
Návod na použití vzduchových 
revolverů ASG Schofield 6“

Obrázek je pouze ilustrativní

BĚZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita.
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 se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo přislušné pro ráži Vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani nepožívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a natažena.
11. Při manipulaci miřte do bezpečného prostoru.
12. Nikdy nemačkejte spoušt' a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste

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

za váš cíl ještě několik desítek metrů.
14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
15. Pokud držíte vzduchovou pistoli, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabita.
17. Vzduchovou pistoli přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných

osob.
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou

funkci zbraně nebo její bezpečnost.

Pro seznámení se s obrazovou částí návodu prosím využijte fotografie v originálním návodu. Návod 
si před použitím zbraně pozorně přečtěte.

Obsluha zbraně: 
1. V případě jakéhokoliv problému se zbraní vždy zbraň zajistěte (poloha „S").
2. Stiskem tlačítka (Open) uvolněte záchyt zásobníku a ten pomocí druhé ruky vysuňte tlakem

z druhé strany.
3. Vložte do každé patrony jeden ocelový brok a ty pak vsuňte do zásobníku.
4. Zásobník i s patronami nasuňte zpět na osu a tu pak zacvakněte zpět.
5. Odsuňte pažbičku směrem dozadu.
6. Do prostoru pro bombičku vložte jednorázovou 12g CO2 bombičku
7. Pomocí otočného čepu bombičku utáhněte, dokud neuslyšíte lehké zasyčení.



8. Nasuňte pažbičku zpět 9. Pohybem pojistky směrem dopředu (poloha „F") zbraň odjistíte a
je připravená ke střelbě. Po střelbě zbraň opět zajistěte.

Pozor — CO2 bombičky mohou při teplotách na 50°C explodovat. Nenechávejte bombičky ve 
zbrani a vždy je vystřílejte. Používejte 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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