
HUBEN 

• Jednoduché ovládání a vysoký výkon
• Vysoce účinný integrovaný moderátor
• Integrovaný plnící systém s výměnným filtrem
• 19-ti ranný zásobník, unikátní otočný zásobník
• Nastavitelný regulátor tlaku
• Titanová vzduchová kartuše

Pojistka 
• Pojistka je nastavována manuálně na pozici ON/OFF
• Posuňte pojistku do vodorovné pozice pro zajištění
• Posuňte pojistku směrem nahoru k odjištění vzduchovky
• Aby jste zamezili nechtěnému výstřelu, mějte pušku vždy zajištěnou

Plnění 
• Připojte hadicí s plnícím pinem do vzduchové kartuše
• Doporučený maximální plnící tlak je 250 Baru
• Nikdy neplňte na více než 300 Baru
• Po naplnění vzduchovky, vypusťte tlak z hadice a vyjměte plnící hadici s pinem z pušky
• Vzduchová kartuše nelze vyjmout. Nesnažte se jí vykroutit či nějak rozebírat
• Kontrolujte filtr a měňte za nový po určitém čase
• Při plnění pušky se ujistěte, že máte prázdný zásobník
• Vždy nechávejte v pušce nějaký vzduch. Je to lepší pro celý systém i těsnění

Regulátor 
• Nastavená energie by měla korespondovat s pracujícím tlakem (např. energie 100 Joulu 

musí mít regulátor nastaven na méně než 180 Baru), neboť může dojít k neobvyklému 
úniku vzduchu a chybnému přebíjení

• V případě, že diabolky nelze vystřelit, energie by neměla být nastavena příliš nízko pro těžší 
střelivo

• Pracující tlak se zvýší či sníží po delším nepoužívání. Ovšem po prvním výstřelu se opět 
dostane na nastavenou hodnotu

• Při čištění hlavně mějte zásobník prázdný a regulátor tlaku nastavte na minimum

Regulátor se zvyšuje ve směru hodinových ručiček a snižuje proti směru hodinových ručiček (obr. 
Číslo 6) 
Zvyšovaní výkonu se provádí proti směru hodinových ručiček, snižování se provádí ve směru 
hodinových ručiček. 

Nabíjení zásobníku 
• Uvolněte páčkou zásobník pro manuální rotaci
• Nabíjejte diabolky jednu po druhé
• Během nabíjení mohou malé diabolky propadnout do hlavně pokud máte pušku směrem k

zemi. Pokud tato situace nastane, vystřílejte všechny diabolky a nabijte zásobník znovu.



Problémy při střelbě 
1. Zaseklá diabolka
• Neobvyklý únik vzduchu, problémy s přebíjením, zaseklý zásobník a pojistku nelze zajistit.
• Nastavte regulátor tlaku na 0
• Použijte čistící kartáčky
• Posouvejte zaseklou diabolku opatrně zpět, než se dostane do zásobníku a dá se s ním opět

otáčet
• Nepoužívejte příliš velkou sílu, aby zdeformovaná diabolka nepoškodila těsnění u zásobníku
2. Špatné nastavení energie a regulátoru tlaku
• Únik vzduchu, problémy s přebíjením a nelze zajistit pojistku
• Pokud je regulátor tlaku nastaven správně – pokud můžete nabít a zajistit pojistku, zvedněte

tlak v regulátoru nebo snižte energii.
• Pokud nemůžete zajistit pojistku, můžete snížit tlak v regulátoru dokud pojistka nepůjde

zajistit. Poté opakujte zmíněnou akci výše
3. Potíže při výstřelu
• Diabolka po vystřelení nevyletí z hlavně – většinou je to chybným (nízkým) nastavení síly.

Zvyšte energii a zkuste opět vystřelit.

Střelba 
• Vždy miřte v bezpečném směru
• Vždy noste ochranné brýle
• Nestřílejte na tvrdé povrchy či do vody, diabolka se může odrazit

BEZPEČNOSTÍ POKYNY 
1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za

přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování
a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces.

2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata.
3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby

jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely.
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.
5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň niky nenabíjejte. Pokud nesete nabitou

zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do
vozidla. Zbraň vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá.

6. Po ukončení střelby a před odložení zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře není
zasunuta střela.

7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.
8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí!
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení

dráhy střely.
10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog.
11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny,

nebo předměty, které by se střelbou mohly poškodit.
12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se

objeví závada, poraďte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální
nástroje a mohlo by to pro Vás být nebezpečné.

13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce.
 Uživatel odpovídá za poškození, které zbraní způsobí. 


