
 

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ 

 CROSMAN VIGILANTE  

TECHNICKÉ PARAMETRY  

 

 Model  Vigilante  Kalibr  4,5 mm / .177  

Střelivo  Diabolo / BB broky  Technologie  CO2  

Hlaveň  Ocel  Počet ran  10 / 6  

Typ spouště  SA/DA  Délka hlavně  289 mm  

Hmotnost  910 g  Picatiny Rails  ano  

 Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita.  

2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.  

3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.  

4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.  

5. Zbraň přechovávejte nenabitou.  

6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.  

7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek. 8. Používejte pouze továrně vyrobené 

střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně.  

9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.  

10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabita a pod tlakem. Pro manipulaci miřte do bezpečného 

prostoru.  

11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.  

12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě 

několik desítek metrů.  

13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.  

14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.  

15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabita.  

16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.  

17. Nikdy neupravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou 

funkčnost nebo její bezpečnost.  

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ  

 



 

POJISTKA  
Zbraň je opatřena pojistkou. Pojistka je umístěna v rámu zbraně před 

kohoutem. Tlakem na pojistku zleva zbraň zajistíte. Jemně pusťte kohout 

do přední polohy. Pokud je zbraň správně zajištěna, není vidět na pojistce 

červené značení. Zajištěná zbraň je bezpečná a nemůže dojít k výstřelu. 

Se zbraní můžete bezpečně manipulovat. Tlakem zprava zbraň odjistíte, 

je vidět červené značení.  

Vždy mějte zbraň zajištěnou, pokud nechcete bezprostředně 

střílet!  

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA REVOLVERU  
Revolver zajistěte. Zatlačte na záchyt hlavně a hlaveň otevřete. Nejdříve 

vyjměte zásobník a zkontrolujte každou komoru, potom zkontrolujte 

hlaveň, zda je čistý vývrt, zda je hlaveň průchozí a nejsou v ní žádné 

překážky. Nasaďte zpět zásobník (zuby západky směrem k Vám) a 

zavřete hlaveň. Přesvědčte se, že hlaveň je uzamčená. Pozor na prsty 

při uzavírání hlavně.  

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ CO2 BOMBIČKY  

POZOR: Při propichování bombičky dávejte pozor na možný 

únik oxidu uhličitého – při kontaktu s kůží by mohl způsobit 

omrzliny. Nevystavujte bombičky teplotě vyšší než 50°C, mohlo 

by dojít k její explozi.  

Novou bombičku (jednorázová 12g CO2) vložíme do pouzdra tak, aby zúženým 

hrdlem vnikla do prostoru s těsněním. Pákou propichovače bombičku lehce 

přitáhneme. Nasadíme zpět levou část pažbičky a poté šroubováním páky 

propichovače bombičku propíchneme. Po odjištění je revolver připraven ke 

střelbě. Pokud nestřílí, více dotáhneme páku propichovače. Opačným postupem 

vyjmeme prázdnou bombičku.  

VAROVÁNÍ: Nikdy pro dotahování páky 

propichovače nepoužívejte žádné nástroje! 

Použití nadměrné síly může poškodit Vaši 

zbraň.  

STŘELIVO  
Model Crosman Vigilante dovoluje použití 

dvou typů střeliva. Základním střelivem pro 

tento model by měly být diabolky 4,5 mm .177, 

které se nabíjejí do 10-ti ranného zásobníčku. 
Dále můžete použít také střelivo BB 4,5mm a to 

pro 6ti ranný zásobník revolveru.  

Nezapomeňte udržovat hlaveň volně 

průchozí, čistou, aby nedošlo k zaseknutí 

střeliva.  

Zkontrolujte, zda je zbraň zajištěna a nenabita. Odejměte levou a pravou část 

pažbičky. 



 

NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZBRANĚ  
Zajistěte zbraň. Tlakem na záchyt hlavně, hlaveň otevřete. Vyjměte zásobník. Do 

každé komory rotačního zásobníčku (10 komor) vsuňte diabolku, tak, jak je 

znázorněno na obrázku – diabolky nesmí komoru přesahovat!  

Nabitý zásobníček nasaďte zpět na hlaveň (zuby k Vám) a hlaveň opět zavřete.  

Poznámka – nikdy nepoužívejte ostré nástroje na vyjmutí diabolky z hlavně nebo 

zásobníku. Vždy se přesvědčte, že v hlavni zbraně nezůstala diabolka. 

Vytěrákem vhodného průměru můžete zkontrolovat vývrt hlavně (zasunou jej po 

celé délce hlavně), případně vytlačit diabolky z komor zásobníku.  

Používejte pouze diabolky správné ráže (4,5 mm/ .177). Nikdy 

nepoužívejte již použité diabolky. Použití nevhodného střeliva 

může poškodit Vaši zbraň.  

MÍŘENÍ  
Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a 

horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se 

měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.  

NASTAVENÍ HLEDÍ  
U hledí je možno nastavit výškovou elevaci (nahoru, dolů). Šroubem 

nastavení výšky hledí snižujeme, plátek hledí klesá dolů a diabolky zasahují 

terč níže. Pokud hledí zvyšujeme, plátek hledí stoupá a diabolky zasahují 

terč výše.  

Hledí je možno nastavovat též stranově. Posunutím hledí vpravo docílíme 

toho, že diabolky budou teč zasahovat více vpravo. Posunutím hledí vlevo 

budou diabolky létat více vlevo. Požadovanou polohu zajistíme zpětným 

dotažením stranového šroubu.  

ODSTRANĚNÍ VADNÉ DIABOLKY  
Revolver zajistěte. Zatlačte na záchyt hlavně a hlaveň otevřete. Pokud je vadná diabolka zachycená v hlavní, vyjměte 

rotační zásobník. Na vytlačení diabolky použijte nějakou vhodnou tyčku, nejlépe vytěrákovou tyč dané ráže. Pokud je 

poškozená diabolka v rotačním zásobníku, vytlačte ji z komory.  

Nikdy znovu nepoužívejte poškozené diabolky. Nesnažte se jakkoliv zbraň opravovat, vždy ji 

svěřte autorizovanému servisu.  

Náplň bombičky (12g CO2) stačí v průměru na vystřílení přibližně 60-ti ran při teplotě 21°C.  
 

  



 

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 vady. Výměna 

výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) 

zákoníku.  

Výrobek: Crosman Vigilante 
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