Návod k použití - GBR 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 a pod jejich dozorem.
 Používejte v souladu s platnými zákony.
 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 ani 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
certifikované ochranné brýle, rukavice, helmu,
obličejovou masku a případné další vhodné
ochranné prostředky.
Použití výrobku (obrázky viz vložený cizojazyčný návod):
Specifikace a charakteristika (Specification/Features):
 výška: 130 mm, průměr těla: 50 mm
 váha prázdného granátu: 142 g
 materiál: ABS plast
 opakovaně použitelné tělo granátu s pružinovým
mecghanismem
















Nevystavujte teplotám nad 40°C. 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. Dopady granátu
na tvrdý a drsný povrch snižují jeho životnost.
Neupravujte vzhled ani konstrukci výrobku,
nerozebírejte.
Nepoužívejte, pokud dojde k poškození. Před
použitím vždy zkontrolujte.
Po použití vždy granát 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. Typická životnost
granátu je cca. 20 hodů.

rychlé opětovné sestavení těla (cca. 5 sec.)
rozptyl kuliček po dopadu v okruhu cca. 5 m
iniciace otřesem po dopadu s nastavitelnou
citlivostí
kapacita cca. 130 kuliček BB 6mm

1. Pootočením proti směru hodinových ručiček a následným vyklopením vyjměte ze dna sestaveného těla granátu černou
krytku plnícího otvoru. Naplňte vnitřní prostor granátu kuličkami až po hrdlo tří jednotlivých šachet. Znovu nasaďte
krytku plnícího otvoru a zajistěte ji.
2. Uchopte granát tak, že držíte páku v dlani. Vytáhněte pojistku a odhoďte granát na cíl. Granát „exploduje“ po dopadu
nárazem na zem či stěnu. Exploze je simulována otevřením těla granátu pružinami a vymrštěním kuliček BB 6mm do
okolí. Granát nepoužívá žádné výbušné složky ani stlačený plyn.
3. Pro opakované použití sestavte tělo granátu:
- Sklopte shora dovnitř vnitřní násypné misky na kuličky.
- Přikryjte je segmenty vnějšího těla.
- Zaklopte páku pojistky.
- Zajistěte granát závlačkou proti náhodné iniciaci.
Při sestavování přidržujte jednotlivé díly prsty až do zavření posledního segmentu vnějšího těla. Pozor na přiskřípnutí
prstů při zaklápění jednotlivých dílů!
4. Citlivost iniciace granátu lze předem seřídit. Seřizovací šroub naleznete po odklopení pojistné páky ve vrchní části těla
granátu. Povolením šroubu citlivost granátu snížíte. Dotažením zvýšíte. Citlivost nastavujte vždy u sestaveného těla
granátu bez kuliček. Zabraňte úplnému vyšroubování regulačního šroubu z těla granátu či jeho úplnému dotažení.
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