
Elektricky poháněná airsoftová zbraň (AEG)

Ahoj!
právě jsi si koupil/a airsoftovou zbraň, pecka!
Níže od nás dostaneš pár rad, jak se zbraní manipulovat, co dělat, nebo nedělat a nějaké základní
bezpečnostní návyky, které je potřeba dodržovat.

1. Nejdříve trochu poučení:

Airsoftové zbraně patří podle zákona č. 119/2002 Sb. do kategorie D. Ke střelbě z
paintballových a airsoftových zbraní musí být určen bezpečný prostor, zajištěn dohled
odpovědné osoby nebo musí být takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá
střelba. Vyžaduje se rovněž, aby osoby nacházející se na takovém místě, kde probíhá
střelba, použily vhodné ochranné pomůcky. Střelba z těchto zbraní je pak zakázána na
místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osob nebo způsobena škoda na majetku.

Držitel zbraně kategorie D nesmí tuto zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě
veřejnosti přístupném, nejde-li například právě o rekonstrukce historických bitev, divadelní
představení apod. Stejně tak nesmí její držitel zbraň kategorie D nosit nebo s ní na
veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, jakkoliv manipulovat, pokud je jeho
schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků
nebo v důsledku nemoci.1

- Nikdy nemiř na lidi, nebo zvířata úmyslně ani v nepozornosti, a rozhodně po nich nestřílej!
- Nikdy nenechávej zbraň v dosahu malých dětí
- Jako střelivo používej pouze k tomu určené plastové kuličky od firem, které sami

prodáváme! Rozhodně nepoužívej kuličky plněné barvivem, protože dojde ke znečištění
hlavně a následnému poškození zbraně.

- Při střelbě používej ochranné brýle nejen Ty, ale i kdokoli, kdo bude při střelbě
přítomen! V malém prostoru se může kulička několikrát odrazit.

- POZOR: Dioptrické brýle, či brýle na lyže ve velké většině NEJSOU certifikované jako
ochranné brýle.

- Doporučujeme – uschovej původní obal. Je konstruován pro bezpečné uložení zbraně,
její transport, zasílání poštou apod.

- Nikdy nevydávej airsoftovou zbraň za skutečnou zbraň, zejména v souvislosti s
pohrůžkou druhé osobě – vystavil bys sebe riziku postihu pro trestný čin. V tom nejhorším
případě se navíc můžete stát obětí legální obranné akce napadeného, nebo
bezpečnostních složek!

1 Citace ze stránek Ministerstva vnitra ČR, citováno: 20.03.2020, online k nalezení zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-podlehajici-zakonu-o-zbranich-a-podminky-jejich-nabyvani-a-drzeni.as
px?q=Y2hudW09Nw%3D%3D
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2. Návod k použití airsoftové zbraně a akumulátoru s nabíječem
- K pohonu zbraně používej pouze námi doporučené Ni-Cd, Ni-MH, Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe

akumulátory a námi doporučený nabíječ s nabíjecím kabelem.
- Před prvním použitím akumulátor nabij. Respektuj pokyny uvedené v návodu příslušného

nabíječe. Věnuj pozornost připojení akumulátoru do zbraně a k nabíječi; konektory jsou
nezáměnné, nicméně při násilném připojení k nesprávnému nabíječi, nebo při přepólování
anebo zkratu, dojde ke zničení akumulátoru, zbraně a případně i k požáru.

- Existují dva druhy nabíječů pro akumulátory:2

1. Automatické – sami se přepnou po dobití baterie do udržovacího režimu a přebíjejí
akumulátor dále nad jeho kapacitu.

2. Jednoduché – u těchto základních nabíječů si musíte dát pozor, neb nabíječka
nemá automatický „storage“ režim, tudíž nabíjí neustále – je tedy potřeba dbát
pokynů v manuálu nabíječe a spočítat si, za jak dlouho bude vaše baterie nabitá.3
Veškeré informace o nabíjecím proudu při určitém napětí jsou uvedeny přímo na
nabíječi, či v přiloženém manuálu.

- SKLADOVÁNÍ akumulátorů:
1. Ni-Cd / Ni-MH akumulátory se skladují VYBITÉ, neboť trpí paměťovým efektem a

každé nabití jej bohužel zvyšuje.
▪ Nabíjíte-li akumulátor poprvé, či po dlouhé době, je žádoucí provést tzv.

formátování. Jedná se o 2-3 cykly nabití a vybití k dosažení plné kapacity
akumulátoru.4

2. Li-Pol / Li-Ion / Li-Fe akumulátory se naopak skladují NABITÉ případně, pokud to
chytrá nabíječka dovoluje, tak v režimu STORAGE.

- K některým modelům zbraní jsou dodávány neznačkové akumulátory či nabíječe jako dárek
zdarma. Mají omezenou životnost, nelze je reklamovat ani používat k nabíjení kvalitních
akumulátorů. Proto doporučujeme zakoupit námi doporučený akumulátor a nabíječ, ke
konkrétnímu modelu zbraně.

- Akumulátor NIKDY nenechávej zapojený ve zbrani v případě, že zbraň nepoužíváš.5

- Nemačkej spoušť, pokud není nasazen naplněný zásobník. Delší střelba „naprázdno“
poškodí mechanismus stejně, jako střelba při ucpání hlavně.

- Při teplotách pod 10°C dochází u Li-Pol baterií k podchzalezí a mohou ztrácet napětí a tím i
výkon a kapacitu. Ideální provozní teplota Li-Pol baterií je 25°C.

- Pozor! Při používání elektrické zbraně může dojít při teplotách nižších než 15 °C k
poškození či zničení vnitřních i vnějších dílů zbraně, následkem křehnutí materiálu.

5 Např. po konci airsoftové akce je ideální vyjmout zásobník, dát dvě „rány jistoty“ do bezpečného prostoru a
následně odpojit akumulátor.

4 Při formátování se doporučuje provést nabíjení i vybíjení proudem cca 0,1C. (parametr C je násobek kapacity
akumulátoru: 0,1C pro baterii 2000 mAh = 200 mAh).

3 Výpočet doby nabíjení: 1,2 (v případě formátování baterie pak 1,4) * mAh baterie / nabíjecí proud v mAh =
počet hodin. Např: (1,2 * 2000 mAh) / 200 mAh = 12 h

2 Nabíjecí proud je k nalezeni na štítku nabíječky či v přiloženém manuálu, nebo na obalu.
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- Existují dva základní druhy zásobníků:
1. Velkokapacitní (točný, elektricky dobíjený)

▪ Pro jejich nabíjení slouží „dvířka“, která pod odklopení/odsunutí6
odkryjí šachtu, kam nasypete kuličky přímo z balíčku, nebo je přidáte rukou.
NEPLNÍ se „horem“ přes podávací mechanismus!

▪ Následně dle typu, zapnete podávání (u elektrického) či natočíte dobíjecí
kolečko ze spodu zásobníku (točný)

2. Nízkokapacitní (tlačný)
▪ Pro jejich nabití slouží tzv. rychloládovačka, kam nasypete určitý objem

kuliček a skrze podávací mechanismus zásobníku rychloládovačkou
naplníte zásobník do jeho plné kapacity (budete cítit protitlak, pokud
zásobník bude naplněn).

6 Dle typu zásobníku
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- Nepoužívej již jednou vystřelené kuličky, i drobné poškození, nebo znečištění kuličky může
způsobit poškození zbraně.

- Výjimečně lze uvízlé kuličky při otevřeném závěru uvolnit z opačného směru "vytěrákem"
přiloženým k většině zbraní. Neodborné provedení však může poškodit těsnění hlavně,
včetně Hop-Up gumičky, proto tento úkon svěřte prosím odbornému servisu (pokud máte
zbraň v záruce, tak přímo k nám). Dle rozsahu a podmínek používání svěřuj zbraň na
pravidelnou údržbu a čištění odborné dílně (po sezóně, po znečištění, vyplavení, před větší
"akcí" apod.).

- Přesvědč se před střelbou, že není zajištěna spoušť, Násilné spuštění proti pojistce
logicky poškodí mechanismus (na toto poškození se také záruka nevztahuje);

- Při případném přepálení pojistky zbraně nejprve odstraňte příčinu. Pojistku lze nahradit
pouze stejným typem se stejnými hodnotami.

- U zbraní s HOP-UP komorami lze rotaci vystřelené kuličky v určitém rozmezí seřizovat.
Ideální nastavení je takové, kdy kulička letí téměř po celou dráhu letu rovně na jejímž konci
se velice lehce zvedne a udělá menší „vlnku“.

- Při střelbě dělej přestávky. Přetěžování mechanismu několika set rannými dávkami zbrani
neprospívá.

- Udržuj zbraň v suchu, chraň před vniknutím nečistot. Při vnitřním znečištění např. pískem
nebo jílem je při následné střelbě poškození mechanismu velmi rychlé. Zbraň také není
dimenzován pro pády, páčení, imitaci boje pažbou apod.

- U zbraní se seřiditelným hledím lze přizpůsobit záměrný bod skutečnému dopadu
vystřelených kuliček
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Záruční a reklamační podmínky

Reklamační řád:
Záruka na zboží je poskytována po dobu 24 měsíců ode dne prodeje při dodržení platných
reklamačních podmínek a správných podmínek používání.

Reklamace se uplatňují na adrese provozovny U Pejřárny 1043/4B Praha 4, 142 00 osobně, nebo
zaslání zboží na tuto adresu. Cenu za zaslání zboží na naši adresu hradí zákazník.

Reklamační nároky se nevztahují zejména na:
● modely do kterých zasáhl zákazník (rozmontoval, či složil, nebo případně oboje)
● nekompletní modely
● mechanicky poškozené součástky (vyjma výrobní vady materiálu – v lomu patrné bublinky,

materiálové nedolitky apod.)
● modely ucpané cizím tělesem (korálek, ložisková kulička apod.) nebo poškozené

vystřelením prasklé, znečištěné nebo nevhodné kuličky
● běžné provozní opotřebení
● závady při použití v nižších teplotách, než je 15 °C

Bude-li servisem nalezena vada, na kterou se nevztahuje záruka, hradí náklady spojené s
výkonem servisu zákazník.

Pro servisní, či reklamační operace prosím využijte formuláře, které naleznete na našich stránkách
zde: https://www.anareus.cz/cs/napiste-nam
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