
REXIMEX ZONE
CZ manuál

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
• Nikdy nepoužívejte vzduchovku pod vlivem alkoholu či jiných návykových
látek.
• Nikdy se nesnažte kartuši demontovat a to ani v případě, že manometr
ukazuje nulu.
• Nikdy nestřílejte ze vzduchovky, když je bez vzduchu nebo když je kartuše
vyjmutá.
• Nikdy na nikoho vzduchovkou nemiřte a nedovolte, aby někdo mířil na Vás.
• Vždy zacházejte se vzduchovkou jako by byla nabitá, i když víte, že není.
• Vzduchovku vždy noste tak, abyste měli pod kontrolou směr hlavně.
• Před střelbou ze vzduchovky si vždy buďte jistí svým cílem a tím, co je za ním.
• Nikdy nenechávejte nabitou vzduchovku bez dozoru.
• Při zacházení se vzduchovkou buďte vždy maximálně opatrní.
• K čistění všech nečistot uvnitř hlavně vždy používejte pouze suchý hadřík.
• Používejte pouze syntetický nebo minerální olej s vysokou viskozitou.
• Naučte se a dodržujte zákony ve Vaší lokalitě.

Vzduchovky REXIMEX PCP jsou speciálně navrženy pouze pro
plnění suchým vzduchem.

Vzduchovka může být naplněna pomoci potápěčské láhve, vhodným 
kompresorem nebo ruční pumpou.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNÝ PRACOVNÍ TLAK (SWP): 250 BAR.BALISTAS



VŠEOBECNÉ POKYNY a BEZPEČNOST PROVOZU
Vzduchovka nedisponuje mechanickými mířidly, je tedy nutný puškohled nebo 
kolimátor.
Před použitím vzduchovky si přečtěte a dodržujte základní bezpečnostní 
pravidla.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA
POZOR: Stejně jako všechna mechanická zařízení může bezpečnost vzduchovky 
selhat. I když je pojistka zapnutá, měli byste nadále zacházet se vzduchovkou 
bezpečným způsobem.

Bezpečnostní pojistka je umístěna přímo nad lučíkem spouště. V pozici S (SAFE) je 
zbraň zajištěna, v pozici F (FIRE) je zbraň odjištěna a za určitých podmínek připravena 
ke střelbě.

A- Bezpečnostní pojistka v pozici „S“ (SAFE)
Chcete-li zbraň zajistit, zatlačte bezpečnostní 
pojistku na levou stranu.
V této poloze nelze stisknout spoušť a střílet.

B- Bezpečnostní pojistka v pozici „F“ (FIRE)
Chcete-li zbraň odjistit, zatlačte bezpečnostní 
pojistku do dolní polohy. 
V této poloze lze stisknout spoušť a střílet.
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PLNĚNÍ VZDUCHOVÉ KARTUŠE
1. Před plněním kartuše se ujistěte, že je zbraň zajištěna (bezpečnostní 

pojistka v pozici "S"), v hlavni zbraně se nenachází žádné střelivo a 
zásobník je vyjmutý.

POZNÁMKA: Pokud je tlak v kartuši "0" barů, pak bude nutné natáhnout 
vzduchovku, aby se uvolnil tlak kladívka na ventil. V opačném případě bude 
vzduch při plnění unikat hlavní a kartuši se nepovede natlakovat.

2. Před plněním kartuše proveďte všechna bezpečnostní opatření a 
používejte ochranu očí a uší.

3. Při plnění kartuše musí být tlak v kartuši monitorován z manometru ruční
pumpy nebo tlakové láhve. Během plnění nesledujte manometr na 
kartuši, ale sledujte manometr na plnícím zařízení.

Sestavte plnící zařízení s plnícím pinem, který je součásti balení. Nacvakněte 
rychlospojku na plnící pin. Pokud během prvního plnění uslyšíte unikat vzduch, 
pohněte s plnícím pinem a zajistěte, aby těsnící O kroužky na něm byly správně 
usazené. (Pokud únik přetrvává, mohou být těsnící O kroužky deformované)

PŘEPLNĚNÍ
V případě přeplnění je ve vzduchovce umístěná průtržná membrána. Tato 
membrána se roztrhne, pokud tlak vzduchu ve vaší vzduchovce dosáhne 
nebezpečné úrovně, což zabrání jakémukoli potencionálnímu nebezpečí 
přetlaku. V případě protržení této membrány je v balení přibalena náhradní.
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NABÍJENÍ VZDUCHOVKY
POZOR: Nikdy znovu nepoužívejte již použité střelivo.
Než vystřelíte ze vzduchovky, projděte si celý manuál.

POZOR: Seznamte se s nabíjecím mechanismem vaší vzduchovky pro 
bezpečnější použití. 

Střelivo lze nabíjet buď jednotlivě nebo lze vkládat více střeliva pomocí 
rotačního zásobníku. 

Se správně umístěným zásobníkem bude každé natáhnutí nabíjecí páky vkládat 
střelivo do komory.

NEPOKOUŠEJTE SE NATÁHNOUT NABÍJECÍ PÁKU, KDYŽ NENÍ ZÁSPOBNÍK 
NAPLNĚN!!!

Nenatahujte vzduchovku, pokud je v komoře nabité střelivo. Naplní se tak více 
střeliva současně a může dojít k poškození vzduchovky.

Po natažení nabíjecí páky zůstává střelivo v komoře i po vyjmutí zásobníku.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU
Ujistěte se, že je bezpečnostní pojistka v poloze "S" (SAFE) a zbraň je tedy 
zajištěna a namířena do bezpečného prostoru. Pokud je ve vzduchovce 
zásobník, vyjměte jej a začněte do něj nabíjet nebo vybíjet střelivo.
Přesuňte průhledný kryt přes záchytný bod a otočte jej ve směru šipek (ve 
směru hodinových ručiček) viz. obrázek A. Umístěte prst pod zásobník, ať 
zakryje otvor a vložte diabolku. Pokud diabolka vyčnívá, jednoduše ji zatlačte 
dovnitř viz. obrázek B. 

Otáčejte průhledným krytem proti směru hodinových ručiček a umístěte 
zbývající diabolky do zásobníku viz obrázek C. 

Pokud nabitý zásobník vypadá jako na obrázku D. je připraven k použití.BALISTAS



Umístěte nabitý zásobník do vzduchovky a střílejte bezpečně.

POZNÁMKA: Podle následujících pokynů nabijete vzduchovku a bude připravena
ke střelbě. Ujistěte se, že je vzduchovka v poloze "S" (SAFE) a namířena do 
bezpečného prostoru.

•Chcete-li zásobník vložit do vzduchovky, zatáhněte za nabíjecí páku do její 
úplné zadní polohy.

•Vložte zásobník průhledným krytem k pažbě z pravé strany a zatlačte jej 
dovnitř, dokud nezapadne na místo.

•Čára na zadní straně zásobníku by měla být zarovnaná s ryskou na nabíjecí 
štěrbině vzduchovky.

POKUD NENÍ ZÁSOBNÍK UMÍSTĚNÝ SPRÁVNE, HROZÍ JEHO POŠKOZENÍ.

•Poté zatlačte/uzavřete nabíjecí páku úplně dopředu, tak aby přiléhala ke 
vzduchovce podél hlavně.

•Po provedení těchto kroků a přečtení celého návodu, včetně bezpečnostních 
pokynů, je vzduchovka nabitá a připravena ke střelbě.

NEZAVÍREJTE NABÍJECÍ PÁKU, DOKUD NEBUDETE PŘIPRAVENI STŘÍLET.

•Zamiřte na cíl, uvolněte bezpečnostní pojistku a připravte se ke střelbě.

•Jemně stiskněte spoušť a vzduchovka vystřelí.

•Chcete-li vzduchovku znovu nabít, zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné 
zadní polohy a poté ji pohybem směrem dopředu uzavřete aby přiléhala ke 
vzduchovce podél hlavně. Tím dojde k přesunutí další střely ze zásobníku do 
komory a můžete vystřelit.BALISTAS



VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU
Zatáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy. Pozor, tento úkon natáhne 
vzduchovku.
Vysuňte zásobník z levé strany.
Vzduchovku uložte do bezpečného prostoru.

BEZPEČNÉ UVOLNĚNÍ BICÍHO MECHANISMU
Když skončíte se střelbou, vyjměte zásobník podle pokynů a vzduchovku 
uvolněte podle níže uvedených kroků:

1.Nasměrujte vzduchovku bezpečným směrem
2.Bezpečnostní pojistku přepněte do pozice "F" (FIRE)
3.Zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy
4.Pevně držte nabíjecí páku v zadní poloze a stiskněte spoušť.
5.Spoušť stále držte a posuňte nabíjecí páku dopředu do zajištěné polohy.
6.Pusťte spoušť
7.Uložte zbraň do bezpečného prostoru

VAROVÁNÍ: VŽDY ZACHÁZEJTE SE VZDUCHOVKOU JAKO BY BYLA NABITÁ I
KDYŽ VÍTE, ŽE NENÍ!

ZMĚNA STRANY NABÍJECÍ PÁKY
1.Sejměte kryt napínací páky.
2. Odstraňte horní kryt rámu.
3. Rukou nebo kleštěmi odstraňte kolík držící napínací páku.
4.Po přepnutí strany napínací páky vyměňte čep.BALISTAS



SEŘÍZENÍ VÝKONU
Jednoduše otočte vypínačem, zatímco je vzduchovka uvolněná 
ve směru „+“ nebo „-“ a nastavte požadovaný výkon.

NASTAVENÍ SPOUŠTĚ
• Nejprve odstraňte oblast rukojeti pomocí imbusového klíče. (Spodní část 
rukojeti)
• Po úspěšném sejmutí oblasti rukojeti lze nastavení citlivosti spouště provést 
pomocí imbusového klíče, jak je znázorněno na obrázku.
• Znovu namontujte rukojeť.

NASTAVENÍ BOTKY
• Nastavte nahoru a dolů pomocí tlačítek na boční straně BOTKY.
• Seřiďte tam a zpět pomocí imbusového klíče.
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ZASEKNUTÉ STŘELIVO
Střelivo se na své dráze obvykle zasekne, když je příliš nízký tlak v kartuši. 
Prosím nepoužívejte vzduchovku pod tlakem 100 barů.

VAROVÁNÍ:  Nikdy se nesnažte dívat skrz hlaveň, abyste zjistili, kde se střelivo
zaseklo. Ujistěte se, že je vzduchovka zajištěna (v poloze SAFE "S") a míří do 
bezpečného prostoru.

• Zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy.
• Do hlavně vložte čistící tyč správné velikosti. Pokud použijete čistící tyč 
jiné velikosti, může se hlaveň poškodit.

POZNÁMKA: Nabíjecí páka musí být ve své úplné zadní poloze, aby mělo 
zaseknuté střelivo průchod ven.

• Tlačte nebo klepejte zaseknutou diabolku od konce hlavně směrem ke 
konci závěru hlavně, dokud není diabolka vytažená z komory.

• Pracujte opatrně, abyste nepoškodili těsnicí O-kroužek komory.

• Odstraňte a zlikvidujte střelivo.

• Tuto střelivo znovu nepoužívejte.

Pokud se vám nedaří odstranit uvízlé střelivo podle pokynu výše, neprovádějte 
sami další kroky. Technický servis REXIMEX nebo autorizovaný servis Vám 
vzduchovku opraví (v záruční době zdarma).

VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE ZBRAŇ SVÉPOMOCI JAKKOLI MĚNIT JINAK, 
NEŽ JE UVEDENO V TOMTO MANUÁLU ZBRANĚ. MŮŽETE UČINIT 
VZDUCHOVKU NEBEZPEČNOU A ZPŮSOBIT VÁŽNĚ ZRANĚNÍ NEBO SMRT A 
ZRUŠIT ZÁRUKU.

VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE VZDUCHOVKU OPRAVOVAT ANI 
ROZMONTOVAT POKUD JE KARTUŠE POD TLAKEM. DÍLY MOHOU ZE 
VZDUCHOVKY NEBEZPEČNOU RYCHLOSTÍ VYSTŘELOVAT VEN!
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