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PŘED POUŽITÍM TÉTO VZDUCHOVKY SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A 
VAROVÁNÍ V TOMTO NÁVODU

PŘI STŘELBĚ BYSTE MĚLI VŽDY POUŽÍVAT BRÝLE NA OCHRANU OČÍ.

KUPUJÍCÍ A UŽIVATELE MAJÍ POVINNOST DODRŽOVAT VŠECHNY ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE 
POUŽÍVÁNÍ A VLASTNICTVÍ TÉTO VZDUCHOVKY.

   TUTO VZDUCHOVKU NEVYSTAVUJTE NA VEŘEJNOSTI. POLICIE A OSTATNÍ SI MOHOU 
MYSLET, ŽE JE TO STŘELNÁ ZBRAŇ. NEMĚŇTE ZBARVENÍ A OZNAČENÍ, ABY ZBRAŇ 
VYPADALA JAKO STŘELNÁ, NENÍ TO BEZPEČNÉ A MŮŽE TO BÝT ZLOČIN.

   NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - V TÉTO VZDUCHOVCE POUŽÍVEJTE POUZE STLAČENÝ SUCHÝ 
VZDUCH. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ JINÉ PLYNY – VČETNĚ KYSLÍKU, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT 
POŽÁR NEBO VÝBUCH.

UPOZORNĚNÍ: Tato vzduchovka byla klasifikována jako vzduchovka pro dospělé a je doporučena pouze 
pro dospělé. Vzhledem k tomu, že je považována za vzduchovku pro speciální účely, nepodléhá specifickým 
typům zkoušek spouště, bezpečnostního mechanismu a pádových zkoušek.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

• VŽDY zacházejte se vzduchovkou, jako by byla nabitá a připravená ke střelbě.
• VŽDY zacházejte se vzduchovkami se stejným respektem jako se střelnou zbraní.
• Vzduchovku VŽDY skladujte nenabitou a mimo dosah dětí.
• VŽDY miřte BEZPEČNÝM SMĚREM.
• VŽDY udržujte ústí vzduchovky namířenou BEZPEČNÝM SMĚREM.
• VŽDY mějte prst mimo spoušť a mimo lučík, dokud nebudete připraveni střílet.
• VŽDY mějte vzduchovku ZAJIŠTĚNOU, dokud nebudete připraveni střílet.
• Při vyskladňování VŽDY zkontrolujte, zda je vzduchovka zajištěná a vybitá.
• VŽDY zkontrolujte, zda je vzduchovka zajištěná a vybitá, když ji předáváte nebo přijímáte od jiné osoby.
• VŽDY mějte vy i ostatní nasazené střelecké brýle, abyste si chránili oči.
• VŽDY noste střelecké brýle přes brýle na čtení nebo dioptrické brýle.
• VŽDY miřte na místo, které bude v případě selhání pojistky bezpečné.
• VŽDY používejte ve vzduchovce náboje správné velikosti. Zkontrolujte označení na vzduchovce a ověřte
velikost munice.
• NIKDY nemiřte vzduchovkou na žádnou osobu nebo na nic, na co nemáte v úmyslu střílet.
• NIKDY znovu nepoužívejte použité střelivo.
• NIKDY nestřílejte na tvrdé povrchy nebo na vodní hladinu. Munice se může odrazit a zasáhnout někoho
nebo něco, co jste zasáhnout nechtěli.
• NIKDY se nepokoušejte vzduchovku rozebírat nebo s ní manipulovat. Použijte autorizovanou servisní
stanici. Použití neautorizovaného servisu nebo neoprávněného servisu nebo jakákoli úprava funkce
vzduchovky může být nebezpečná a zruší vaši záruku.
• Skladujte tuto vzduchovku natlakovanou, aby byly ventily zavřené proti nečistotám.
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Když se naučíte názvy a části vaší nové vzduchovky, pomůže vám to porozumět uživatelské příručce.

Fig. 1

A. Lícnice 
B. Nabíjecí páka
C. Zásobník 
D. Nastavitelná mířidla 
E. Hlaveň 
F. Muška

G. Drážkovaná hlaveň 
H. Manometr
I. Bezpečnostní pojistka 
J. Spoušť
K. Lučík 
L. Rukojeť
M. Plnící pin
N. Montážní lištaBEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

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

A. POZICE S (SAFE) - BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA ZAPNUTÁ -
ZBRAŇ ZAJIŠTĚNÁ
1. Zatlačte pojistku směrem ke spoušti (dozadu) do jejího zacvaknutí. 
2. V této poloze je pojistka zapnutá a zbraň tedy zajištěná. Viz obr. 2A.

B. POZICE F (FIRE) - BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA VYPNUTÁ -
ZBRAŇ ODJIŠTĚNÁ
1. Zatlačte pojistku směrem od spouště (dopředu) do jejího zacvaknutí.
2. V této poloze je pojistka vypnutá a zbraň připravena střílet. Viz obr. 

2B.

PLNĚNÍ KARTUŠE

POZNÁMKA: Používejte POUZE čistý, suchý a stlačený vzduch.

1. A. Natlakování vzduchovky
Tento návod k obsluze popisuje provoz vzduchovky pouze se stlačeným vzduchem.
1. Používejte ochranu očí.
2. Ujistěte se, že se nenachází ve vzduchovce žádné střelivo, není nabitá, je zajištěná 
bezpečnostní pojistkou a namířená bezpečným směrem.

POZNÁMKA: Při plnění vzduchovky od 0 psi bude nutné natáhnout vzduchovku, 
aby se odstranila síla kladívka na zapalovací ventil. V opačném případě bude 
vzduch procházet přes vystřelovací ventil a ven z hlavně a vzduchovka se 
nenatlakuje. 

3.  Připojte rychlospojku z plnicího zařízení k plnicímu pinu na vzduchovce 
(obr. 3).

4.  Vzduchovku plňte pomalu, abyste zabránili hromadění tepla a možnosti 
přeplnění. Pokud je vzduchovka přeplněná, přes 3000 psi (207 bar), viz 
část 5 pro Snížení tlaku.

5. Nasaďte kryt plnicího pinu.

Fig. 2A

OON SN SAAFFEE

Fig. 2B

OOFFF SF SAAFFEE

Fig. 3
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NEODPOJUJTE PLNICÍ HADICE PŘED PRVNÍM ODVZDUCHEM. NEDODRŽENÍ 
TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT ŠLEHNUTÍ HADICE OD TLAKU VZNIKLÉHO V 
PLNICÍ HADICI A MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.BALISTAS



ODTLAKOVÁNÍ VZDUCHOVKY
Vaše vzduchovka, stejně jako většina vzduchovek PCP, se nejlépe skladuje s určitým tlakem v 
zásobníku. Tím jsou těsnění ve vzduchovce přitlačena k těsnicím plochám. V případě, že chcete 
nebo potřebujete odtlakovat (např. kvůli servisu), postupujte podle následujících kroků.

POZOR:  Seznamte se s nabíjecím mechanismem vzduchovky pro nejbezpečnější použití! Diabolky lze v 
případě potřeby vkládat buď jednotlivě ručně, nebo pomocí otočného zásobníku. S nainstalovaným 
zásobníkem, KAŽDÝ úkon uzavření závěru UMÍSTĚNÍ pelety do komory. Vyjmutím zásobníku zůstane tato 
komorová střela na místě, pokud nebyla vystřelena vzduchovka.

A. PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU
1. Ujistěte se, že je vzduchovka ZAJIŠTĚNÁ A NAMÍŘENÁ BEZPEČNÝM 
SMĚREM.
2. Pokud je zásobník ve vzduchovce, vyjměte jej a začněte plnit zásobník.
3. Vložte hlavu diabolky nejprve do přední části zásobníku (obr. 5A). 
Ujistěte se, že diabolka nevyčnívá ze zadní části zásobníku. V případě, že 
peleta vyčnívá, jednoduše ji zatlačte dovnitř.
4. Posuňte proti směru hodinových ručiček na další volné místo (obr. 5B).
5. Opakujte kroky dokud není zásobník plný. Zásobník je nyní připraven k 
použití.

B. NABÍJENÍ VZDUCHOVKY
POZNÁMKA: Budete-li se řídit těmito pokyny, bude vaše zbraň nabitá a 
připravená ke střelbě. Před provedením následujících kroků si přečtěte celý 
návod, včetně VŠECH bezpečnostních postupů.
1. Ujistěte se, že je vzduchovka zajištěná a namířená BEZPEČNÝM 
SMĚREM.
2. Zatáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy.
3. Kryt zásobníku směřující k pažbě vzduchovky zasuňte z pravé strany a 
zatlačte jej dovnitř, dokud nezapadne na místo (obr. 6).
4. Zatáhněte nabíjecí páku úplně dopředu aby se vložila diabolka ze 
zásobníku do komory.

MÍŘENÍ

POZOR: Cíl vybírejte pečlivě a ujistěte se, že oblast kolem cíle je bezpečná. 
PŘEMÝŠLEJTE,co zasáhnete, když minete cíl!

Fig. 4

Fig. 5A

Fig. 5B
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A. Odtlakování pomocí nástroje
1. Ujistěte se, že není vzduchovka nabitá, bezpečnostní pojistka je zapnutá a zbraň 
namířená do bezpečného prostoru.
2. Prostrčte nástroj pro odtlakování špičkou plnicího hrdla (obr. 4).
3. Pomocí 1,5mm imbusového klíče pomalu zašroubujte nástroj
otáčením ve směru hodinových ručiček.
4. Sledujte manometr a poslouchejte, jak vzduch uniká, dokud nedosáhnete požadovaného 
tlaku. Potom imbusovým klíčem vyšroubujte nástroj ven (proti směru hodinových ručiček).

B. Odtlakování výstřelem naprázdno
1. Ujistěte se, že ve vzduchovce není žádné střelivo, není nabitá, je zajištěná a namířená 
bezpečným směrem.
2. Odstraňte ze vzduchovky veškerý vzduch opakovaným natahováním a střílením 
naprázdno (se vzduchovkou namířenou BEZPEČNÝM SMĚREM), dokud manometr na 
vzduchovce neukáže žádný tlak a při výstřelu nebude slyšet vzduch.

NABÍJENÍ VZDUCHOVKY

POZOR: Vzduchovka JE URČENÁ PRIMÁRNĚ PRO OLOVĚNÉ DIABOLKY!
• Použití jiného střeliva může způsobit poruchu zbraně a poškození vzduchovky.
• Nikdy znovu nepoužívejte střelivo.
• Před střelbou ze vzduchovky si přečtěte celý návod, včetně BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ.

1. Správné nastavení mířidel je důležité, pokud jde o přesnost. Správného 
nastavení hledí je dosaženo, když střelec zarovná mušku v otvoru hledí a 
má stejný prostor na obou stranách mušky a horní část mušky dokonce s 
„rameny“ vzadu. (viz obr. 7).

2. Když jste si jisti svým cílem a oblast kolem cíle
je volná, odjistěte vzduchovku a střílejte.

BALISTAS
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Pro montáž puškohledu je nutné odmontovat pevná mířidla. Demontáž 
viz obr. 8 a 9.

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

POZNÁMKA: Tato funkce je přidána pro pokročilé střelce. Většina střelců může používat tovární 
nastavení a nemělo by být nutné provádět žádné úpravy. Pokud nemáte zkušenosti s nastavováním 
dvoustupňových spouště, ponechte spoušť tak, jak je nastavena ve výrobě, nebo vyhledejte pomoc 
autorizovaného servisu.

Fig. 8Fig. 8 Fig. 9Fig. 9

Fig. 10
Adjustment  

Screw

NASTAVENÍ MÍŘIDEL
• Mířidlo lze nastavit pro střelbu výše nebo níže (výška). Chcete-li bod nárazu posunout nahoru,
otočte výškovým knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Chcete-li posunout bod nárazu dolů,
otočte knoflíkem pro ve směru hodinových ručiček.
• Hledí lze také nastavit pro střelbu vpravo nebo vlevo. Chcete-li posunout bod nárazu doleva, otočte
knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Chcete-li posunout bod nárazu doprava, otočte knoflíkem
proti směru hodinových ručiček

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

NASTAVENÍ SPOUŠTĚ
Tato vzduchová puška je vybavenÁ nastavitelnou spouští. (obr. 10).

NESPRÁVNÉ SEŘÍZENÍ MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ
VÝMĚNA NEBO ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ TÉTO VZDUCHOVKY MŮŽE UČINIT 
POUŽÍVÁNÍ ZBRANĚ NEBEZPEČNÉ.
NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

• Malé úpravy způsobí znatelné změny ve fungování spouště.
• Změny by měly být prováděny po malých krocích.
• Před dalším nastavením vzduchovkU vyzkoušejte.
• Zapište si a uložte provedené úpravy pro případ, že byste se potřebovali 
vrátit.

1. Před seřízením šroubu se ujistěte, že je vzduchová puška ZAJIŠTĚNÁ, 
NAMÍŘENÁ BEZPEČNÝM SMĚREM, nenabitá a nenatažená.
2. Chcete-li snížit délku druhého stupně, otáčejte seřizovacím šroubem ve směru 
hodinových ručiček.
3. Chcete-li zvětšit délku druhého stupně, otáčejte seřizovacím šroubem proti 
směru hodinových ručiček.

BALISTAS
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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.

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

poškodit.
3. Tlačte nebo klepejte munici od konce hlavně směrem ke konci závěru hlavně, dokud není peleta

vytažená z komory.
4. Pracujte opatrně, abyste nepoškodili těsnicí O-kroužek komory.
5. Odstraňte a zlikvidujte munici.
6. Tuto munici znovu nepoužívejte.

BALISTAS
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PERFORMANCE
Many factors affect velocity, including brand of projectile, type of projectile, lubrication, barrel condition and 
temperature. This airgun was designed to function best with CROSMAN® branded ammunition. Use of other 
ammunition may cause the airgun to malfunction.

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY
This product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for 5 years. Buyer should retain the 
original sales receipt as record of date of purchase. If no receipt, the Product is warranted for 5 years from date of 
manufacture. This warranty does not cover gun sights, optical sights (rifles scopes, lasers, and red dot sights), slings 
and/or other accessories. In the event of a defect under this warranty, Crosman will, at its option, repair or replace 
the product; provided, however, its inspection indicates that an original defect exists. Crosman reserves the right 
to replace any product which is no longer available with a product of comparable value and function. If Crosman 
determines the repair is not covered under the warranty guidelines, there could be a charge to you for the repair.

WHAT IS COVERED:
1. Parts and Repair of any factory defect of material or workmanship.
2. Transportation charges to consumer for the repaired product and/or replacement product.

WHAT IS NOT COVERED:
1. Transportation charges to Authorized Service Station for defective product.
2. Normal wear and tear from regular use.
3. Damaged parts as a result from misuse, neglect or tampering.
4. Damage caused by dry-fire, abuse, modification or failure to perform normal maintenance – see Owner’s Manual.
5. Improper installation or maintenance performed by someone other than a Crosman Authorized Service Station.
6. Any other expense.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT INCLUDE CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES 
OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY OR ANY OTHER EXPENSE. CROSMAN 
DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES SO THE ABOVE 
LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT ANY PROVISION OF THIS 
WARRANTY IS PROHIBITED BY FEDERAL, STATE OR MUNICIPAL LAW, IT SHALL NOT BE APPLICABLE. THIS 
WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY 
FROM STATE TO STATE AND COUNTRY TO COUNTRY.

  STOP – BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE
Save on gas and avoid the trip back to the store. Contact our Customer Service/Technical Support 
representatives for information and trouble-shooting help. Call 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486) or find 
answers to frequently asked questions at www.crosman.com.

WARRANTY CLAIM AND REPAIR SERVICE
If your airgun needs repair - DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and 
fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by a Crosman Authorized Service Center will 
void the warranty.
U.S. Customers - Contact Crosman Customer Service at 800-724-7486 or e-mail us via www.crosman.com. 
You will be instructed where and how to send your air gun in for repair under warranty or referred to one of our 
authorized service centers in your area.

Crosman Corporation
Attn: Warranty Dept.
7629 Route 5 & 20
Bloomfield, NY 14469

Include with your product a copy of your receipt and a brief description of the problem. Be sure to indicate your 
name, mailing address, e-mail address and telephone number. Allow 2-4 weeks for repairs. We recommend you use 
a method of shipping that provides you with a tracking number and insurance options. Crosman is not liable for any 
damaged, lost or stolen merchandise during shipping.

Canadian Customers - Contact the Gravel Agency, in Quebec at 866-662-4869.
Outside U.S. Customers - Please contact your point of purchase dealer/distributor. If you do not know your 
dealer/distributor, contact our International Dept. for assistance at
585-657-6161 or e-mail us via www.crosman.com.

Crosman is a trademarks of Crosman Corporation.
© 2021 Crosman Corporation 10-21 OM
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