
POJISTKA 
Zajištění zbraně proti náhodnému výstřelu, neboli pojistka se nachází nad spouští. Pojistka má dvě pozice a ovládá se 
posunem vpřed a vzad. V pozici kdy je páčka pojistky blíže značení S, je zbraň zajištěná, posunem páčky do pozice kdy je 
blíže značení F zbraň odjistíte. Zbraň odjistěte jen bezprostředně před výstřelem. 

PLNĚNÍ KARTUŠE 
Před samotným plněním kartuše zkontrolujte tlak na manometru zbraně. Manometr najdete u modelu FLASH ve spodní 
části pažby před lučíkem. Maximální povolený tlak je 200 BAR, ale doporučujeme nevyužívat tuto maximální hodnotu 
vzhledem k tomu, že i malý přesah může poškodit těsnění. Doporučujeme tedy plnit jen 195 BAR. Samotné plnění se 
provádí za pomocí QuickFill ventilu. 

PLNĚNÍ PUMPOU 
Quick Fill ventil našroubujte na hadici pumpy. Následně ventil vložte do portu plnění vzduchem. Poté začněte tlakovat 
na požadovaný tlak. Před vyjmutím QuickFill ventilu, nezapomeňte odpouštěcím ventilem vypustit tlak z hadice, jinak 
dojde k poškození těsnění. 

PLNĚNÍ Z LAHVE 
Pro plnění z tlakové lahve potřebujete hadici s odpouštěcím ventilem! Quick Fill ventil našroubujte na hadici. Následně 
ventil vložte do otvoru označeného jako port plnění vzduchem. Poté pozvolna přepouštějte vzduch do kartuše, až 
dosáhnete požadovaný tlak. Před vyjmutím Quick Fill ventilu, nezapomeňte odpouštěcím ventilem vypustit tlak z hadice, 
jinak dojde k poškození těsnění. 

Vzduch přepouštějte pozvolna, klidně i v několika fázích, aby nedošlo k nadměrnému zahřívání kartuše. Neustále 

kontrolujte hodnotu tlaku na manometrech hadice a zbraně. 

STŘELIVO 
Používejte pouze kvalitní střelivo znače.k JSB/Ú�arex;Walther; Gamo: Kvalita střeliva přímo ovlivňuje přesnost střelby. 
Nepoužívejte deformované nebo jinak poškozen·�·střéli�o·:'l':l�Používejte;,tfelivo delší než je tloušťka zásobníku. 

VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU 
Pokud je zásobník vložen ve zbrani, musíte před samotným nabíjením zásobník vyjmout ze zbraně. Zajistěte zbraň, páku 
přebíjení odklopte od těla zbraně téměř do kolmé polohy. Tímto dojde k odjištění zásobníku a může být ze zbraně 
vyjmut tlakem do strany jak je uvedeno na obrázku 11. 

POZOR po vložení zásobníku do zbraně a přiklopení páky přebíjení se zbraň nabije. 

NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU 
Zbraň je vybavena 14 raným zásobníkem v kal. 4,5 mm nebo 12 raným v kal. 5,5 mm s automatickým pootočením ve 
směru hodinových ručiček. Připravte střelivo vhodného kalibru. 

Zásobník je vyroben ze dvou dílů, průhledné části a černého těla. Zásobník lze do zbraně vložit jen jedním způsobem. 
Průhledná část musí být blíže ke střelci, černá pak blíže k ústí hlavně. 

Uchopte zásobník tak, aby průhledný díl mířil k dlani a černá část od dlaně. Průhledný díl pootočte proti směru 
hodinových ručiček až na doraz. První diabolku vložte dírou v černé části obráceně, tzv. sukničkou dovnitř. Tímto zajistíte 
otáčení zásobníku v napnuté poloze. Další diabolky vkládejte postupně ze strany průhledné části hlavičkou vpřed. 
Postupným pootáčením průhledné části po směru hodinových ručiček vkládejte střelivo do odkrytých polí. 

STŘELBA 
Kartuše je naplněna tlakem, zásobník plný střelivá a vložený do zbraně-1. diabolka vložená v hlavni a zbraň zajištěná. 
Namiřte na cíl, odjistěte zbraň a stiskněte spoušť-dojde k výstřelu. Pro opakované nabití zvedněte páku závěru a 
natáhněte směrem k sobě. Dotažením páky zpět je zbraň připravená k dalšímu výstřelu. 

ÚDRŽBA 
Udržování zbraně v čistotě a udržování jejího dobrého technického stavu zaručuje bezpeční střílení a prodlužuje dobu 
způsobilosti k použití. Střelivo vhodné k této zbrani bylo vyrobeno z olova, během střílení se zbytky olova usazují v 
hlavni a brzdí další diabolky. Doporučujeme proto po cca 150 výstřelech hlaveň vyčistit kartáčkem a olejem typu 
Brunox Turbo, TetraGun Action Blaster, WD40. 

Po čištění je vhodné provést konzervaci pomocí olejů Bruno Lub&Cor, TetraGun Lubricant, Konkor. Tyto oleje slouží 
také k údržbě vnějších kovových částí a spoušťového mechanismu. Čištění vnějších, kovových částí zbraně by se mělo 
provádět pokaždé po ukončeném střílení. Před střílením zjistěte, zda šrouby nacházející se na obou stranách zbraně 
nejsou uvolněné. 

SKLADOVÁNÍ 
Vzduchovku skladujte v suchém, temném místě. Před uložením vzduchovky je vhodné provést údržbu, zejména ošetření 
konzervačním olejem, aby nepodlehla korozi. 




