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NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ  

co2 cal: .177 (4,5mm) 
 

MODEL HK P30 

RÁŽE: 

KAPACITA BB: 

KAPACITA DIABOL 
CELKOVÁ DÉLKA: 

DÉLKA HLAVNĚ: 

RYCHLOST BB:  
RYCHLOST DIABOL: 

HMOTNOST: 

4,5mm (.117) 

15 

8 

180mm 

85mm 
120 m/s 

110 m/s 
770g 

 
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 22 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. 

Dovozce RWO Team s.r.o. IČ: 26867605 

 

 

https://www.docufreezer.com
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POUŽITÍ PISTOLE 

Tato pistole je určená pro sportovní, tréningovou, rekreační střelbu na terč a vhodné doplňkové cíle, napf. střelničky, lapače, plechovky 

atd. 

Ve vlastním zájmu používejte tuto zbraň pouze pro výše uvedený účel. 

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ:  

POJISTKA 

Zbraň je vybavena pojistkou proti náhodnému výstřelu. Pojistku zbraně najdete v zadní části závěru před kohoutem. Pojistka má dvě 

polohy. Poloha SAFE (zajištěno), zatlačte přepínač z levé strany (ve směru střelby) do zbraně, není vidět červené značení. Zbraň je 

zajištěna a můžete s ní bezpečně manipulovat. Poloha FIRE (odjištěno), zatlačte přepínač z pravé strany (ve směru střelby) do zbraně, 

na levé straní je vidět červené značení. Zbraň je odjištěná a za určitých podmínek připravena střílet. Zbraň mějte po většinu  času v 

zajištěné poloze. Odjistěte ji až bezprostředně před střelbou a po střelbě opět ihned zajistěte. 

PÁČKA BEZPEČNÉHO VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU 

Tento typ zbraně má navíc speciální fiinkci bezpečného vypuštění kohoutu zbraně. Za pomocí páčky bezpečného vypouštění kohoutu 

můžete kohout zbraně vrátit do původní pozice bez nutnosti výstřelu. Ve stavu kdy má zbraň kohout v zadní poloze stáhněte páčku 

bezpečného vypuštění kohoutu směrem dolů a držte ji v tomto stavu. Poté stiskněte spoušť a páčku bezpečného vypouštění kohoutu 

pomalu povolujte směrem nahoru přičemž se kohout zbraně pomalu vrátí zpět k úderníku. 

VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU BB S C02 BOMBIČKOU 

Uchopte zbraň do pravé ruky. Zajistěte ji. Palce a ukazovákem zatáhněte směrem dolů za uvolňovač zásobníku na lučíku zbraně. Tím 

se zásobník ze zbraně povysune a může být ze zbraně vytažen. 

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ C02 BOMBIČKY 

Zbraň zajistěte. Vyjměte zásobník. Nastavovací šroub sešroubujte zcela dolů a otočte patkou zásobníku ve směru OPEN. Vložte 

bombičku úzkým hrdlem směrem k napichovači (ventilu) zásobníku. Vyšroubujte nastavovací šroub nahoru až dojde k fixaci 

bombičky, poté otočte patkou zásobníku ve směru POWER, tím dojde k napíchnutí bombičky a zásobník bude pod tlakem. Zasuňte 

zásobník zpět do zbraně až docvakne. Výstřelem na prázdno do bezpečného prostoru zkontrolujte úspěšnost tohoto postupu, pokud 

zbraň vystřelí je vže v pořádku, pokud ne postup opakujte s tím že více vyšroubujete nastavovací šroub. 

Vyjmutí bombičky provede takto: 

Zbraň zajistěte. Vyjměte zásobník. Otočte patkou zásobníku ve směru OPEN ¡POZOR na únik zbytkového C02! a nastavovací šroub 

sešroubujte zcela dolů. Poté vyjměte bombičku ze zásobníku. 

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. 

NABÍJENÍ OCELOVÝM BB STŘELIVEM 
Zbraň zajistěte. Vyjměte zásobník. Vmáčkněte zámek čepu zásobníku BB z levé strany (ve směru střelby) do zásobníku. Stáhněte čep a 

pružinu zásobníku směrem dolů až k záchytu čepu zásobníku pro nabíjení a místem pro nabíjení BB střeliva vkládejte BB střelivo do 

zásobníku až do naplnění kapacity zásobníku. Nepřesahujte uvedenou kapacitu zásobníku! 

Pro střelbu BB broky je zapotřebí vložit adaptér do závěru zbraně proto zatáhněte za uvolňovač závěru. Ten se vysune směrem vpřed 

POZOR nemějte v blízkosti přední části závěru prsty ani v jeho dráze. Poté vložte do vzniklého prostoru adaptér pro střelbu BB 

střelivem a závěr tlakem dlaní zepředu opět zavřete. 

NABÍJENÍ DIABOLKAMI 

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník. Zkontrolujte jestli v něm nejsou nějaké BB ocelové broky, pokud ano vyjměte je a čep S pružinou v 

zásobníku vysuňte zcela nahoru a zajistěte zámkem čepu zásobníku v horní poloze vtlačením přepínače z pravé strany (ve směru 

střelby) do zásobníku. 

PLNĚNÍ VĚNEČKOVÉHO ZÁSOBNÍKU 

Každou komoru věnečkového zásobníku osaďte jednou diabolkou. Diabolky vkládejte ze strany ozubení čelem vpřed. Po osazení 

celého zásobníku ještě jednou zkontrolujte jestli jsou diabolku správně osazeny, žádná není vystouplá nebo nadměrně zachycena 

komorou. 

 

VLOŽENÍ VYJMUTÍ VĚNEČKOVÉHO ZÁSOBNÍKU 

Uchopte zbraň do pravé ruky. Držte ji ve vodorovné poloze, aby vám při otevření závěru zásobník nevypadl ze zbraně. Palcem levé ruky 

stáhněte páčku uvolňovače závěru. Při tomto úkonu nemějte prsty před nebo na závěru. Po zatáhnutí páčky dolů dojde k otevření závěru 

ve směru střelby. Do vzniklého prostoru se poté vkládá nebo vyjímá osmiranný věnečkový zásobník ozubením směrem ke střelci. 
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PŘEBÍJENÍ BĚHEM STŘELBY 

Po vystřílení věnečkového zásobníku je možné jej vyměnit za další naplněný. Vyjmutím a vložením popsaném výše. 
 

VYBÍJENÍ 

Zamiřte do bezpečného prostoru! 
Vyjměte zásobník, ze zbraně, zkontrolujte, jestli nezůstaly nějaké diabolky v hlavni. Zamiřte do bezpečného prostoru a vystřelte na prázdno 

ránu jistoty. 

 
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 

Hledí je možno nastavovat stranově. Přiloženým klíčem povolte šroub ve středu hledí. Poté lze hledím posouvat. 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 šroubu. 
 

POKYNY PRO ÚDRŽBU 

Údržba hlavně 
Jako u všech zbrani na střelivo DIABOLO se po čase usazují zbytky olova v hlavni. Čištění provádějte vhodným kartáčkem kalibru 4,5 mm 

za použití čistícího oleje typu WD40, Konkor  

Údržba vnitřních částí zbraně 
Pro delší životnost a bezproblémový chod vaší zbraně doporučujeme využít bombiček C02 12g s obsahem oleje. Vhodný aplikace této 

bombičky je po každé čtvrté výměně obyčejných C02 bombiček použít jednu s obsahem oleje. Tímto prodlužujete životnost těsnění ve 

zbrani a tedy její funkčnost. Častější používání bombiček s olejem může poškodit vaši zbraň! 
V případě problému se zavíracím mechanizmem závěru zbraně zkontrolujte a popř. dotáhněte šroub pod hlavní zbraně. 
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ZÁRUČNÍ LIST 

VZDUCHOVÉ PISTOLE 

 

Umarex Heckler & Koch P30 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 
10.  

Model: HK P30 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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