NÁ VOD NA POUŽITÍ

CZ 630/631

SLAVIA 630 / 631 - NÁ VOD NA POUŽITÍ

Dříve než zač nete zacházet se vzduchovkou, seznamte se s tímto návodem a zvláště s následujícími
bezpeč nostními pokyny.
Nesprá vné a nedbalé zachá zení se zbraní mů že způ sobit neúmyslný výstřel, který mů že mít za ná sledek
zranění, smrt nebo škodu na majetku. Stejné ná sledky mohou mít své volné úpravy, koroze nebo používá ní
nepředepsané ho nebo poškozené ho střeliva. V těchto případech nemů že výrobce né st za vzniklé ná sledky
odpovědnost.
Předtím, než byla tato zbraň dá na do prodeje, byla přezkoušena, pečlivě prohlé dnuta a zabalena. CZ nemů že
kontrolovat zachá zení se zbraní potom, co opustí tová rnu. Proto si při koupi té to vzduchovky ověřte, že je nenabitá
a nepoškozená .
Tato příručka s instrukcemi by měla být vždy ke zbrani přiložena a to i v případě, že zbraň někomu pů jčíte nebo
prodá te.

UPOZORNĚ NÍ:

Vývrt hlavně a vnitřní prostor vzduchové ho vá lce jsou chrá něny konzervačním prostředkem. Před prvním použitím jej
odstraň te několika výstřely naprá zdno.
BEZPEČ NOSTNÍPOKYNY
Dbejte dodržová ní bezpečnostních pokynů pro bezpečnost vaši a bezpečnost ostatních.
1. Vždy zachá zejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita.
2. Nikdy svou zbraní nemiřte na cokoliv, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
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4. Než zbraň odložíte nebo předá te jiné osobě, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechová vejte nenabitou a nenapnutou.
6. Nikdy nepoužívejte zbraň k jiné mu účelu než ke střelbě.
7. Nikdy nenechá vejte zbraň napnutou a nabitou bez dozoru.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překá žek.
9. Používejte pouze čisté , suché , originá lní - tová rně vyrobené střelivo vysoké kvality, v dobré m stavu, příslušné pro rá ži
vaší zbraně.
10. Před střelbou ani během střelby nepijte alkoholické ná poje a neužívejte drogy.
11. Nemačkejte spoušťani nedá vejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte vá š cíl a prostor za ním. Střela mů že letět skrze nebo mimo vá š cíl
ještě několik desítek metrů .
13. Nikdy nestřílejte na vodní hladinu nebo na tvrdý povrch, jako je ká men.
14. Pokud držíte zbraň , nikdy se neoddá vejte „hrubým žertů m“.
15. Před čistěním, skladová ním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vaše zbraň není nabita nebo napnuta.
16. Zbraň a střelivo přechová vejte v oddělené m a uzamčené m prostoru mimo dosah a dohled dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte součá stky zbraně. Mů žete tak zá važným způ sobem narušit sprá vnou funkci zbraně nebo její
bezpečnost.
18. Pamatujte, že koroze, použití vadné ho střeliva, pá d zbraně na tvrdý povrch nebo jiné „hrubé zachá zení“mů že způ sobit
poškození, které nemusí být na první pohled patrné . Pokud k něčemu takové mu dojde, nechejte zbraň prověřit u
odborníka.
19. Nikdy nestřílejte ze zbraně dokud nedošlo k řá dné mu uzavření hlavně. Mů že tak dojít k poškození zbraně nebo
zranění střelce.

4

SLAVIA 630 / 631 - NÁ VOD NA POUŽITÍ

NÁ ZVOSLOVÍA POPIS VZDUCHOVKY
Ná zvy všech součá stek vzduchovky jsou uvedeny v kapitole Vyobrazení a seznam součástek.
Zlamovací vzduchovka Slavia 630 je určena pro zá bavu a k zá kladnímu výcviku ve sportovní střelbě. Je opatřena
výškově a stranově stavitelným hledím a spouští s nastavitelným odporem. Samočinná pojistka zajišťuje zbraň proti
výstřelu při každé m napnutí. Pažba je vyrobena z bukové ho dřeva je určena pro pravá ky i pro levá ky.
Zlamovací vzduchovka Slavia 631 je určena pro masovou sportovní střelbu a tomu je také přizpů sobena její
konstrukce. Mohutnější pažba je buď buková s polyamidovou botkou nebo plastová se stavitelnou botkou. Hlaveň je
v klidové poloze fixová na, pouzdro je opatřeno drá žkami pro upevnění dioptru nebo optické ho zaměřovače. Hledí je výškově
i stranově stavitelné a rovněž odpor spouště je stavitelný. Regulace se prová dí ručně nebo pomocí běžné mince bez
použití speciá lního ná řadí. I toto provedení je vybaveno samočinnou pojistkou.
POKYNY PRO POUŽÍVÁ NÍ
Střelivo
Pro střelbu používejte výhradně střelky Diabolo rá že 4,5 mm nebo broky č. 11. Používá ní menších broků , hřebíků ,
kamé nků apod. poškozuje vývrt hlavně. Navíc hrozí nebezpečí, že takovýto předmět propadne přepouštěcím kaná lkem do
vzduchové ho vá lce, kde poškodí těsnění a ostatní funkční plochy.
Napínání a nabíjení zbraně
PŘI NABÍJENÍMĚ JTE VZDUCHOVKU VŽDY ZAMÍŘENU DO BEZPEČNÉ HO PROSTORU!
Uchopte vzduchovku jednou rukou za předpažbí a přitlačte pažbu loktem nebo paží k tělu (obr. 1). Druhou rukou
uchopte hlaveň co nejblíže mušky a tlakem shora (případně mírným trhnutím) otá čejte hlaveň tak dlouho, až se ozve
zřetelné cvaknutí. To je zná mka toho, že zbraň je napnutá a zajištěná proti neúmyslné mu odpá lení. Samočinná pojistka se
vysunula z pouzdra (obr. 2) a objevil se její bílý krček - znamení, že je v poloze „zajištěno“.
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Uvolněte tlak na hlaveň , vložte do vývrtu střelku Diabolo nebo brok č. 11 a zatlačte jej do roviny s čelem hlavně. Pak
vraťte hlaveň plynulým pohybem do výchozí polohy. Nyní je vzduchovka připravena ke střelbě, ale stá le ještě zajištěná .
Odjistěte ji zatlačením pojistky do pouzdra (bílý proužek zmizí) až těsně před střelbou, v době, kdy už je vzduchovka
zamířena do bezpečné ho prostoru.
Vzduchovku mů žete také kdykoliv vytažením pojistky znovu zajistit.
Seřizování odporu spouště
Odpor spouště je nastavitelný v rozsahu cca 3-10 N. Z bezpečnostních dů vodů byl u výrobce nastaven na maximá lní
hodnotu. Seřizová ní lze prová dět pouze po vyjmutí systé mu zbraně z pažby (nutno vyšroubovat oba přední a zadní šroub
pažby). Pero, které je navlečené na spoušti (obr. 3) uvolněte a posuň te do nižšího zá řezu, případně je úplně sejměte. Pak
smontujte systé m zbraně s pažbou. Postupujte přitom podle obrá zků 4, 5 a 6:
- systé m zbraně položte na podložku spouští vzhů ru, napínací pá ku vložte do drá žky v pouzdře a v pístu (obr. 4)
- do pažby vložte vodítko (obr. 5); aby dobře drželo, potřete jeho střední čá st konzervačním tukem
- nasuň te pažbu shora na systé m zbraně (obr. 6), vložte šrouby a řá dně je dotá hněte
UPOZORNĚ NÍ: Při používá ní vzduchovky se sníženým odporem spouště dbejte zvýšené opatrnosti!

Nastavení mířidel
Vzduchovka byla ve výrobním podniku nastřelena na vzduchovkový terč na vzdá lenost 10 m. Pokud chcete střílet na
jinou vzdá lenost nebo se jiným způ sobem změní podmínky střelby, proveďte korekci mířidel.
Výšková korekce se prová dí výškovým šroubem, který je opatřen zá řezem pro minci (obr. 7). Otá čením šroubu
doprava se hledí (a tím i zá sah na terči) zvedá . Jedna otá čka výškové ho šroubu představuje ve vzdá lenosti 10 m změnu
výšky zá sahu asi 3 cm.
Stranovou korekci proveďte podle obrá zku 8. Nadzvedněte oběma palci plá tek hledí a přesuň te jej na tu stranu, kam
chcete posunout zá sah na terči. Přesunutí plá tku o jednu rozteč zoubků představuje ve vzdá lenosti 10 m změnu o 1 cm.
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ODLIŠ NOSTI MODELU SLAVIA 631
Napínání a nabíjení zbraně
Uchopte vzduchovku jednou rukou za předpažbí a přitlačte pažbu loktem nebo paží k tělu. Druhou rukou uchopte
hlaveň v blízkosti těla hlavně, palcem zatá hněte za tá hlo a hlaveň mírně sklopte (obr. 9). Poté uchopte hlaveň co nejblíže
mušky a tlakem shora vzduchovku natá hněte. Další postup je stejný jako u vzduchovky Slavia 630. Při vracení hlavně do
výchozí polohy není třeba s uzamykacím tá hlem manipulovat.
Seřizování odporu spouště
Odpor spouště je nastavitelný v rozsahu asi 3-10 N. Z bezpečnostních dů vodů byl ve výrobním podniku tento odpor
nastaven na maximá lní hodnotu. Regulaci je možno prová dět šroubem umístěným v přední čá sti lučíku (obr. 10).
Povolová ním šroubu se odpor spouště snižuje. Jedna otá čka představuje změnu odporu asi o 0,5 N. Pro snadnější
ovlá dá ní je šroub opatřen širokým zá řezem pro minci.
UPOZORNĚ NÍ: Při používá ní takto upravené vzduchovky dbejte zvýšené opatrnosti!

Nastavení mířidel
Vzduchovka je z výrobního podniku nastřelena na vzduchovkový terč na vzdá lenost 10 m. Pokud chcete střílet na jinou
vzdá lenost, nebo se jiným způ sobem změní podmínky střelby, je zapotřebí prové st korekci mířidel.
Výšková korekce se prová dí točítkem výškové ho šroubu (obr. 11). Otá čení točítkem směrem k vyšším číslů m se hledí
zvedá (a tím i zá sah na terči). Pootočení točítka o jedno číslo způ sobí ve vzdá lenosti 10 m změnu výšky zá sahu o 3 mm.
Stranová korekce se prová dí stranovým šroubem, který je opatřen širokým zá řezem pro minci (obr. 11). Otá čením šroubu
doprava se přesouvá plá tek hledí té ž doprava (a tím i zá sah na terči). Pro kontrolu slouží rysky na plá tku a klapce hledí.
Jedna otá čka stranové ho šroubu posune zá sah ve vzdá lenosti 10 m o 10 mm.
POZNÁ MKA: Čísla na točítku jsou pouze informativní, neznamenají dá lku střelby.

Použ ití dalekohledu a dioptru
Vzduchovka 631 je opatřena na pouzdře drá žkami pro připevnění vzduchovkové ho dalekohledu nebo dioptru.
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PÉ Č E O ZBRAŇ
Vzduchovku napínejte až těsně před střelbou. Zbytečné napnutí unavuje zpruhu pístu a snižuje výkon. Občas
překontrolujte dotažení spojovacích šroubů a v případě potřeby je dotá hněte.
Po několika stovká ch výstřelů , nejmé ně však jednou za 3 měsíce, vzduchovku vyčistěte a nakonzervujte. Vývrt hlavně
vytírejte suchým hadříkem navlečeným do vytěrá ku. Hadříky vyměň ujte tak dlouho, až bude poslední kousek čistý. Pokud
je vývrt silně znečistěn, čistěte jej kartá čkem namočeným do čistícího roztoku nebo do oleje. Vysušte vývrt čistým
hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny zbytky olova odstraněny (olovo je matnější a tmavší než ocelový povrch).
V případě potřeby postup opakujte.
Nakonec nakonzervujte vývrt a kovové čá sti zbraně hadříkem zvlhčeným v oleji nebo použijte olej ve spreji. Při
napnuté hlavni ká pněte 1 až 2 kapky oleje do přepouštěcího kaná lku, aby se namazalo těsnění pístu a nakonzervoval
rovněž vnitřní prostor vzduchové ho vá lce. Přebytečný olej setřete.
Vytěrá k i kartá ček zasouvejte do hlavně od komory, abyste nepoškodili ústí hlavně. Kartá ček protlačujte celou hlavní,
než změníte směr pohybu. Pokud byste změnili směr pohybu s kartá čkem v hlavni, mohl by se kartá ček v hlavni vzpříčit.
Ú držbu pažby prová dějte suchým hadříkem nebo některým z prostředků na leštění ná bytku.
Vzduchovku uklá dejte na suché a bezprašné místo. Pravidelnou pé čí a dobrým zachá zením jí uchová te po dlouhou
dobu bezvadný vzhled a spolehlivou funkci.
Výměna těsnění pístu
Těsnění sejměte z pístu vypá čením pomocí šroubová ku (obr. 12). Pokud zů stane těsnění v pouzdře vzduchovky,
zatlačte je až na dno a do středové ho otvoru zašroubujte dostatečně dlouhou tyčku opatřenou zá vitem M5. Tu pak
plynulým tahem vytá hněte i s těsněním.
Nové těsnění natlačte na čelo pístu rukou. Aby to šlo lé pe, mů žete je předtím namazat konzervačním tukem nebo
ohřá t v oleji teplé m asi 50° C. V žá dné m případě je nenará žejte! Při sprá vné m nasazení nesmí být mezi těsněním a čelem
pístu mezera. Zasouvá ní pístu do pouzdra prová dějte opatrně, aby nedošlo k poškození těsnění.
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TECHNICKÁ DATA
Model
Rá že

Slavia 630

Slavia 631

4,5

4,5

10

10

[mm]

Počet drá žek v hlavni
Celková dé lka

[mm]

1160

1160

Dé lka hlavně

[mm]

530

530

Dé lka zá měrné

[mm]

500

500

Hmotnost

3

3,1

-1

~ 170 *

~ 170 *

Napínací síla

[N]

max. 100

max. 100

Odpor spouště nastavitelný v rozsahu

[N]

3 - 10

3 - 10

Počá teční rychlost střelky Diabolo

*

[kg]
[m.s ]

Do některých stá tů se v souladu s místními předpisy dodá vají vzduchovky s nižší rychlostí.

Výrobce si ponechá vá prá vo prové st změny, které považuje za nezbytné pro vylepšení svých modelů , nebo aby vyhověl požadavků m
výrobní nebo obchodní povahy.
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VYOBRAZENÍA SEZNAM SOUČ Á STEK
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29 Kolík 4x16
30 Spoušť
31 Pružina spouště
32 Kolík 4x20
33 Pero spouště *
34 Pažba *
35 Lučík *
36 Podložka lučíku *
37 Šroub lučíku
38 Zadní šroub pažby *
39 Přední šroub pažby (2x) *
40 Podložka vějířovitá (2x)
41 Vodítko
42 Botka *
43 Šroub botky (2x) *
44 Regulační šroub *
45 Kroužek pojistný třmenový (3x) *
46 Tá hlo *
47 Stranový šroub *
48 Podložka pružná *
49 Stavítko hledí *
50 Pero hledí *
51 Vedení pružiny zá skočky *

1 Hlaveň
2 Muška
3 Šroub mušky (2x)
4 O kroužek
5 Klapka hledí *
6 Čep klapky
7 Plá tek hledí *
8 Vložka hledí *
9 Výškový šroub *
10 Pružina zá skočky *
11 Zá skočka *
12 Člá nek
13 Kolík člá nku
14 Napínací pá ka
15 Kolík napínací pá ky
16 Nará žka
17 Pouzdro *
18 Spojovací šroub
19 Šroub
20 Těsnění pístu
21 Píst
22 Pružina pístu
23 Vedení pružiny
24 Uzá věr pouzdra
25 Pojistka
26 Zá padka pojistky
27 Pružina pojistky
28 Zá chyt pístu

*
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Takto označené součá stky jsou u provedení 630 a 631
odlišné , případně u některé ho provedení zcela chybí.
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SEZNAM OBRÁ ZKŮ
1. Napíná ní vzduchovky
2. Pojistka v zajištěné poloze
3. Nastavení odporu spouště (Slavia 630)
4. Vložení napínací pá ky do drá žky v pouzdře a v pístu
5. Vložení vodítka do pažby
6. Nasazení pažby na systé m zbraně
7. Výšková korekce hledí (Slavia 630)
8. Stranová korekce hledí (Slavia 630)
9. Uvolnění uzamykacího tá hla při napíná ní vzduchovky Slavia 631
10. Regulace odporu spouště (Slavia 631)
11. Výšková a stranová korekce hledí (Slavia 631)
12. Sejmutí těsnění z pístu
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