
Návod k použití – Tornado2 (airsoftový granát) 
Obecná ustanovení a bezpečnost:

• Výrobek je prodejný pouze osobám starším  
18 let způsobilým k právním úkonům.  

• Určeno pouze k použití způsobilými osobami 
staršími 18 let. 

• Před použitím výrobku se nejprve seznamte 
s tímto návodem k použití. 

• Nemanipulujte s výrobkem pod vlivem 
alkoholu a omamných látek. 

• Výrobek nepoužívejte na místech volně 
přístupných veřejnosti, k pohrůžce či útoku na 
jinou osobu. 

• Výrobek je určen pouze pro airsoftovou hru 
v níž jsou o možnosti jeho užití předem 
poučeni všichni účastníci. 

• Nesprávné použití výrobku může způsobit 
vážné zranění či škody. 

• Při manipulaci s výrobkem vždy používejte 
certifikovanou obličejovou ochrannou masku 
s integrovanými ochrannými brýlemi, 
rukavice, helmu a případné další vhodné 
ochranné prostředky. 

• Nepoužívejte v blízkosti ohně, elektrických 
zařízení a žhavých předmětů. 

• Používejte pouze v dobře větraných 
prostorech.  

• Nevystavujte teplotám na 40°C a přímému 
slunečnímu svitu. Nepoužívejte při teplotách 
pod 15°C. 

• V naplněném stavu neponechávejte bez 
dozoru. 

• Výrobek po odhození, při dopadu, odražení  
a následné iniciaci může způsobit škody.  

• Přesvědčte se, že v dopadové ploše nejsou 
křehké či ostré předměty, osoby a zvířata. 

• Výrobek neodhazujte velkým obloukem, 
z výšky, ani přílišnou silou či do velké 
vzdálenosti. 

• Neupravujte vzhled ani konstrukci výrobku, 
nerozebírejte mimo manipulace popsané v 
návodu. 

• Nepoužívejte, pokud dojde k poškození. Před 
použitím vždy zkontrolujte. 

• Po použití vždy granát a jeho jednotlivé části 
dohledejte. Nikdy neponechávejte na místě. 

• Výrobek vždy uchovávejte zajištěný  
a nenaplněný. 

• Záruka se nevztahuje na provozní opotřebení 
a odlomení částí výrobku vlivem pádů či 
jiného mechanického namáhání. 

• Poškození nevhodným druhem plynu. 

• Používejte v souladu a platnými zákony.
 
Popis výrobku – DETAILED PARTS GLOSSARY (obrázky viz cizojazyčný návod) 
Top bumper – vrchní pryžový tlumič dopadu 
Bumper pin opening – výřez pro přístup k nastavení časovače 
Pull pin hole – otvor čepu časovače 
Lanyard loop – očko pro popruh 
Gas port – vývod plynu 
Spiral body – tělo granátu se spirálovým zásobníkem kuliček 
Fire valve – odpalovací ventil 
BB storage passage – spirálový zásobník kuliček 
Gas reservoir – zásobník plynu 
BB outlet and loading port – otvor pro plnění a vystřelování kuliček 
Barrel – urychlovací vedení kuliček 
Fill valve – plnící ventilek plynu 
Bottom bumber – spodní pryžový tlumič dopadu 
 
Granát nikdy nerozebírejte! Pro rozebrání a sestavení granátu jsou nutné speciální nástroje. V případě problémů 
kontaktujte výrobce o radu a pomoc na e-mailu: support.airsoft-innovations.com (Komunikace probíhá pouze 
v anglickém jazyku.)  
 
Příprava výrobku k použití - REFILLING PROCEDURE (obrázky viz cizojazyčný návod): 

1. SET TIMER – nastavení časovače 
(1.) Vložte kolíček pojistky do otvoru čepu časovače.   
(2.) Pootočením nastavte zpoždění časovače dle teploty okolního prostředí. Pozice A pro teploty 5 - 15°C, 
pozice B pro teploty 15 - 25°C, pozice C pro teploty nad 25°C. Toto nastavení poskytne odpovídající časové 
zpoždění nutné pro použití granátu při daných teplotách. Nastavení lze upravit i později, před použitím 
granátu.   



2. FILL GAS – naplnění plynem 
(1.) Pro plnění granátu používejte výhradně nízko a střednětlaké plyny standardu GreenGas s přídavkem 
silikonového oleje. Lze případně použít i nelubrikované plyny GreenGas a plyny typu propan a HFC134A 
plněné ve stejném tlaku s dodatečným přidáním silikonového oleje (aplikujte 1 až 2 kapky oleje na plnicí 
ventil před každým plněním plynu, nebo předem přidejte silikonový olej přímo do plynu pomocí olejové 
pumpy). POZOR: Pro plnění granátu je zakázáno použít plyny typu CO2, HPA (stlačený vzduch) a vysokotlaké 
uhlovodíkové plyny např. Nuprol 3.0, Nuprol 4.0, RedGas. Tyto plyny mohou způsobit poškození výrobku, 
učinit jej nebezpečným a jejich použití je rovněž porušením záručních podmínek.  
(2.) Při plnění umístěte granát svisle pod láhev s plynem, aby mohlo dojít k přepuštění kapané substance 
stlačeného pohonného plynu. Přitlačte plnící trysku na plnící ventilek a plňte po dobu cca 5 sec. (dokud 
slyšíte zvuk přepouštěného plynu). Za chladu se doba plnění prodlužuje.   
(3.) Při nedostatečném naplnění granátu plynem nedojde k výstřelu všech kuliček. Toto není závada výrobku. 
V takovém případě k přepuštění většího objemu plynu plňte plyn po delší dobu, nebo použijte novou láhev, 
není-li již zbytek plynu dostatečný. 

3. LOAD BBs – naplnění kuličkami 
K plnění granátu používejte pouze nové, nepoužité kuličky bez otřepů, které hladce vnikají do zásobníku. 
Použití nekvalitních kuliček může způsobit jejich zaseknutí, které může poškodit granát.  
(1.) Uchopte granát horizontálně a pod úhlem 45° plňte do těla kuličky pomocí vhodné plničky. 
(2.) Při vyšším odporu kuliček plnění přerušte, zacpěte prstem plnící otvor, přetočte granát dnem vzhůru a 
pomocí krouživých pohybů pomozte uvolnění zadrhnutých kuliček. 
(3.) Pokračujte dokud není granát zcela naplněn (cca 200 kuliček). 
(4.) Otočením granátu vysypte přebytečné kuličky z urychlovacího vedení.  

4. (1.) Zatlačte pojistný kroužek spodního víčka dolů a přiložte západkou na výřez v protikusu těla granátu. 
(2.) Posuňte pojistný kroužek na tělo a otočením ve směru šipky zajistěte. 

Příprava k odhození – DEPLOYMENT (obrázky viz cizojazyčný návod): 
1. (1.) Pevně uchopte naplněný a připravený granát a bezprostředně před použitím vytáhněte závlačku 

v přímém směru. 
(2.) Odhoďte granát do zvoleného cílového prostoru. Po odhozu dojde s nastaveným zpožděním k uvolnění 
plynu a rozmetání kuliček všemi směry do okolí (efektivní dosah 10 m). Granát se v této fázi může pohybovat 
i několik metrů od místa dopadu. 
(3.) Před uložením či při opuštění herní zóny vždy granát vyprázdněte. Nikdy nepřenášejte či neskladujte 
granát naplněný plynem a/nebo kuličkami mimo herní zónu.  

 
Obsah balení – KIT CONTAINS (obrázky viz cizojazyčný návod): 

1x granát 
2x pojistná závlačka 
1x lahvička se silikonovým olejem 
1x propagační nášivka T2 
1x návod k použití anglický + CZ 

 
Samostatně prodávané příslušenství (obrázky viz cizojazyčný návod):  

1. Ke granátu lze samostatně dokoupit sadu pro olejování při používání neolejovaných plynu. 
 
Údržba – MAINTENANCE 
Granát skladujte v čistotě a suchu. Zejména při používání neolejovaných plynů věnujte pozornost řádnému mazání 
(viz plnění plynu).  
  
Dovozce do ČR: 

Jan Šulc – Bohemia Air Soft 
Lánovská 1550, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 
IČ: 64768830 DIČ: CZ7610250043 
www.airsoftshop.cz 
 

Výrobce:  
Airsoft Inovations, Kanada 
www.airsoft-innovations.com 


