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NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ  

co2 cal: .177 (4,5mm) 

 
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. 

 

Pistole je určena pro výcvik mládeže ve střelbě, k získání potřebných vlastností a návyků. 
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Technická data: 

 

• Délka  290 mm 

• Šířka     34 mm 

• Výška 160 mm 

• Hlaveň drážkovaná 

• Ráže  4,5 mm Diaobolo (brok) 

• Zdroj energie bombička s náplní CO2 

• Počet výstřelů na jednu náplň cca 50 

 

Mířidla: 

• Muška (č. 4) pevná 

• Hledí (č. 8) výškově a stranově stavitelné 

• Seřízení výšky hledí provádíme šroubem (č. 10) 

 

Seřízení stranové provádíme tak, že na jedné straně šroub 

hledí (č. 9)  

povolujeme a na druhé utahujeme. 

 

 

 

 

 

Návod k obsluze: 

1. Natáhneme úderník tahem křidélek (č. 3) kupředu. 

2. Vyšroubujeme matici propichovače (č. 7). 

3. Vložíme bombičku s náplní CO2. 

4. Matici propichovače opět našroubujeme a tím propíchneme uzávěr bombičky. 

5. Z pistole se naprázdno vystřelí. 

6. Závěr (č. 2) se vysune dozadu. 

7. Do žlábku hlavně (č. 1) vložíme diabolu nebo brok ráže 4,5 mm. 

8. Závěr zasuneme až nadoraz. 

9. Za křidélka (č. 3) natáhneme úderník a pistole je připravena k výstřelu. 

10. Zmáčknutím spouště (č. 5) vystřelíme. 

 

Po výstřelu se střelou se závěr automaticky otevře.  

Neotevření závěru není technickou závadou, toto způsobuje nepřesná výroba diabol a broků nebo malý tlak v 

bombičce. 

Při výměně bombičky za novou je třeba použít rezervní propichovač, protože u původního se působením CO2 

dočasně zvětšil průměr těsnícího 0 - kroužku. 

Čas potřebný k regeneraci těsnění je přibližně stejný jako doba střelby z jedné náplně CO2. 
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ZÁRUČNÍ LIST 

VZDUCHOVÉ PISTOLE 

 

 

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: LOV 21 4,5 mm 

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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