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NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ  

co2 cal: .177 (4,5mm) 
 

MODEL: 
Beretta PX4 Storm 

RÁŽE: 

KAPACITA ZÁS.: 

CELKOVÁ DÉLKA: 
HMOTNOST: 

MAXIMÁLNÍ ENERGIE: 

STŘELIVO: 
RYCHLOST STŘELY: 

4,5mm 
17BB 

177 mm 

644 g 
do 7,5J 

Ocelové BB 

 do 125 m/s 
 

 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita. 

2. Nikdy zbraní 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, s kohoutem v přední poloze. 

6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru. 

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

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

9. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá. 

9. Pistoli a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob. 

10. Nikdy neupravujte součástky pistole. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost. 
 
Pro seznámení se s obrazovou částí návodu využijte, prosím, fotografií v originálním návodu! Návod si před použitím zbraně pozorně 
přečtěte. 
 

1. V případě jakéhokoliv problému se zbraní vidy zbraň zajistěte. 
 

2. Stiskněte záchyt zásobníku a zásobník vysuňte ze zbraně. 
 

3. Stiskem tlačítka (PUSH) na dně pažbičky uvolněte zadní hřbet pažbičky. Tím se uvolní prostor pro vložení bombičky CO2. 
 

4. Vložte do prostoru bombičku. Dotáhněte šroub. Poté rychlým dotažením bombičku propíchněte. 
 

5. Stiskem a pohybem dolů stlačte pomocí jezdce pružinu zásobníku až dolů a jezdce zajistěte. 
 

6. Zásobník je připraven pro nabíjení BBs ocelových broků. Do šachtičky vložte 15 BBs broků. Uvolněte záchyt pružiny. 
 

7. Nabitý zásobník vložte do otvoru v pažbičce, cvaknutí Vás upozorni, že zásobník je ve zbrani správně umístěn. 
 

8. Pohybem pojistky dolů zbraň odjistíte a zbraň je připravena ke střelbě. 
Po střelbě zbraň opět zajistěte. 
 
NEPOUŽÍVEJTE JINÉ, NEŽ OCELOVĚ BBs BROKY! 
Upozornění: 
Jedná se o zbraň kategorie D a pro její používání platí ustanovení zákona č. l 19/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. 
 

https://www.docufreezer.com
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Obsah: 
1. Pojistka 7. Péče a skladování 

2. Vložení a vyjmutí CO-2 bombičky 8. Odstranění závad 

3. Nabíjení pistole 9. Opravy 

4. Bezpečně zamířit a střílet 10. Záruka 

5. Přestavba pistole /úpravy/ 11. Bezpečná manipulace se zbraněmi 

6. Hledí 12. Zvláštní příslušenství 

POZOR! Nepovolené úpravy na pistoli mohou změnit účel použití pistole oproti zákonem povolenému provedení. Zákazník také ztrácí nárok 
na záruku. 
 
1. Pojistka 
Zbraň je vybavena pojistkou. Najdete ji na levé straně před kohoutkem. Pojistka má dvě polohy. Poloha SAFE, pojistku palce zvedněte vzhůru 
a zakryjte červené značení, tím se zbraň zajistí. Se zajištěnou zbraní můžete bezpečně manipulovat, nehrozí náhodný výstřel. Poloha FIRE, 
pojistku stáhněte směrem dolů, odkryje se červené značení, tím se zbraň odjistíte. Odjištěná zbraň je připravena za určitých podmínek ke 
střelbě, s odjištěnou zbraní je potřeba zacházet obezřetně. 
 
2. Vyjmutí bombičky CO2 
Pistoli zajistěte, držte jednou rukou pistoli nahoře za tělo. Druhou rukou vyšroubujte šroub natlakování bombičky zcela dolů a nechejte ev. 
uniknout zbývající plyn. Nyní můžete bombičku vyjmout. 
POZOR! 
Obličej a ruce držte v bezpečné vzdálenosti od bombičky, unikající plyn Vám může způsobit omrzliny. 
Nevystavujte bombičku extrémním teplotám od 50 stupňů, může explodovat. 
 
Vložení CO2 bombičky 
POZOR!!!! Při propichování bombičky dávejte pozor na možný únik oxidu uhličitého – při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny. 
Nevystavujte bombičku teplotě vyšší než 50 stupňů, mohlo by dojít k explozi.  
 
 
3. Nabíjení CO-2 pistole 
Upozornění: používejte pouze ocelové broky BB průměru 4,5 mm, v žádném případě nepoužívejte broky o větším průměru než 4,5 mm. 
nekulaté předmět}', použité broky nebo zašpiněné broky, jinak ztrácíte nárok na záruku. 
zajistěte zbraň - 9 
zatáhněte přivaděč zpět - 4 až zaklapne bočně /3.1/ 
Vložte maximálně 15 ocelových broků BB 13 do otvoru zásobníku /3.2/ 
Uvolněte přivaděč nábojů 
 
4. Bezpečně mířit a střílet 
Odjistěte pistoli 9. 
Jestliže je Váš cíl bezpečný, můžete střílet. 
Stiskněte lehce ale plynule spoušť až vyjde střela/10/ /4.1/. 
Pistole střílí Double Action Only /DAO/. 
Konstrukce spouště napíná před vystřelením úderník, proto musíte při střelbě stisknout pouze spoušť. 
POZOR! 
Nikdy nedržte ruku před ústím hlavně. Ústí hlavně směřujte vždy do bezpečného směru. Nikdy nemiřte na lidi a zvířata. Vzhledem k velkému 
výkonu pistole volte pouze bezpečné cíle, které není možno prostřelit. Vždy noste při střelbě ochranné brýle. Nikdy nestřílejte na vodní 
hladinu. 
 
5. Přestavba pistole 
Abyste mohli použít zvláštní příslušenství, např. optiku, laser, lampy apod., použijte v základním příslušenství dodané speciální kolejničky 14. 
Montáž kolejniček č. 14: vyšroubujte nahoru krátký šroub 16 dle obr. 5.1. Nasuňte kolejničky zepředu na pistoli dle obr. 5.2. Upevněte 
kolejničku na pistoli dlouhým šroubem 15. 
 
6. Hledí 
Zaměřte bezpečný cíl. 
Držte zbraň tak aby hledí 5 /zadní část hledí/ a muška 2 /přední část hledí/ tvořilo jedno zorné pole. Muška musí být přesně ve středu výřezu 
zadní části hledí. 
Hýbejte pistolí tak dlouho, až se středový bod cílového terče spojí se svým spodním okrajem na mušce. Horní okraj hledí - horní strana mušky 
Spodní okraje cílového bodu musí přitom ležet v jedné ose 16.11. 
 
7. Péče a skladování 
Při odpovídající péči a pečlivém zacházení Vám bude tato zbraň sloužit mnoho let. 
Pozor! Nepokoušejte se zbraň nikdy čistit, aniž byste se předem nepřesvědčili, že bombičky a válec jsou vytaženy a že v hlavni nezůstal 
žádný náboj. 
Dlouhodobá funkce Vaší zbraně bude zajištěna, pokud v pravidelných intervalech /vždy cca po 250 výstřelech/ ošetříte zbraň doporučenými 
čisticími prostředky /čistící fíkové kapky apod. - sleduj příslušenství k C02- zbraním/.Kápněte 2 až 3 kapky oleje na zbraně na následující díly: 
vedení závěru, držák zásobníku. 
 
8.Chyby 
Špatný výkon střelby. 
bombička je prázdná, hlaveň zanesená, extrémní teploty, nesprávné střelivo, pistole nestřílí, zbraň je zajištěná, bombička prázdná, bombička 
není napíchnutá, nesprávné střelivo, nízká rychlost střely 
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9.Opravy 
Pozor! Každá zbraň, která bezvadně nefunguje, je nebezpečná. Musí být zajištěno, aby tuto zbraň nikdo nepoužíval, dokud není opravená. Je 
velmi těžké, zajistit si opravu zbraně svépomocí, neodborná montáž zbraně může vést k nebezpečným poruchám funkce. Nechejte si zbraň 
opravit pouze u autorizovaného obchodníka nebo puškaře. 
 
10.Záruka 
V průběhu 2 let od data zakoupení Vám firma UMAREX zajistí opravu zdarma, pokud však závada nevznikla z vlastní viny vlastníka zbraně. 
Prosím, předejte zbraň k opravě autorizovanému obchodníkovi, popište problém a přiložte nákupní paragon a záruční list. Důležité! Pokud 
Vaši zbraň přepravujete, ujistěte se, že je nenabitá, zajištěná a že je vyjmuta ze zbraně bombička 
 
11.Bezpečná manipulace 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. 
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ZÁRUČNÍ LIST 

VZDUCHOVÉ PISTOLE 

Beretta Px4 Storm 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

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

9. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. 

10. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a 
neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným 

účelům. 

11. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v 
záručním listu byly dodatečně upravovány. 

12. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou. 

13. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu. 
14. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen. 

15. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 

16. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku. 

Model: Beretta Px4 Storm 
Výrobní číslo:  
Datum prodeje:  
Prodejna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:          
WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna 

W. T. A. service s.r.o. 
Družby 1014/19, Plzeň 312 00 
Reklamace:    777 649 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod) 

Technické dotazy:    774 949 776 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod) 

Telefonické objednávky:  725 927 460 ( 9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod  

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797 

e-mail: info@alfatactical.cz 

http://www.alfatactical.cz 
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