Návod k použití – AI CYCLONE (airsoftový granát)
Obecná ustanovení a bezpečnost:
 Výrobek je prodejný pouze osobám starším
 Nevystavujte teplotám na 40°C a přímému
18 let způsobilým k právním úkonům.
slunečnímu svitu. Nepoužívejte při teplotách
pod 15°C.
 Určeno pouze k použití způsobilými osobami
staršími 18 let a pod jejich dozorem.
 V naplněném stavu neponechávejte bez
dozoru.
 Před použitím výrobku se nejprve seznamte
s tímto návodem k použití.
 Výrobek po odhození, při dopadu, odražení
a následné iniciaci může způsobit škody.
 Nemanipulujte s výrobkem pod vlivem
alkoholu a omamných látek.
 Přesvědčte se, že v dopadové ploše nejsou
křehké či ostré předměty, osoby a zvířata.
 Výrobek nepoužívejte na místech volně
přístupných veřejnosti, k pohrůžce či útoku na
 Neupravujte vzhled ani konstrukci výrobku,
jinou osobu.
nerozebírejte mimo manipulace popsané v
návodu.
 Výrobek je určen pouze pro airsoftovou hru
v níž jsou o možnosti jeho užití předem
 Nepoužívejte, pokud dojde k poškození. Před
poučeni všichni účastníci.
použitím vždy zkontrolujte.
 Nesprávné použití výrobku může způsobit
 Po použití vždy granát a jeho jednotlivé části
vážné zranění či škody.
dohledejte. Nikdy neponechávejte na místě.
 Při manipulaci s výrobkem vždy používejte
 Výrobek vždy uchovávejte zajištěný
certifikované ochranné brýle, rukavice, helmu,
a nenaplněný.
obličejovou masku a případné další vhodné
 Záruka se nevztahuje na provozní opotřebení
ochranné prostředky.
a odlomení částí výrobku vlivem pádů či
 Nepoužívejte v blízkosti ohně, elektrických
jiného mechanického namáhání.
zařízení a žhavých předmětů.
 Poškození nevhodným druhem plynu.
 Používejte pouze v dobře větraných
 Používejte v souladu a platnými zákony.
prostorech.
Příprava výrobku k použití - REFILLING PROCEDURE (obrázky viz cizojazyčný návod):
1. (1.) Pootočením ve směru šipky uvolněte a následně sejměte spodní víčko granátu.
(2.) Přesvědčte se, že pístek je ve vysunuté pozici (A). Je-li pístek ve spodní pozici (B) použijte hrot
propisovačky či trysku z prázdné plynové láhve k vypuštění případného plynu – vždy použijte rukavice, brýle.
2. (1.) Pootočením ve směru šipky uvolněte a následně sejměte hlavu granátu. POZOR: Nikdy nesnímejte hlavu
granátu, aniž máte jistotu, že v něm není plyn (viz předchozí bod).
(2.) Přitlačte hlavu granátu na pevnou a čistou podložku. Prstem posuňte odpalovací čep do vychýlené přední
polohy.
(3.) Na hlavu granátu přiložte páku hodové pojistky. Před přiložením se přesvědčte, že nejsou poškozeny či
uraženy vnitřní zarážky (viz obr. SPOON WARNING na druhé straně návodu). Poškozenou páku nepoužívejte
a ihned nahraďte novou pákou ze samostatně prodávané sady příslušenství.
(4.) Páku hodové pojistky zajistěte závlačkou. Konec závlačky vždy zajistěte očkem.
(5.) Nasaďte hlavu zpět na tělo granátu a zajistěte pootočením ve směru šipky.
3. (1.) Aplikujte dvě kapky silikonového oleje do plynového zásobníku před každým použitím granátu. Není-li
pístek vysunut, lze jej opatrně povysunout prstem z opačné strany před nasazením hlavy granátu. Po
naolejování zatlačte pístek zpět do těla.
(2.) Naplňte granát plynem. 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 nechte pro optimální účinnost vyrovnat teplotu plynu (cca. 15 minut).
(3.) Naplňte kuličky (celkem max. 140 ks) do komor ve vnějším prstenci těla granátu. Nepřeplňujte,
nepoužívejte poškozené ani již použité kuličky aby nedošlo k jejich zaseknutí.
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.) U naplněného a připraveného granátu bezprostředně před použitím uvolněte očko závlačky.
(2.) Pevně uchopte granát do ruky tak, že páku odhozové pojistky máte přitlačenu v dlani a duhou rukou
vysuňte závlačku.
(3.) Odhoďte granát do zvoleného cílového prostoru. Iniciaci granátu způsobí otřes při dopadu. Předčasnou
iniciaci granátu může způsobit i silný otřes, proto nikdy neponechávejte naplněný granát bez pojistné

závlačky. Po dopadu dojde 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.
Obsah balení – KIT CONTAINS (obrázky viz cizojazyčný návod):
1x tělo granátu s nasazenou hlavou a pákou odhozové pojistky.
1x spodní víčko granátu
1x pojistnou závlačku
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)
1x návod k použití anglický + CZ
Samostatně prodávané příslušenství (obrázky viz cizojazyčný návod):
1. Set „RESUPPLY KIT“ obsahující:
3x páku odhozové pojistky,
3x samolepku na tělo granátu
3x pojistnou závlačku
2. Set „REPAIR KIT“ obsahující:
1x plynový pístek s plnícím ventilkem a náhradními těsněními
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

