiskem tlačítka na dně pažbičky uvolněte zadní hřbet pažbičky. Tím se uvolní prostor pro 

vložení bombičky Co2
4. Vložte do prostoru bombičku. Dotáhněte šroub a pak rychlým dotažením bombičku 

propíchněte.
5. Stiskem a pohybem dolů stlačte pomocí jezdce pružinu zásobníku až dolů a jezdce zajistěte.
6. Zásobník je připraven pro nabíjení BB ocelových broků nebo diabolek. Vložte broky a 

uvolněte záchyt.
7. Nabitý zásobník vložte do otvoru v pažbičce, cvaknutí Vás upozorní, že zásobník je ve 

zbrani správně umístěn.
8. Pohybem pojistky dolů zbraň odjistíte a zbraň je připravena ke střelbě. Po střelbě zbraň opět 

zajistěte.

Pozor – CO2 bombičky mohou při teplotách nad 50°C explodovat. Nenechávejte bombičky ve
zbrani a vždy je vystřílejte. Požívejte pouze kvalitní bombičky a kvalitní střelivo!

Nikdy nepoužívejte jiné než ocelové broky 4,5mm! Nepoužívejte znečištěné nebo poškozené 
střelivo!

Jedná se o zbraň kategorie D a pro její používání platí ustanovení zákona č. 119/2002 Sb. O 
střelných zbraních a střelivu.
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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 pšístlušnými ustanoveními Občasnkého
(Obchodního) zákoníku.

Výrobek:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Prodejna:
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