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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 vyrobené 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, pokud
je to nutné)



Pojistka: 
Vždy mějte zbraň zajištěnou a odjistěte jí bezprostředně před výstřelem. Při nastavení páčky 
pojistky do polohy S je vaše zbraň zajištěna (viz. Obr. 1). Při nastavení páčky směrem k ústí hlavně
v poloze F je zbraň odjištěna, připravena ke střelbě (viz. Obr. 2). 

Plnění kartuše: 
Nasaďte plnící adaptér na správné místo, najdete jej na spodní straně manometru (obr. 1). Nikdy 
nepoužívejte jiný plnící adaptér než ten, který byl dodán se zbraní. 
Adaptér nasaďte tak, aby byl těsný. (obr. 2.1 a 2.2). Pušku plňte pomalu a na tlak maximálně 250 
bar (2900 psi). Pří příliš rychlém plnění se vytváří nadměrné teplo, které může mít za následek 
nízký nebo nepřesný plnící tlak. Nikdy pušku neplňte na více než 250bar může dojít k poškození 
pušky, na kterou se pak nebude vztahovat reklamace. 
Po natlakování kartuše nejprve odvzušněte přebytečný tlak z hadice na vašem plnícím zařízení a 
teprve pak vytáhněte objímku a adaptér odpojte. (obr. 3) 

Plnění zásobníku: 
Pro vyjmutí zásobníku ze zbraně posuňte boční přebíjecí páčku do zadní polohy. Zásobník můžete 
vyjmout na pravou stranu, tj. na stejnou stranu, kde je přebíjecí páčka.
Otáčejte průhledným krytem ve směru hodinových ručiček. (obr. 1)
Po úplném otočení udržte tlak na krytku a držte ho tak v otočené poloze. (obr. 2)
Vložte první diabolku hlavičkou dolů. (Nezapomeňte při vsouvání diabolky držet prst z druhé 
strany, aby vám diabolka nepropadla.) Jakmile je první diabolka na svém místě můžete uvolnit tlak 
na kryt zásobníku. (obr. 3)
Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček a vkládejte jednu diabolku za druhou, hlavičkou 
dolů do každé komory. (obr. 4)
Jakmile jsou všechny komory naplněny vraťte kryt do původní polohy. (obr. 5)



Vložení zásobníku do pušky: 
Před vložením vyrovnejte rysku na zadní straně zásobníku s vybráním na pravé straně závěru a 
vsuňte. (obr. 1, 2, 3)

Chcete-li střílet zatlačte přebíjecí páčku až na doraz dopředu. Puška je nyní nabitá a po odjištění 
připravena ke střelbě. Chcete-li vystřelit další ránu, zatáhněte přebíjecí páčku úplně dozadu a 
následně dopředu. Máte nabito a můžete opět vystřelit. 

Vložení jednoranné redukce:
Chcete-li použít jednorannou redukci nejprve musíte vyjmout zásobník. 
Jakmile je závěr prázdný srovnejte rysku jednoranné redukce s vybráním v závěru z pravé strany a 
zatlačte, dokud nebude možné tlačit dále a otvor v zásobníku bude srovnaný s dráhou nabíjecí jehly.



Nastavení spouště:
Před nastavením se ujistěte, že je puška vybita a máte ji v poloze S zajištěnou. 
Nastavení dráhy spouště (obr. 1). Seřizovací šroub je umístěn přímo před spouští. Otáčením ve 
směru hodinových ručiček dráhu spouště zkracujete. Otáčením proti směru hodinových ručiček 
dráhu prodlužuje. 
Nastavení odporu spouště (obr 2). Seřizovací šroub se nahází o něco dále před spouští. Při otáčení 
šroubu ve směru hodinových ručiček se odpor sníží. Při otáčení proti směru hodinových ručiček se 
naopak odpor zvýší. 

Weaver lišta: 
Ke zbrani je dodávaná weaver lišta, kterou můžete umístit na spodní stranu předpažbí přiloženým 
šroubkem. Lištu můžete využít například pro připevnění nožiček nebo svítilny. 




