
 

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ 

WALTHER CP 99 Compact, CO2 pistole v r. 4,5 mm Diabolo 

(Překlad originálního návodu k obsluze) 

Tato pistole je volně prodejná občanům starším 18-ti let. Pročtěte si prosím pozorně návod k obsluze 

ještě předtím, než začnete ze zbraně střílet. 

Technické údaje: 
Systém: C02 Pistole 

Ráže: 4,5 mm/. 177 BB 

Energie: max. 2,5 joulů 

Délka pistole: 167 mm 

Hmotnost: 755 g 

Kapacita zásobníku: 18 ran 
Pojistka: jištění spouště 

Popis jednotlivých částí pistole: 
1. Múndung - ústí hlavně 

2. Kom - muška 

3. Schlitten - závěr pistole 

4. Schlittenfanghebel - zajišťovací páka závěru 

5. Kimme - hledí 

6. Griffriicken - hřbet těla 

7. Kapselspanner - napínač bombičky 

8. Magazín - zásobník C02 

9. Střenky 

10. Magazinhalter - držák zásobníku 

11. Abzug - spoušť 

12. Pojistka 

13. C02Kapsel - bombička C02 

14. Kapesleinstellschraube - nastavovací šroub bombičky 

15. Stahlrundkugeln - ocelové broky 4,5 mm BB 

16. Zufuhrer - vodící páčka pro BB kuličky 

Obsah: 
1. Pojistka 

2. Vložení a vysunutí C02 bombičky 

3. Nabíjení pistole 

4. Bezpečně mířit a střílet 

5. Hledí 

6. Péče a údržba 

7. Odstranění závad 

8. Opravy 

9. Záruka 

10. Bezpečné zacházení se zbraněmi 

POZOR!! Za amatérské úpravy na této CO-2 pistoli nenese výrobce ani prodávající žádnou 

zodpovědnost!!! 



 

1. Pojistka 
Posuňte zajišťovací páku do spodní polohy "S" /obr. 1.1). Kohout je přitom uvolněn. Zbraň je 
plnohodnotně zajištěna. K odjištění zbraně zatáhněte dozadu za vroubkovaný díl, který se nachází na 

zajišťovací páce a posuňte zajišťovací páku do posice "FM /obr. 1.2/. 

POZOR!! Nemačkejte při zajištěné zbrani spoušť!! Náboje by se v tom případě nabíjely do hlavně!!!! 

Manipulujte se zbraní pouze tehdy, je-li zajištěna. Dávejte vždy pozor, aby hlaveň při manipulací s 

pistolí směřovala do bezpečného směru. 
 

2. Vložení a vysunutí CO2 bombičky 
Upozornění: Používejte pouze 12 g CO-2 bombičku, žádnou bombičku s jiným 

plynem!!! 

- odstraňte hřbet střenky (2.1) 

- otočte napínačem bombičky do polohy OPEN-otevřeno a nastavovací šroub bombičky dejte úplně 

dolů (2.2) 

- Vložte novou bombičku nejdříve úzkým koncem do těla pistole (2.3) 

- upevněte bombičku v těle otáčením nastavovacího šroubu bombičky až napevno. Potom uzavřete 

napínač bombičky do polohy "POWER". Bombičky je nyní napíchnutá a utěsněná. 

- nasaďte znovu střenky 

- vyzkoušejte, jestli je bombička napíchnutá. Zkuste vystřelit s nenabitou zbraní do bezpečného směru.  

Pokud pistole nevystřelí, nasaďte bombičku výše popsaným způsobem opakovaně. 

POZOR!!! Nevkládejte nikdy bombičku C02 do pistole násilím. Při delším skladování zbraně odstraňte 
bombičku, budete tím šetřit ventil. 

Vysunutí C02 bombičky 
Pistoli zajistěte. Držte jednou rukou pistoli nahoře za tělo. Druhou rukou vyšroubujte napínač 

bombičky do polohy "OPEN"-otevřeno. Odstraňte hřbet rukojeti a vyšroubujte uvolňovací šroub 

bombičky zcela dolů. 

Zbývající C02 plyn může uniknout. Nyní můžete bombičku vysunout. 

POZOR!! Obličej a ruky mějte neustále v bezpečné vzdálenosti od bombičky C02.Unikající plyn může 
způsobit omrzliny. Nevystavujte bombičky C02 velké teplotě, neboť mohou při vyšší teplotě než 50 

stupňů C explodovat. 

3. Nabíjení CO2 pistole 
Upozornění: používejte pouze BB - ocelové kuličky průměru 4,5 mm. V žádném případě nesmíte 

používat tyto kuličky: průměr větší než 4,5 mm, olověné kuličky!!! 

Dále nesmíte používat poškozené kuličky ocelové, které již nejsou zcela kulaté, příp. použité 

kuličky BB nebo ušpiněné kuličky BB. Pokud takové kuličky přesto budete používat, ztratíte nárok 

na záruku. 

- zajistěte zbraň 

- zatlačte shora na držák zásobníku 

- vysuňte zásobník kuliček BB spodem ze zbraně (3.1) 

- táhněte vodící páčkou kuliček BB směrem dolů. Vodící páčku dole zahákněte. (3.2)  

- Vsuňte do zásobníčku max. 18 BB kuliček (3.3) 

- Vyhákněte vodící páčku kuliček BB. Vsuňte zásobník s kuličkami znovu do zbraně až slyšitelně 

zaklapne. 

  



 

4. Bezpečně mířit a střílet 
- Odjistěte zbraň 

- K samotnému nabití pistole natáhněte závěr do zadní polohy, kohout tím bude napnut (4.1) 

- Stav nabíjení poznáte vzadu na zbrani. Vidíte-li červenou značku, je kohout napnutý (4.2) 

- Jsou-li všechny BB kuličky vystříleny, zůstane závěr v nejzadnější poloze. Nabijte opakovaně BB 

kuličky dle výše uvedeného postupu. Pokud vložíte do zbraně znovu nabitý zásobník, stiskněte 
uvolňovací páku závěru dolů (4.3). POZOR!! Nikdy nedržte ruku před ústím hlavně!! Ústí zbraně držte 

vždy v bezpečném směru. 

Nikdy nemiřte na lidi a zvířata!!! 

Pokud jsou Váš cíl i okolí střelby bezpečné, můžete začít střílet. 

Stiskněte lehce ale plynule spoušť tak aby vyšla střela. Ve zbrani použitý systém Blow-Back system 

umožňuje "automatické" opakování střelby. Zbraň je po každém výstřelu opět nabitá. Po ukončení 

střelby držte zbraň směrem dolů k zemi. Pokud jsou ještě kuličky v hlavni, vypadnou ústím hlavně ven, 

vyhnete se tak případným problémům při zahájení další střelby. Nemanipulujte během střelby se 

závěrem, abyste předešli případnému poranění. 

POZOR! Vzhledem k vysokému výkonu této zbraně volte pouze takové cíle, které nelze 
prostřelit!!! Používejte při střelbě ochranné brýle! Nikdy nestřílejte na vodní plochu!! 

5. Hledí 
- zaměřte bezpečný cíl 

-držte zbraň tak, že máte vždy zadní část hledí a mušku /přední část hledí/ v jednom pohledu. 

Muška musí být vždy vidět ve středu výřezu na zadní části hledí. 

- pohybujte zbraní vždy tak dlouho, až bude středový bod cílového terče ve shodě s jeho spodním 
okrajem na mušce. Horní hrana zadní části hledí – horní strana mušky – spodní hrana cílového bodu 
musí být přitom vždy v jedné ose (5.1) 

6. Péče a uchovávání pistole 
POZOR! Nikdy nenechávejte odloženou pistoli v nabitém stavu!! 

Uchovávání pistole a její skladování mohou být pouze v nenabitém stavu. Dávejte pozor na to, aby 
nezůstal po ukončení střelby žádný náboj v hlavni, také musíte vyjmout z pistole bombičku C02 a 
všechny BB kuličky. Zbraň chraňte před dětmi a nepovolanými osobami. 
POZOR! Vaši zbraň čistěte pouze v zajištěném a nenabitém stavu. 

Kovové díly příležitostně čistěte. Používejte k tomu měkkou látku, pomocí níž na kov nanášíte lehce 

olej určený k ošetřování zbraní. Dlouhodobá funkce Vaši zbraně je garantována tehdy, pokud v 

pravidelných intervalech /přibližně vždy po 500 výstřelech/ vyčistíte zbraň pomocí ošetřovacího 

střeliva /zvláštní příslušenství – k dostání v odborných prodejnách se zbraněmi/. Nakapejte také 2 až 

3 kapky oleje na vedení závěru a na držák zásobníku. 

 

7. Identifikace závad 
špatný výkon zbraně – bombička je téměř prázdná 

- zašpiněná hlaveň 

- příliš vysoká teplota 

- nesprávná munice pistole nestřílí – zbraň je zajištěna 

- bombička je prázdná 

- bombička není napíchnutá – nesprávná munice 

nízká rychlost střely – bombička je téměř prázdná 

- hlaveň je zanesená 

- extrémní teploty 

- nesprávná munice 



 

8. Oprava 
Zbraň, která nefunguje bezvadně, je nebezpečná!!! Je složité, opravu této zbraně si zajišťovat 
vlastními silami, v případě nesprávné montáže může dojít k nebezpečným funkčním poruchám. 

POZOR! Nechejte si Vaši zbraň opravit vždy pouze u autorizovaného puškaře nebo prodejce zbraní, 

který ji také přezkouší. 

9. Záruka 
Výhradní dovozce výrobků UMAREX pro Českou republiku firma RWO Team, s.r.o. Vám zajistí v 
zákonné dvouleté záruční lhůtě bezplatnou opravu Vaší zbraně a v dalších letech pozáruční placenou 

opravu tohoto výrobku. 

10. Bezpečné zacházení se zbraní 
Aspekt, že Vaše nová zbraň má velkou rychlost střely, vyžaduje zvláštní obezřetnost. S ohledem na 

základní pravidla bezpečné střelby si uvědomte, že každý dotek Vaší zbraně je považován za držení 

zbraně.  

Zacházejte s Vaší zbraní vždy tak, jako kdyby byla nabitá. 

Zbraň při nabíjení vždy zajišťujte, aby nemohlo dojít k výstřelu. Prst nikdy nedržte na spoušti. 
Používejte u této zbraně vždy pouze doporučenou munici a bombičky. 

Ústí hlavně směřujte vždy do bezpečného směru. 

Střelba je povolená pouze ve vlastním obydlí, na schválené střelnici a na vlastním pozemku. Střela 
nesmí tyto prostory opustit. Vezměte v úvahu maximální dostřel cca 200 metrů. Nepřevážejte nikdy 

nabitou zbraň. Nabíjejte vždy těsně předtím, než začnete střílet. Nemiřte zbraní nikdy na lidi a zvěř. 

Nestřílejte nikdy na hladkou, tvrdou plochu a na vodní hladinu. Přesvědčte se vždy před střelbou, že 
cíl a jeho okolí jsou bezpečné. 

Zkontrolujte vždy, jestli je zbraň vybitá, pokud ji budete převážet nebo předávat jiné osobě. Ujistěte 

se, že také při klopýtnutí nebo upadnutí máte možnost kontrolovat směřování ústí hlavně. Z 

bezpečnostního hlediska je nutno při střelbě nosit ochranné brýle. 

Zbraň přechovávejte vždy v dostatečné vzdálenosti od nepovolaných osob /dětí, osob mladších 18 

let, nevyškolených osob/ a vždy odděleně od munice a bombiček 

Předání zbraně jiné osobě s tímto návodem k obsluze je možno pouze tehdy jde-li o osobu starší 18 
let. Každá změna nebo oprava této zbraně musí být provedena pouze odborným servisem. Nabitou 

zbraň nikdy nedávejte z ruky. Vybijte zbraň, než ji předáte druhé osobě. 

  



 

ZÁRUČNÍ LIST 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli. 
1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji. 

2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. 
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou 

dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo 

používání výrobku k jiným než určeným účelům. 
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, 

pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány. 
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou. 

6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu. 
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době. 

8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. 
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 

10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění závady. Výměna výrobku, nebo 

zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku. 

 

Výrobek: Umarex Walther CP99 Compact 

Výrobní číslo: 
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