
Tytan Vzduchová puška Model B2-4, ráže 5.5 mm 

Varování 
Tento bezpečnostní výstražný symbol upozorňuje na důležité bezpečnostní sdělení v tomto návodu. 

Když uvidíte tento symbol, dávejte pozor na možnost zranění osob či poškození a pečlivě si přečtěte 

následující návod.  

Dodržujte bezpečnostní pravidla a ujistěte se, že každý kdo používá tuto zbraň, byl instruován ve 

správném zacházení s pistolí. Více síly znamená větší šanci na vážné zranění nebo smrt.  

Hlaveň pistole střílí s velkou energií. Extrémní opatrnost je nutná při používání této pistole. I když vaše 

nová zbraň není palná zbraň, má smrtící potenciál a mělo by s ní být zacházeno s respektem a 

opatrností kvůli konvenční střelné zbrani. Stejně jako střelná zbraň, tak i puška, je-li použita nedbale, 

může zabít nebo vážně zranit střelce nebo jiné osoby. Vždy pamatujte, že první a nejdůležitější 

bezpečnostní prvek každé zbraně je střelec. Všechny pojistky jsou mechanická zařízení a střelec je 

jediná část tohoto systému, který může udělat pušku bezpečnou nebo nebezpečnou. Nespoléhejte se 

na mechanické pojistky - myslete dopředu a vyhněte se situacím, které by mohly vést k nehodám. 

Zbraně se liší v jejich provozu, a nikdy nejste připraveni ke střelbě jakoukoli zbraní, dokud nejste 

důkladně obeznámeni s nimi. Přečtěte si následující návod k obsluze, projděte si všechny provozní 

kroky. To vám umožní naučit se správně a bezpečně ovládat zbraň. 

 

Popis 
1. Muška 

2. Hlaveň 

3. Hledí 

4. Zámek hlavně 

5. Spoušť 

6. Lučík 

7. Plastová pažba 

 

Návod k použití 
Natáhnout kohoutek zbraně 

Tlačte dolů zámek hlavně levým palcem, uchopte hlaveň hned za muškou ve své levé ruce, a zbraň v 

pravé ruce. Dávejte pozor, aby vaše prsty nebyly na spoušti. Tlačte hlaveň směrem dolů, dokud 

neuslyšíte cvaknutí.  

 



Pozor: Nikdy nemiřte a nestřílejte, pokud není pažba vrácena zpět do základní pozice, hrozí nebezpečí 

poškození zbraně a nehody. Také dávejte pozor, aby byly prsty mimo bicí mechanismus při natažení 

nebo zavírání hlavně. Nikdy nemiřte hlavní na sebe nebo někoho jiného, vždy miřte do bezpečného 

prostoru. 

Nabíjení 

Umístěte diabolku (pevný konec dopředu, 4.5 mm nebo 5.5 mm) zcela do komory na konci pouzdra 

závěru hlavně. Obruba musí vniknout do komory. 

 

Pozor: Ujistěte se, že držíte hlaveň pevně, když ji nabíjíte. Dávejte pozor, abyste neměli prsty v 

napínacím mechanismu. Nikdy nepoužívejte deformované střely. Před vložením zkontrolujte kvalitu a 

velikost střely (4.5 mm nebo 5.5 mm). Nikdy nevkládejte střelu obráceně pláštěm napřed. Nikdy 

nepoužívejte jiné střely. 

Zavření hlavně 

Držte pažbu v pravé ruce a uchopte hlaveň za muškou do levé ruky, vraťte hlaveň do původní uzavřené 

a uzamčené polohy. 

Míření 

Zamiřte na bezpečný cíl. Hlaveň přiložte ke tváři (vpravo) a pravým okem se dívejte skrz mušku na cíl. 

Použijte správné zaměřování pokaždé, když střílíte.  

Správná cesta k cíli 

 

 

 

Pozor: Vzhledem k síle této zbraně, střílejte pouze na bezpečný cíl, od kterého se střela nemůže odrazit. 

Tyto modely by neměly být používány s BB zbraní cílovými dorazy. Vybírejte cíle, které jsou odolné vůči 

pronikání a nemůžou odrazit střelu, jelikož mají tvrdý povrch. Používejte pouze cíle, které jsou navrženy 

pro použití vzduchové pušky s vysokým výkonem. Nestřílejte na vodu. 

Střelba 

Z pušky lze střílet po dokončení výše uvedeného postupu. Držte pažbu v pravé ruce, dejte ukazováček 

na spoušť, držte předpažbí ve své levé ruce, a botku opřete o pravé rameno. Poté se ujistěte, že máte 

zbraň namířenou bezpečným směrem, a jemně ale pevně zmáčkněte spoušť. Při střelbě noste ochranu 

očí. 



 

Pozor: Nikdy nemiřte hlaveň na nikoho. Vždy ji mějte směrem do 

bezpečného prostoru. 

 

 

 

 

Zadní úprava pohledu 

Pro B2-1 model je pohled nastaven standardně, ale mohou být upraveny s muškou, je-li to nezbytné. 

Elevace 

Chcete-li přesunout bod dopadu nahoru, posuňte zadní hledí 

(část č. 1) dopředu. Chcete-li přesunout bod dopadu dolů, 

posuňte zadní hledí (část č. 1) dozadu. Pro model B2-2, použijte 

hledí k nastavení výškové korekce. 

 

Chcete-li přesunout bod dopadu na pravou stranu, otočte 

ventilačním knoflíkem (část č. 2) ve směru hodinových ručiček. 

Chcete-li přesunout bod dopadu doleva, otočte ventilačním 

knoflíkem (část č. 2) v proti směru hodinových ručiček. 

Elevace 

Chcete-li přesunout bod dopadu dolů, otočte knoflíkem elevace (část č. 3) ve směru hodinových 

ručiček. Chcete-li přesunout bod dopadu nahoru, otočte knoflíkem elevace (část č. 3) v proti směru 

hodinových ručiček. 

 

Čištění a údržba 
Chraňte svou vzduchovou pušku olejem do pistolí v pravidelných intervalech. Je velmi důležité a 

nezbytné olejovat vaši vzduchovou pušku také když: 

1. Se nepoužívá delší dobu. 

2. Střílíte v suchém a prašném prostředí. 

3. Používá se při deštivém počasí (v takovém případě olejujte před i po použití zbraně) 

4. Doporučuje se použít olej každých 250 výstřelů. 

5. Doporučuje se čistit hlaveň čistící tyčí každých 500 výstřelů. 

6. Než začnete olejování nebo čištění zbraně, vždy zkontrolujte, zda je nenabitá. 

7. Vždy se ujistěte, že je hlaveň čistá a není ničím blokována. 

8. Po vyčištění zkontrolujte, zda v hlavni nezůstaly nějaké nečistoty nebo jiné překážky. 

9. Každoročně vezměte vzduchovkou k puškaři, i když se zdá, že funguje dobře, protože některé 

problémy ve vaší zbrani nemusí být zřejmé z vnějšího vyšetření. 

10. Vezměte vzduchovkou k puškaři, pokud se voda, písek, atd. dostala do vnitřního mechanismu 

vzduchové pistole, pro kompletní čištění. 

11. K nebezpečné situaci může dojít, pokud nebudete vaši vzduchovou pistoli udržovat čistou.  



Bezpečnostní opatření a varování 
Vzduchové zbraně nejsou hračky. Nikdy nedovolte malým dětem používat vzduchové pistole bez 
dozoru. Dohled dospělé osoby je nezbytně nutný během používání. Neopatrné zacházení může 
způsobit vážné zranění nebo smrt. 
Přečtěte si, jak vaše vzduchová puška funguje a jak s ní bezpečně manipulovat před nabitím a použitím 
zbraně. 
Vždy používejte ochranu očí a ochranu sluchu a případní diváci také. Pokud tak neučiníte, může dojít k 
poranění očí a k trvalé ztrátě sluchu. 
Nemiřte na cokoliv, na co nemíníte střílet i přesto, že zbraň není nabita. Vždy mějte zbraň namířenou 
bezpečným směrem. 
Než budete střílet, zvažte kudy se střela bude pohybovat, a miřte na svůj zamýšlený cíl, čímž bude 
zajištěno, že nedojde k žádné újmě. Nikdy nestřílejte na zvuky. 
Při střelbě musí být vždy zajištěn bezpečný prostor pro střelbu, bezpečná vzdálenost mezi vámi a cílem. 
Nestřílejte na cíl, který umožňuje odražení střely nebo její výchylku. 
Nestřílejte do nebo na vodu. 
Nestřílejte poblíž linií izolátorů. Buďte zvláště opatrní v zalesněných oblastech, kde nemusí být 
elektrické vedení tak viditelné. 
Nenabíjejte vzduchové pistole, dokud nejste připraveni střílet. 
Vždy mějte prsty pryč ze spouště při manipulaci se zbraní. 
Nechoďte, neběhejte nebo neskákejte s nabitou nebo nataženou vzduchovou pistolí. Nabitá nebo 
natažená vzduchová pistole by nikdy neměla být umístěna uvnitř vozidla, domu, kempu nebo na 
veřejném místě. Nikdy nelezte na strom nebo plot nebo neskákejte s nabitou zbraní.  
Při přepravě vzduchové pistole se ujistěte, že zbraň není nabitá a bezpečně ji uložte. 
Vždy mějte vzduchovou pistoli v bezpečí, dokud nejste připraveni střílet, i když není vzduchová pistole 
nabitá. 
Vždy zkontrolujte, zda je vzduchová pistole bezpečná a nenabitá při předání od jiné osoby nebo ze 
skladu. 
Vždy mějte vzduchovou pistoli a náboje mimo dosah dětí. 
Držte zbraň a náboje na oddělených místech, nejlépe pod zámkem. 
Nepokoušejte rozebírat nebo manipulovat se vzduchovou pistolí. Vždy využijte odborníka. Mnohé 
vzduchovky obsahují silné pružiny, které mohou způsobit vážné zranění, pokud se uvolní 
nekontrolovaným způsobem. 
Vždy zacházejte se vzduchovkou, jako kdyby byla nabita. 
Nesprávné používání nebo manipulace se vzduchovými zbraněmi není v odpovědnosti výrobce nebo 
distributora, za žádných okolností. Uživatel je zodpovědný za případné škody, které může způsobit. 
Nejdřív mysli, pak střílej. 

Specifikace 
Model   B2-4 
Zdroj energie  pružina 
Natahovací systém zlomení hlavně 
Střelba   manuální, jeden výstřel 
Ráže   5.5 mm (.22) 
Munice   diabolka 
Délka hlavně  480 mm 
Úsťová energie  7.5 Joule 
Celková délka  1090 mm 
Čistá hmotnost  2.8 kg 
 

 

 


