
KRAL ARMS BIGHORN

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. Zrbaň 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.
14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte.
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 18-ti let.

Nepoužívejte poškozenou kartuši či kartuši po pádu. Kartuši nerozebírejte, i když tlak na 
manometru není zobrazen.
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Pažba lze snadno sundat imbusovým 
šroubem, který je k dispozici v krabici vaší 
pušky. (Obrázek 1)      

Nastavení spouště
Pomocí vnitřních stavěcích šroubů spouště můžete nastavit délku chodu 
spouště a její citlivost.

Toto připomenutí je napsáno, aby vás chránilo před chybami, které 
mohou vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.
Pozor: Nebezpečí výbuchu!!!
Při zahřívání kartuše okolním teplem nebo při dlouhodobém 
slunečním záření hrozí nebezpečí výbuchu. (Max +40 C / Min -05 C) 
V opačném případě nechte pušku vychladnout na chladném místě.
Při letecké přepravě se doporučuje nést tlak maximálně 80 barů.

DEMONTÁŽ
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Bezpečnostní pojistka
Vzduchovka připravena ke střelbě, pojistka vypnutá - POZICE "F" (obrázek 4)
Zajištěná vzduchovka proti výstřelu, pojistka zapnutá - POZICE "S" (obrázek 5) 

Zásobník
Zásobník nové generace lze zasunout a vysunout pouze z pravé 
strany.  Prázdný zásobník neumožní další natáhnutí zbraně. 
(Obrázek 6, 7)
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Plnění kartuše

Sestavte plnící zařízení a připojte ke 
zbrani. Pokud uslyšíte při prvním plnění 
unikat vzduch, zkontrolujte těsnění v 
dodávané rychlospojce zda není 
deformované.

Střelba bez zásobníku - jednoranná redukce

Jednoranná redukce za zasunuje pouze z pravé strany do otvoru 
zásobníku.BALISTAS



PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Otáčejte plastovým krytem podle šipky (ve směru hodinových ručiček). 
Jakmile se kryt dostane

do finální polohy, vložte první diabolku. Ta zabrání samovolnému otáčení 
vnitřního zásobníku a můžete nabít zbytek diabolek.
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