
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
VZDUCHOVKY

Kral Arms
PUNCHER

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ráže 4,5mm (.177) 5,5 mm (.22)

Výkon 16 J 16 J

BEZPEČNOSTÍ POKYNY
1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za

přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování
a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces.

2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata.
3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby

jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely.
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.
5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň niky nenabíjejte. Pokud nesete nabitou

zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do
vozidla. Zrbaň vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá.

6. Po ukončení střelby a před odložení zbraně se vždy ujistěte, že v bnábojové komoře
není zasunuta střěla.

7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.
8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí!
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení

dráhy střely.
10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog.
11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny,

nebo předměty, které by se střelbou mohly poškodit.
12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se

objeví závada, poraďte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální
nástroje a mohlo by to pro Vás být nebezpečné.

13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce.
Uživatel odpovídá za poškození, které zbraní způsobí.

14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte.
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 18-ti let.



Hlavní části zbraně

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.
1. Manuální pojistka, 2. Ruční kohout s bočním ergonomickým ovládáním, 3. Automatický nebo
nově generovaný mechanicky indexovaný zásobník, 4. Ventil nastavení tlaku vzduchu, 5. hlavňová
koruna a vnější ochrana, 6. Spoušť, 7. Manometr, 8. Bipodový šroub a picatinny lišta, 9. kartuše,
10. Strana plnění

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. Horizontálně se pohybující podložka, 2. Ruční kohout s bočním ergonomickým ovládáním,
3. Jednoranná redukce, 4. Hliníková picatinny lišta, 5. Hlaveň, 6. Kartuše, 7. Moderator,
8. Manuální pojistka, 9. Pažba, 10. Ventil nastavení tlaku vzduchu, 11. Bipodový šroub,
12. Strana plnění, 13. Manometr

Rozebrání a základní informace

Celá pažba byla vybalancována ve středu a je upevněna pouze jedním šroubem. Lehká demontáž
imbusovým klíčem velikosti 4.

Nastavení spouště

Délka spouště může být nastavena bez rozborky a vyjmutí lučíku. Tuhost spouště se nastavuje
vnitřním imbusem.

Pojistka

Pojistka v pozici „F“ značí připraveno ke střelbě
Pojistka v pozici „S“ značí zajištěno.



Zásobník

Nová generace zásobníku může být vložena z pravé strany. Pokud
zásobník vystřílíte, nepustí vás nabíjecí páka do pozice nabito.

Nastavení výkonu

Válec pro nastavení výkonu lze nastavit pouze z pravé strany.
Sílu můžete sledovat na straně levé.

Bipod a manometr

Na každém modelu je adaptér univerzálních rozměrů pro bipod.
Manometr se může nacházet na různých místech (Na konci kartuše nebo na straně
těla).

Plnění kartuše

Plnící otvor se nachází na konci kartuše. Připojte hadici s plnícím pinem
který je součástí balení. Pokud při prvním plnění slyšíte únik vzduchum
pohněte s plnícím pinem aby nedocházelo k dalšímu úniku a O-kroužky
řádně těsnily.

Jednoranná redukce

Jednoranná redukce je součástí balení a může být nasazena pouze z pravé
strany.

Těsnící O-kroužky na hlavni

Celkově jsou zde 3 těsnící o-kroužky, 2 z nich jsou z vnější
strany a 1 z vnitřní. V případě poškození, prosím vyměnte
náhradní O-kroužky které máte v balení u pušky.

Vytažení hlavně

1. Sundejte koncový díl, který drží kartuši s hlavní pomocí 2 imbusových klíču.
2. Vyjměte vrchní kryt z kartuše a také otočný kryt s plnícím otvorem.
3. Odmontujte koncovku na hlavni.
4. Nyní sundejte spojovací díl kartuše a hlavně.
5. Vyšroubujte 2 šrouby z vrchní části těla, které drží hlaveň
6. Pomalu vyjměte hlaveň z těla.

1. 2. 3. 4.

5. 6.



Plněni zásobníku

Otáčejte plastovým krytem ve směru šipky (ve směru hodinových ručiček)
Jakmile se kryt dostane do finální polohy, zasuňte první diabolku. Jakmile zde bude první diabolka,
zabrání samovolnému otáčení vnitřního zásobníku a můžete nabít zbytek diabolek.

PROVOZOVNAAKORESPONDĚNČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,
74801 Hlučín

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava
www.balistas.cz

www.zbrane-vzduchovky.cz


