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g 
NÁVOD PRO KRÁTKÉ PLYNOVÉ/CO2 AIRSOFTOVÉ ZBRANĚ 

 

Děkujeme Vám za důvěru a za nákup plynové airsoftové zbraně. 

Jedná se o univerzální návod k obsluze všech plynových airsoftových zbraní. Tento návod obsahuje všechny základní 

důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a hlavně k jeho obsluze. Při jakékoli závadě, nebo problému 

doporučujeme vždy přečíst tento návod. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese 

info@airsoft-online.cz. 

AIRSOFTOVÁ ZBRAŇ NENÍ HRAČKA, ALE STŘELNÁ ZBRAŇ 

Ze zákona č. 119/2002 Sb.: 

Zbraně kategorie D, do kterých se řadí tento výrobek nebo střelivo do těchto zbraní, může nabývat do  vlastnictví a držet nebo 
nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do 
vlastnictví a držet též právnická osoba. Dodržujte ustanovení zákona pro manipulaci se zbraní a související předpisy, především 
to, že zbraň je zakázáno viditelně nosit a užívat na místech volně přístupných veřejnosti nebo ji vydávat za ostrou. Nedodržením 
zákonných ustanovení, či zneužitím výrobku se vystavujete riziku postihu pro trestný čin, nebo se můžete stát obětí legální 
obranné akce včetně použití zbraně. Při exportu zbraně či použití v zahraničí se informujte o zákonných podmínkách pro držení a 
užívání v cílovém státu i tranzitních zemích. 

 
Základní bezpečnostní ustanovení a jiné všeobecné informace: 
Před první manipulací se zbraní si pečlivě prostudujte návod k použití a seznamte se se záručními podmínkami. 
Předejdete tak možnému poranění, nebo vzniku škod v důsledku neodborné manipulace. Vždy dbejte maximální 
opatrnosti, dodržujte ustanovení tohoto návodu a obecná bezpečnostní pravidla pro užívání zbraní. BB projektily 
nemají energii střelby z klasické vzduchovky, přesto mohou způsobit vážné poranění očí, bolestivé otlaky, uražení 
zubu nebo poškodit zasažené předměty. Zbraň používejte jen na bezpečných místech, nemiřte úmyslně ani 
v nepozornosti na lidi, zvířata a křehké předměty (sklo, světla, elektronika, atd.). Při střelbě vždy používejte ochranné 
pomůcky, jako jsou brýle, masky a další. Mějte na paměti, že vystřelené kuličky se mohou odrazit. Nemanipulujte se 
zbraní pod vlivem návykových a omamných látek. Zbraň ani střelivo nenechávejte bez dozoru, uschovejte je na 
bezpečném místě mimo dosah nepovolaných osob a dětí. Při přenášení zbraň vždy zajistěte, vyjměte zásobník a 
vložte do bezpečnostního obalu. Zbraň je dodávána v bezpečném obalu, který umožňuje její skladování i transport. 
Při případném předání zbraně další osobě předejte i tento návod k použití. 
 
Obecné ustanovení pro údržbu a užívání: 
Zbraně pro airsoft jsou vyráběny především z plastu nebo křehkých kovových slitin, proto je nutné s nimi zacházet 
s opatrností. Nevhodným užíváním či používáním dětmi může docházet k rychlému opotřebení a poškození vnitřních 
i vnějších mechanismů zbraně a jejího příslušenství. Rozebírání, upravování a změny součástek zbraně či jiné zásahy 
do zbraně jsou přísně zakázány. Opravy musí vždy provádět autorizovaný servis. Upravování a manipulace se 
součástkami může vést ke zranění dotyčné osoby či třetích osob, dále také k nevratnému poškození zbraně. 
Používejte vždy pouze schválené příslušenství a střelivo. Nikdy nepoužívejte již použité, poškozené nebo znečištěné 
střelivo. Při promazávání zbraně je dovoleno používat pouze prodejcem schválené prostředky. Zakázáno je používat 
výrobků agresivních vůči gumovým, plastovým a slitinových součástkám. Důležité pro správnou funkčnost zbraně je 
podstoupení pravidelných prohlídek zbraně v autorizovaném servise, především když zbraň projeví známky 
opotřebení či znečištění. Užívání poškozené zbraně je nebezpečné jak uživateli, tak i zbrani, na které může dojít   
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k nevratnému poškození. Na druhotné závady vzniklé v důsledku provozního opotřebení a zanedbání údržby se 
nevztahuje záruka, bylo-li možné jejich vzniku zabránit včasnou opravou. 
 
Plynové airsoft zbraně pracují na principu uvolnění plynu ze zásobníku plynu či CO2 bombičky. Při manipulaci 
s plynem dbejte maximální opatrnosti. Plynový pohon s klesající teplotou ztrácí svůj účinek, při nízkých teplotách 
může zbraň zcela přestat střílet a může dojít k samovolnému uvolnění plynu ze zásobníku. Při rychlé střelbě dochází 
k podchlazování zbraně a může dojít k obdobnému efektu. Pozor také při použití v teplotách nad +30°C, hrozí 
nebezpečí nárůstu tlaku plynu. 
 
Výrobce ani prodejce nenesou právní zodpovědnost za škody a zranění vzniklá používáním či plynoucí z vlastnictví 
této zbraně, které jsou v rozporu s návodem k použití, nebo odporují platným právním normám v zemi užití.  
Základní popis zbraně: 
 
Mimo určité tvarové odlišnosti je 
převážná většina zbraní v ovládacích 
prvcích jednotná. Tento ilustrační 
nákres slouží k pochopení používaných 
pojmů. 
 
Manipulace s pojistkou: 
Většina zbraní je vybavena pojistkou, 
která slouží k blokování spouště u 
natažené zbraně. Pojistku najdete 
obvykle na boku zbraně či závěru. 
V poloze zajištěno není možné 
stisknout spoušť. V poloze odjištěno není spoušť blokována. Když je zbraň zajištěná, nesnažte se mačkat spoušť, 
může tak dojít k poškození zbraně. 
 
Obsluha zásobníku: 

- Stiskněte záchyt zásobníku a opatrně vysuňte zásobník (pozor na samovolné vypadnutí zásobníku na zem) 
- Zásobník plňte shora, vtlačováním kuliček vždy po jedné. Při plnění musíte překonat malý odpor pružinky 

zásobníku. Pokud je zásobník opatřen pružinkou s jezdcem, stahujte ho postupně dolů tak, aby šla kulička 
volně vložit. Pozor, jezdec nikdy nestahujte víc, než je nutné.  

- Maximální kapacita zásobníku je obvykle uvedena číslem u obrázku zásobníku v návodu výrobce – 
přeplněním zásobníku může dojít k poškození zásobníku či zbraně. Pamatujte, že i po vložení poslední kuličky 
musí jít pružinka ještě mírně stlačit. 

- Naplněný zásobník zasuňte zpět do zbraně, až zapadne jeho západka. 
- U některých zbraní zůstává mezi zásobníkem a hlavní několik kuliček, které nejdou vystřelit. Jsou buď 

zablokovány v těle zbraně, nebo po vyjmutí zásobníku vypadnou. Toto není závadou výrobku. 
 
Plnění plynem / vložení CO2 bombičky: 

- Zásobník plynu (CO2 bombička) se obvykle nachází přímo v zásobníku, příp. v pažbičce. 
- Používejte výhradně předepsaný plyn, použitím jiného média může dojít k poškození zbraně. 
- Pro plnění plynem otočte zásobník napouštěcím ventilem vzhůru a přiložte jehlu plnící lahve kolmo na ventil. 

Přitlačením lahve dojde k přepuštění plynu do zásobníku. 
- Do CO2 zbraní vložte novou bombičku předepsaným způsobem a zkontrolujte řádné usazení. 
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Střelba: 

- Vždy používejte ochranné brýle! 
- Nabijte zásobník a naplňte zbraň plynem postupy popsanými výše, vložte zásobník do zbraně. 
- Zbraň odjistěte. 
- Pevně uchopte tělo zbraně do ruky a druhou rukou pevně uchopte závěr zbraně. Nepřikládejte prst na 

spoušť. 
- Plynulým pohybem táhněte závěr vzad, až uslyšíte zřetelné cvaknutí (natažení pružiny). 
- Pomalým plynulým pohybem vraťte rukou závěr zpět do přední pozice (nabití kuličky do hlavně). Nikdy 

nepouštějte závěr samostatně vpřed. 
- Připravte se k výstřelu, přiložte ukazováček ruky držící tělo zbraně na spoušť a zamiřte na zvolený cíl. 

(Nemiřte na lidi, zvířata, ani křehké předměty!). Plynule stiskněte spoušť. 
- Nestřílejte naprázdno, dochází tak k poškození mechanismu.  

Dostřílíte-li zásobník, zůstává u některých zbraní závěr v zadní poloze. V takovém případě nabijte zásobník dle výše 
uvedeného návodu a pak po stisknutí záchytu závěru (páčka na boku zbraně) rukou pomalu vraťte závěr vpřed. 
Zachytávání závěru nemusí být vždy funkční – toto není závada zbraně. 
 
Po ukončení střelby vždy zbraň znovu zajistěte! 
Před uložením zbraně vždy vybijte zásobník a výstřelem do bezpečného směru se přesvědčte, nezůstala-li kulička 
v hlavni! Zbraň vždy očistěte a osušte.  
Neužívejte zbraň v prašném, vlhkém a agresivním prostředí. Zabraňte ucpání hlavně a vniknutí nečistot (zejména 
prachu a kamínků či písku) do zbraně a zásobníku. Znečištění či vlhkost zbraň poškozuje. 
 
POZOR: Nikdy neponechávejte ve zbrani zbylý plyn či CO2 bombičku - poškozujete tak mechanismus zbraně. Zbylý 

plyn je nutné vypustit, CO2 bombičku vyjmout ze zbraně! 

 
Doplněk ke zbraním s regulovatelným hop-up systémem: 
Pro seřízení hop-up může být nutné sundat závěr, v takovém případě postupujte předepsaným způsobem. 
Je-li zbraň vybavena regulovatelným hop-up systémem je nutné jej seřídit před zahájením střelby, nebo při každé 
změně váhy kuliček, či výraznější změně okolní teploty. Seřiďte hop-up systém vždy nejprve do polohy úplně vypnuté 
(směr normal) a pak postupně přidávejte hop-up dle letu vystřelené kuličky tak, aby byla její trajektorie rovná po co 
nejdelší dráhu letu. Začne-li se kulička zvedat, hop-up uberte. Stoupá-li kulička i při maximálně staženém hop-up, je 
nutné použít těžší kuličku. Naopak klesá-li kulička, je nutné hop-up přidat (směr hop-up). Klesá-li stále i při 
maximálním dotažení hop-up, je nutné použít lehčí kuličku.  
Pozor! Vlivem příliš dotaženého hop-up může dojít k ucpání hlavně! 
 

 
 

Uživatelská údržba zbraně: 
- Po použití očistěte zbraň a zásobník na vnějších plochách suchým či vlhkým hadříkem (je-li znečištěna) 
- K čištění hlavně užívejte přímo určené vytěráky s bavlnkou či vatičkou, věnujte pozornost hop-up gumičce, 

aby nedošlo k jejímu poškození či znečištění. Po čištění hlavně vždy vytřete přebytečný olej. 
- Na promazání a čištění zbraně lze použít výhradně silikonový olej doporučený prodejcem. Nikdy nepoužívejte 

přípravky agresivní ke gumě, plastům či slitinám (např. oleje na zbraně, WD 40, Balistol, atd.)  
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- U zbraní se systémem tzv. BlowBack jsou zvýšené nároky na údržbu – především mazání styčných ploch 

pohyblivých částí. Vhodné oleje jsou popsané v předchozím bodě. Po střelbě je nutné zbraň důkladně očistit 
z důvodu ulpívání nečistot na mazaných plochách. Dále nezapomeňte mazat díly spoušťového mechanismu a 
vzduchový píst. 

- Opravy zbraně i po skončení záruky svěřujte vždy odbornému servisu. 
- Servisu vždy předkládejte zbraň úplnou, v originálním balení a s podrobným popisem závady, včetně popisu 

jejího vzniku. 
- V případě reklamace záruční závady je nutné předložit originál vyplněného záručního listu a záznamy o 

případných předchozích opravách. 
 
Záruční a reklamační podmínky: 
Záruka na výrobek je poskytována ve smyslu platných zákonů po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se 
vztahuje výhradně na výrobní vady výrobku, které se projeví při jeho užívání v souladu s návodem k použití a 
platnými zákony a dodržováním ustanovení řádné uživatelské údržby, reklamačních podmínek a ostatních 
předepsaných norem.  
 
Reklamační nároky se nevztahují zejména na: 

- běžné provozní opotřebení vnějších a vnitřních ploch zbraně, třecích ploch a dílů mechanismů, rámu, pístu, 
válce, natahování, spoušťového mechanismu, pojistky, hop-up gumičky, těsnění a na vady následně 
způsobené jejich provozním opotřebením. 

- závady a poškození způsobené neodbornou či nešetrnou obsluhou, manipulací či uložením zbraně, zejména 
vzniklé užíváním v rozporu s návodem k použití či běžnými zvyklostmi, nebo závady způsobené na výrobku 
dětmi. 

- mechanicky poškozené zbraně a jejich součástky vyjma prokazatelných a podstatných výrobních vad 
materiálu a poškození způsobených při výrobě včetně následných vad těmito závadami způsobených. 

- zbraně a jejich díly poškozené lomem, pokud není v ploše lomu patrný podstatný vliv materiálové vady, 
zejména pak křehké lomy vzniklé v důsledku užívání zbraní při teplotách pod +15°C. 

- zbraně ucpané nevhodným druhem střeliva či cizími předměty a tím způsobené následné vady, nebo zbraně, 
v nichž byl užíván dovozcem neschválený druh střeliva. 

- zbraně ucpané či poškozené nesprávným nastavením hop-up systému. 
- zbraně poškozené vniknutím nečistot (prachu, písku, tekutin aj.) 
- zbraně neúplné, rozmontované, upravené, nebo modifikované zákazníkem či neautorizovaným servisem 

včetně úprav vnějších ploch, vnitřních dílů, pružiny, kontaktů atd. 
- zbraně, u nichž závadu způsobilo, nebo se na jejím vzniku mohlo podílet nevhodné, či dovozcem neschválené 

příslušenství. 
- zbraně poškozené vlivem použití nesprávných maziv, nedostatečně mazané, či poškozené přemazáním. 
- veškeré závady vzniklé při používání zbraní při teplotách pod +15°C či nad +30°C. 
- zbraně nevhodně či nedostatečně udržované a servisované. 
- zbraně poškozené použitím nevhodného hnacího plynu. 
- únik plynu vlivem provozního opotřebení či nesprávné manipulace, zejména použitím v nízkých teplotách 

 
Bude-li servisem nalezena vada, na kterou se nevztahuje záruka, nebo shledáno porušení záručních podmínek, hradí 
veškeré náklady spojené s opravou výrobku zákazník. Podmínkou uplatnění reklamace je předložení úplně 
vyplněného záručního listu a nejlépe dokladu o zakoupení zbraně. Zbraň k reklamaci předávejte kompletní 
v originálním balení, které je uzpůsobeno pro její bezpečný transport. Předáte-li zbraň k reklamaci bez tohoto obalu, 
neručíme za její případné poškození během dopravy a uložení. K reklamované zbrani přiložte průvodní dopis 
s popisem závady. 
 


