
Návod k použití – XL BURST (zvukový 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 a pod jejich dozorem.

 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 a používají vhodné 
chrániče sluchu.

 Nesprávné použití výrobku může způsobit 
vážné zranění či škody.

 Při manipulaci s výrobkem vždy používejte 
certifikované ochranné brýle, rukavice, helmu, 
obličejovou masku, chrániče sluchu 
 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.

 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.

Příprava výrobku k     použití - REFILLING PROCEDURE (obrázky viz cizojazyčný návod):
1. Před další manipulací se vždy přesvědčte, že granát není naplněn plynem.  Z plnícího ventilku odsuňte 

převlečný gumový ochranný kroužek a stiskněte zámek plnícího ventilku například hrotem propisovačky. 
Vždy použijte brýle a ochranné rukavice. Případný plyn vypusťte.   

2. (1.) Vyšroubováním ve směru šipky uvolněte a následně sejměte hlavu granátu (1A). POZOR: Nikdy 
nesnímejte hlavu granátu, aniž máte jistotu, že v něm není plyn (viz předchozí bod). Odšroubujte a sejměte 
také držák fólie (1B).
(2.) Prstem posuňte odpalovací čep nahoru (2A) a poté jej posuňte do vychýlené polohy (2B,C). 
(3.) Zajistěte zasunutím bezpečnostní závlačky.

3. (1.) Pístek k promazání opatrně povysuňte prstem z opačné strany. 
(2.) Aplikujte dvě kapky silikonového oleje do plynového zásobníku před každým použitím granátu. 
(3.) Po naolejování zatlačte pístek zpět kolmo do těla.
(4.) Nasaďte hlavu zpět na tělo granátu a zašroubujte.

4. (1.) Naplňte granát plynem (1A). Používejte výhradně Green Gas pro airsoftové zbraně, případně k tomu 
určený nízkotlaký propan s přídavkem silikonového oleje či plyn HFC134a. V granátu nelze použít CO2 či HPA, 
nebo jiná vysokotlaká média. Po naplnění překryjte plnící ventil gumových ochranným kroužkem (1B). 
(2.) Vložte novou fólii do dna jejího úchytu. Při teplotě nad 22 °C použijte dva pláty fólie pro dosažení 
maximálního zvukového efektu se zpožděním 2 až 5 sec. po dopadu. Při teplotách pod 22 °C, při použití 
slabšího plynu (HFC134a) a pro okamžitý zvukový efekt po dopadu použijte jen jednu fólii. POZOR – fólie jsou 
pouze na jedno použití, další náhradní fólie se prodávají v samostatném setu. 
(3.) Našroubujte a pevně dotáhněte zpět držák fólie. Při uložení bez dalšího plnění držák silně nedotahujte. 

5. Závity jsou kryty speciální vrstvou maziva s mědí. Toto mazivo neodstraňujte.

Příprava k     odhození – DEPLOYMENT (obrázky viz cizojazyčný návod):
1. U naplněného a připraveného granátu bezprostředně před použitím vytáhněte závlačku.
2. Odhoďte granát do zvoleného cílového prostoru. 
3. Iniciaci granátu způsobí otřes při dopadu. Předčasnou iniciaci granátu může způsobit i jiný silný otřes, proto 

nikdy neponechávejte naplněný granát bez pojistné závlačky. Po dopadu dojde k silnému zvukovému efektu 
až 125 dB simulujícímu explozi. 



POZOR: Vždy chraňte sluch!. Nepoužívejte v blízkosti uší!
POZOR: Nikdy netestujte možný únik plynu z granátu osazeného fólií poslechem! Při náhodné „explozi“ hrozí 
poškození sluchu!

Obsah balení – KIT CONTAINS (obrázky viz cizojazyčný návod):
1x tělo granátu s nasazenou hlavou, pojistnou závlačkou a úchytem fólie.
1x lahvičku se silikonovým olejem
2x samolepku na tělo granátu v červené a černé barvě
1x propagační nášivku AI (typ nášivky se v jednotlivých baleních liší)
3x ochranný gumový kroužek plnícího ventilku (z toho 1x nasazen na těle)
1x krabičku s fóliemi (30ks)
1x návod k použití anglický + CZ

Samostatně prodávané příslušenství (obrázky viz cizojazyčný návod): 
1. Set „XL BURST RESUPPLY KIT“ obsahující:

3x pojistnou závlačku
3x ochranný gumový kroužek plnícího ventilku
60x fólii

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


