Návod k použití - TYPHON (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.
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.
Všichni účastníci hry musí vždy používat
certifikované ochranné brýle, rukavice, helmu,
obličejovou masku a případné další vhodné
ochranné prostředky.
Nesprávné použití výrobku může způsobit
vážné zranění či škody.
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.
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.
Používejte v souladu a platnými zákony.

Použití výrobku (obrázky viz cizojazyčný návod):
1. Zamáčkněte píst granátu pod pojistku do spodní polohy a prostrčte pojistnou závlačku otvory.
2. Naplňte tělo granátu plynem v pozici naznačené na obrázku - granát držte svisle pod láhví s plynem.
Používejte výhradně Green Gas určený pro airsoft zbraně. Není určeno pro použití s CO2, talkovým
vzduchem či jinými plyny. Pozor na unikající plyn při plnění a možný odfuk. V případě odfuku aplikujte kapku
silikonového oleje a postup opakujte, dokud se pístek neusadí.
3. Naplňte tělo granátu kuličkami. K plnícímu otvoru přiložte plničku (prodávaná samostatně). Nepřeplňujte,
maximální kapacita BB 6mm je 120 ran. Používejte pouze čisté a nepoškozené kuličky.
4. Bezprostředně před použitím vytáhněte pojistnou závlačku. Píst granátu poté automaticky vystoupí do horní
polohy. Poté odhoďte granát do cílového prostoru. Bezprostředně v cílovém prostoru se nesmí nacházet
osoby - zásah padajícím granátem by jim mohl způsobit vážná zranění. 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.
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 a distributor:
Z-Parts, Francie / CYBERGUN S.A., Francie

