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NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH  

PISTOLÍ CO2 cal: 6mm 
 

MODEL CZ 75 DUTY 

RAZE: 

KAPACITA: CELKOVÁ 

DÉLKA: CELKOVÁ 

VÝŠKA: CELKOVÁ ŠÍŘKA: 
HMOTNOST: 

6mm 

185mm 
135mm 

28mm 

815g 
 

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 plastových broků. Do šachtičky vložte 16 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 PLASTOVÉ 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


ALFATACTICAL. CZ, W.T.A. service s.r.o., ZBRANĚ  – MILITARY equipment, Družby 1014/19, Plzeň 

312 00, Tel.:00420377223796, FAX.:00420377223797, info@alfatactical.cz,www.alfatactical.cz  
 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

VZDUCHOVÉ PISTOLE 

 

CZ 75 P-07 DUTY CO2 

 

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 používáním 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 se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen. 

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku. 

Model: CZ 75 P-07 DUTY CO2 
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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