
Vzduchová pistole Daisy Powerline 
CZ manuál

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 cíl ještě 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.
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MANIPULACE SE ZBRANÍ

KROK 1. 

Zajistěte pojistku do bezpečné polohy (zatlačte pojistku dolů viz obrázek č. 3)– NEZOBRAZÍ SE ČERVENÁ TEČKA! 
      (obrázek 3). V této poloze nelze z pistole střílet stisknutím spouště.

POZNÁMKA: Pojistka není automatická. 

PAMATUJTE, ŽE NEJLEPŠÍ BEZPEČNOST JE DOBRÁ MANIPULACE SE ZBRANÍ.
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KROK 2. 

Střelivo se nabíjí do komory, když se závěr během natahování vrací do přední polohy. 
Při natahování závěr nedržte příliš dlouho v zadní poloze. 
Tímto způsobem předejdete špatnému nabití střeliva do komory.

NAPLŇTE ZÁSOBNÍK S MUNICE: (obr. 2)

Vyjímatelný zásobník se nachází v rukojeti vaší pistole. 
Vyjímá se stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku umístěného 
hned za lučíkem spouště.

1. vyjměte zásobník a nasypejte do otvoru zásobníku střelivo
2. zasuňte zásobník zpět
3. vytáhněte záložku od rychloplničky úplně ven a zatřeste zbraní pro nabití broků
4. záložku zasuňte zpět

POUŽÍVEJTE POUZE OCELOVÉ BROKY!

KROK 3.

Miřte do bezpečného prostoru a uchopte závěr, jak je znázorněno na obrázku č. 4. Pevně zatáhněte dozadu do úplně 
zadní polohy (uslyšíte cvaknutí) a jedním plynulým pohybem uvolněte zpět. Kohout se tím natáhne a do komory se 
vloží střelivo.

SPRÁVNÉ MÍŘENÍ PŘES HLEDÍ

Po dokončení operací a zamíření bezpečným směrem lze z 
pistole vystřelit stisknutím spouště.
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VAROVÁNÍ: Pokud BB nevystřelí ani po dokončení všech kroků nepředpokládejte, že je zbraň vybitá. Udržujte zbraň 
namířenou bezpečným směrem.

Byla pojistka v poloze „F“ FIRE - ZOBRAZUJE SE ČERVENÁ TEČKA, když byla stisknuta spoušť? Pokud ne, opakujte kroky 
operace.

VAROVÁNÍ: Pokud pistole nevystřelí projektil, došlo k poruše pistole. V pistoli může být BB, i když BB nevystřelilo. To by 
mohlo způsobit, že se uživatel mylně domnívá, že pistole je vybitá. V žádném případě se nesmíte dívat přímo do hlavně zbraně. 
Nastavte pojistku do polohy „S“ SAFE – NEZOBRAZUJE SE ČERVENÁ TEČKA a pošlete pistoli přímo do SERVISNÍHO 
ODDĚLENÍ.

Po dokončení střelby by měla být zbraň před uložením vybita. Pro vybití zbraně vždy umístěte pojistku do polohy „S“ SAFE – 
NEZOBRAZUJE SE ČERVENÁ TEČKA, vyjměte zásobník a vyprázdněte zásobník BB. Odstraňte veškeré střelivo.

Vybití zbraně

POZOR: I když jste prošli procesem vybíjení, zacházejte s pistolí tak, jako by byla nabitá. Vždy nastavte pojistku do polohy „S“ 
SAFE – ŽÁDNÁ ČERVENÁ TEČKA, dokud nebudete připraveni ke střelbě.

Čistění vnějších dílů
Jakékoli plastové části lze čistit vlhkým hadříkem. Nepoužívejte silné čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která mohou 
poškrábat nebo jinak poškodit povrchy. Odkryté kovové části by měly být občas otřeny měkkým hadříkem lehce naolejovaným 
čistým motorovým olejem.

Mazání
Vaše pistole byla při výrobě namazána a neměla by vyžadovat žádné další mazání.

UPOZORNĚNÍ: Komponenty této pistole byly navrženy tak, aby poskytovaly optimální výkon. Jakákoli úprava nebo
manipulace s pistolí může způsobit poruchu a její použití může být nebezpečné. Jakákoli změna ve výkonu (jako je snížená tažná 
síla spouště a zkrácená dráha spouště) indikuje možnou úpravu, neoprávněnou manipulaci a/nebo opotřebení. Takovou pistoli by 
měl zkontrolovat, vyměnit nebo řádně opravit kvalifikovaný personál. Jakákoli zbraň, která upadla, by měla být zkontrolována 
kvalifikovaným personálem, aby se ujistil, že nebyla ovlivněna její funkce.
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