
CZ manuál pro Crosman Mag-Fire 

 BĚZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita.

2. Nikdy 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.

6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.

7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.

8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži vaší zbraně.

9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.

10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabita a natažena.

11. Při manipulaci miřte do bezpečného prostoru.

12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste

připraveni střílet.

13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za

váš cílještě několik desítek metrů.

14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.

15. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.

16. Před čištění, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabita.

17. Vzduchovku přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

18. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci

zbraně nebo její bezpečnost.

POJISTKA 

Pojistka je umístěna v lučíku zbraně před spouští. 

Pojistka má dvě polohy, blíže ke spoušti, zatištěno, se zbraní nelze vystřelit. 

Dále od spouště odjištěno, připraveno ke střelbě, za předpokladu nabití.  
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NASTAVENÍ SPOUŠTĚ
Vzduchovka je vybavena dvoustupňovou nastavitelnou spouští. Sestava spouště lze upravit, ale pokud nemáte 
zkušenosti s prováděním takových úprav, Crosman doporučuje, aby jakékoli úpravy továrního nastavení 
prováděl pouze autorizovaný servis po přečtení všech pokynů. Drobné úpravy přinášejí znatelnou změnu
na činnost spouště!

Před seřízením šroubu se ujistěte, že je vzduchovka zajištěná a namířená 
do bezpečného prostoru, nenabitá a nenatažená.

1. Seřizovací šroub nastavujete na zadní straně spouště skrz otvor v lučíku spouště (viz obr. 7). 
POZNÁMKA: Velikost a poloha otvoru v lučíku se může u různých modelů lišit.
2. Chcete-li zkrátit délku druhého stupně, otáčejte seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček.
3. Chcete-li zvětšit délku druhého stupně, otáčejte seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ:

Seřízení spouště ovlivní její citlivost. Při nastavení vyšší citlivosti může dojít k náhodnému výstřelu 
například při pádu vzduchovky.



NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU 

1. Vyjměte zásobník a začněte nabíjet

2. Vložte diabolku do zásobníku hlavičkou napřed (obr. 5B).

Ujistěte se, že diabolky nevyčnívají ven. V případě, že vyčnívá, jednoduše ji zatlačte dovnitř. 

3. Otočte zásobník proti směru hodinových ručiček o jedno kliknutí a

umístěte zbývající diabolky do zásobníku.

Pro zasunutí zásobníku nechte otvor pro poslední diabolku prázdný. 

4. Přední stranou zásobníku (obr. 5A) směrem k pažbě vzduchovky,

vložte zásobník shora pomocí otevřeného otvoru a zatlačte jej dolů

na západce zásobníku, dokud zásobník nezapadne na místo. (Obr. 5C)

5. Po provedení těchto kroků a přečtení celého návodu, včetně části o bezpečnosti, je

vzduchovka nabitá a připravená ke střelbě.

Každým zalomením zbraně se do komory nabije diabolka. 

Pro vybití vzduchovky je nejvhodnější vystřelit diabolky BEZPEČNÝM SMĚREM. 

VYBÍJENÍ ZÁSOBNÍKU 

1. Vytlačte viditelnou diabolku ve spodní části

2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku, které umožní otáčení zásobníku.

3. Zásobník po stisknutí přesune další diabolku, tu vytlačte ven.

4. Pokračujte dokud nejsou pelety všechny vyprázdněny.
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Při natahování mějte vždy zbraň namířenou do bezpečného prostoru!  

Levou rukou uchopte hlaveň v přední poloze a zatáhněte ji směrem dolů a k sobě, až uslyšíte 

cvaknutí nebo zůstane hlaveň ve zlomené poloze. 

NATÁHNUTÍ ZBRANĚ 



NASTAVENÍ HLEDÍ 

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.  

POKYNY PRO ÚDRŽBU  
Doporučujeme po cca 100 výstřelech přimáznout pístní válec a píst asi třemi 

kapkami vhodného oleje (Konkor, WD40). Olej aplikujte přepouštěcím otvorem 

v pístním válci, kterým při výstřelu proudí vzduch do hlavně. Vzduchovku 

neskladujte v nevhodném, zejména vlhkém a prašném prostředí, rovněž ji 

chraňte před účinky kyselin. Neukládejte vzduchovku s nataženým pístem nebo 

se střelou v hlavni.  

NIKDY NESTŘÍLEJTE NA PRÁZDNO! 

POZOR!  
Vzduchovka je zbraní ve smyslu zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu a pro její používání platí plně ustanovení o jejím zabezpečení, používání 

na vyhrazených místech, ke stanoveným účelům apod.

Používat zbraň může pouze osoba starší 18 let.  

Zbraň je určena ke sportovní střelbě a nikoliv na živé cíle. BA
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ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVKY 

Čistěte zbraň  

Po cca 100 výstřelech  

Po každém navlhnutí  

V případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok  

V náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc 

ČIŠTĚNÍ VÝVRTU  

Prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. 

WD40, Konkor) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte 

mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem 

nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě 

potřeby postup opakujte.  

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:  

Ostatní části vzduchovky čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby 

nebo mosazným kartáčkem. Při čištění můžete použít konzervační olej typu 

Ballistol. 
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