
1. Σα μέρε ηοσ αεροβόλοσ 

 

 
2. Πώς να αζθαλίδεηε ηο αεροβόλο 

. Η αζθάιεηα βξίζθεηαη κπξνζηά από ηε ζθαλδάιε κέζα 
ζηε ζθαλδαινζήθε. Όηαλ νπιίζεηε, ην αεξνβόιν αζθαιίδεη 
απηόκαηα.  
 

ΠΡΟΟΧΗ! ΒΓΑΛΣΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ 
ΔΗΣΔ ΔΣΟΗΜΟΗ ΝΑ ΚΟΠΔΤΔΣΔ.  
Αθόκα θαη όηαλ ε αζθάιεηα είλαη βαικέλε πξέπεη πάληα λα 
θξαηάηε ην αεξνβόιν κε ηξόπν αζθαιή. Πνηέ κε ζθνπεύεηε 
πξνο ζηόρν πνπ δελ πξόθεηηαη λα ππξνβνιήζεηε.  
Γηα λα απαζθαιίζεηε ην αεξνβόιν ηξαβήμηε ηελ αζθάιεηα 
πξνο ηα πίζσ. 
 

ΠΡΟΟΧΗ! ΜΖΝ ΠΤΡΟΒΟΛΔΗΣΔ ΥΩΡΗ ΒΛΖΜΑ ΚΑΗ 
ΜΖΝ ΑΦΖΝΔΣΔ ΣΟ ΑΔΡΟΒΟΛΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ. ΜΠΟΡΔΗ 
ΝΑ ΠΡΟΚΛΖΘΔΗ ΒΛΑΒΖ. 

 

3. Πώς να οπλίδεηε και να γεμίδεηε ηο αεροβόλο 
Πώς να οπλίδεηε ηο αεροβόλο  

ηξέςηε ην αεξνβόιν πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε. 
Κξαηήζηε ην αεξνβόιν κε ην έλα ρέξη από ηε ιαβή θαη κε ην 
άιιν πηάζηε ηελ θάλε. 
πξώμηε ηελ θάλε πξνο 
ηα θάησ κέρξη ηέινπο 
(εηθόλα 4Α).  
Μελ ππεξβείηε ην όξην 
όπιηζεο ηνπ αεξνβόινπ. 
Με βάδεηε ππεξβνιηθή 
δύλακε όηαλ ην νπιίδεηε.  

Μελ ην νπιίδεηε πνιύ γξήγνξα.  
 

ΠΡΟΟΧΗ! ΜΖΝ ΟΠΛΗΕΔΣΔ ΣΟ 
ΑΔΡΟΒΟΛΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΔΗΣΔ 
ΔΣΟΗΜΟΗ ΝΑ ΣΟ ΓΔΜΗΔΣΔ ΚΑΗ ΝΑ 
ΠΤΡΟΒΟΛΖΔΣΔ. Ο ΜΟΝΟ ΣΡΟΠΟ 
ΝΑ ΣΟ ΑΦΟΠΛΗΔΣΔ ΔΗΝΑΗ 
ΠΤΡΟΒΟΛΩΝΣΑ. 
Γνθηκάζηε λα ζηεξίμεηε ην αεξνβόιν 
ζην κεξό γηα επθνιόηεξε όπιηζε (εηθόλα 
4Β).  
 

ΠΡΟΟΧΗ! ΜΖΝ ΠΑΣΑΣΔ ΣΖ ΚΑΝΓΑΛΖ 
ΟΠΛΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΑΔΡΟΒΟΛΟ.  
 
 

Πώς να γεμίδεηε ηο αεροβόλο 

 

Αθνύ έρεηε νπιίζεη ην 
αεξνβόιν θαη κε ηελ θάλε 
αλνηρηή ηνπνζεηήζηε έλα 
πνηεξάθη ζηελ είζνδν ηεο 
θάλεο (εηθόλα 5). 
Βεβαησζείηε όηη ην πίζσ   
κέξνο ηνπ βιήκαηνο είλαη ζε επζεία κε ηελ είζνδν ηεο θάλεο θαη 
δελ εμέρεη απ’ απηήλ. 
 
ΠΡΟΟΧΗ! ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ 
ΓΗΑΜΔΣΡΖΜΑΣΟ ΜΟΝΟ. ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΣΡΖΜΑ 
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ Α ΠΡΟΚΑΛΔΔΗ ΒΛΑΒΖ Ή ΕΖΜΗΑ ΣΟ 
ΑΔΡΟΒΟΛΟ. ΜΖΝ ΞΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΑ ΒΛΖΜΑΣΑ. 
 

Κιείζηε ηελ θάλε 
ζπξώρλνληάο ηελ 
πξνο ηα πάλσ, 
κέρξη λα 
θιεηδώζεη (εηθόλα 
6). 

 

 

4. Πώς να ζκοπεύεηε και να πσροβολείηε με αζθάλεια 

ηξέθεηε ην αεξνβόιν ΠΑΝΣΑ πξνο ΑΦΑΛΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ. 
Αθνύ βεβαησζείηε όηη ν ζηόρνο ζαο θαη ν ρώξνο γύξσ θαη 
πίζσ απ’ απηόλ είλαη αζθαιήο βγάιηε ηελ αζθάιεηα θαη 
ππξνβνιήζηε. 
Μελ ππξνβνιείηε ζε ζθιεξέο (π.ρ. κεηαιιηθέο) επηθάλεηεο, ή 
ζην λεξό. Μπνξεί ην βιήκα λα εμνζηξαθηζηεί θαη λα 
ηξαπκαηίζεη θάπνηνλ ή λα πξνθαιέζεη δεκηά. Πάληα λα είζηε 
βέβαηνη όηη ε αζθάιεηα είλαη βαικέλε θαη ην αεξνβόιν είλαη 
άδεην θάζε θνξά πνπ ην δίλεηε ή ην παίξλεηε από θάπνηνλ 
άιινλ θαζώο θαη όηαλ ην βγάδεηε από ην ρώξν θύιαμεο. Πνηέ 
κελ απνζεθεύεηε ην αεξνβόιν γεκάην. 
Διέγρεηε ην ρώξν γύξσ θαη πίζσ από ην ζηόρν πξηλ θαη κεηά 
ηε ρξήζε ηνπ αεξνβόινπ θαζώο θαη ηελ επηθάλεηα ζηόρεπζεο.  
Αλ ην αεξνβόιν ζαο πέζεη ειέγμηε αλ είλαη θαηάιιειν γηα 
ρξήζε. Αλ θάπνηα από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεηαβιεζεί κπνξεί 
λα ζεκαίλεη όηη θάπνην εμάξηεκα έρεη ζπάζεη. Μελ ην 
ρξεζηκνπνηήζεηε πξηλ ην αεξνβόιν ειεγρζεί από 
εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. 
 
6. Πώς να βγάδεηε ένα καηεζηραμμένο βλήμα  

Βεβαησζείηε όηη ε αζθάιεηα είλαη βαικέλε. 
Μελ μαλαγεκίζεηε ην αεξνβόιν.  
Αλνίμηε ηελ θάλε θαη ηξαβήμηε ηελ απαιά πξνο ηα θάησ ρσξίο 
λα νπιίζεηε ην αεξνβόιν. 
Βάιηε κία καιαθηά βέξγα ζηελ θάλε θαη ζπξώμηε πξνζεθηηθά 
ην βιήκα κέρξη λα βγεη από ηελ κπξνζηηλή έμνδν ηεο θάλεο. 

7. Πώς να ζσνηερείηε ηο αεροβόλο ζας 

Σν αεξνβόιν ζα ιεηηνπξγεί θαιύηεξα αλ ην ιαδώλεηε 
ξίρλνληαο 2-3 ζηαγόλεο από ςηιό δεθάξη ιάδη πεξίπνπ θάζε 
250 βνιέο ζηνπο αξκνύο θαη ζηε ζθαλδάιε.  
Μελ ην ιαδώλεηε ππεξβνιηθά.  
Με ιαδώλεηε ηελ θάλε ηνπ αεξνβόινπ εζσηεξηθά. 
 

8. Οδεγίες αζθαλείας 
 Να ζεσξείηε όηη ην αεξνβόιν είλαη γεκάην θαη λα ζπκπεξηθέξεζηε ζαλ λα είλαη 
ππξνβόιν όπιν. 

 Η ζθνπνβνιή κε ην αεξνβόιν πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρώξνπο εηδηθά 
δηακνξθσκέλνπο ή ζε αλνηρηό ρώξν 150 κέηξα καθξηά από θαηνηθεκέλε πεξηνρή 
θαη αθνύ βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρνπλ άιια άηνκα ή δώα ζε θνληηλή απόζηαζε. 

 Τν αεξνβόιν πξέπεη λα κελ παξνπζηάδεη βιάβεο θαη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 
 Να ζηξέθεηε πάληα ην αεξνβόιν πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε. 
 Να έρεηε ηελ αζθάιεηα πάληα βαικέλε έσο ηε ζηηγκή πνπ ζα ππξνβνιήζεηε 
ζθνπεύνληαο πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε. Βγάδεηε ηελ αζθάιεηα κόλν ηε ζηηγκή 
πνπ πξόθεηηαη λα ππξνβνιήζεηε. 

 Φνξάηε γπαιηά ζθνπνβνιήο γηα λα πξνζηαηεύεηε ηα κάηηα ζαο. 
 Με ζθνπεύεηε αλζξώπνπο ή δώα. Μελ ππξνβνιείηε ζε ζθιεξέο (π.ρ. κεηαιιηθέο) 
επηθάλεηεο, ή ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε ραιαζκέλν βιεκαηνζπιιέθηε ή ζηνρνζήθε ζηελ νπνία ηα 
βιήκαηα εμνζηξαθίδνληαη. Εμαζθαιίζηε ζηαζεξή ζηήξημή ηνπο. 

 Χξεζηκνπνηείηε κόλν ηα θαηάιιεια βιήκαηα. Με ρξεζηκνπνηείηε ήδε 
ρξεζηκνπνηεκέλα βιήκαηα. 

 .Να είζηε βέβαηνη όηη ε αζθάιεηα είλαη βαικέλε θαη ην αεξνβόιν είλαη άδεην θάζε 
θνξά πνπ ην δίλεηε ή ην παίξλεηε από θάπνηνλ άιινλ θαζώο θαη όηαλ ην βγάδεηε 
από ην ρώξν θύιαμεο. 

 Πνηέ κελ απνζεθεύεηε ην αεξνβόιν γεκάην. Βάδεηε ηελ αζθάιεηα όηαλ ην 
απνζεθεύεηε  

 Μεηά από θάζε ρξήζε αδεηάδεηε ην αεξνβόιν θαη βάδεηε ηελ αζθάιεηα. 
 Η ρξήζε ηνπ επηηξέπεηαη ζε άηνκα ειηθίαο πάλσ από 18 εηώλ. 
 Φπιάζζεηε ην αεξνβόιν ζε αζθαιή ζέζε καθξηά από παηδηά ή αθαηάιιεινπο 
ρξήζηεο. Απνζεθεύεηε ην αεξνβόιν ζε δηαθνξεηηθό ρώξν από ηα βιήκαηα. 

 Τν θπλήγη κε αεξνβόιν είλαη απαγνξεπκέλν. 
 Η κεηαθνξά ηνπ πξνο θαη από ζθνπεπηηθό ρώξν πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε ζήθε 
θαη ην αεξνβόιν λα είλαη άδεην. 

 Μελ πξνζπαζήζεηε λα επηζθεπάζεηε, λα κεηαηξέςεηε ή λα απνζπλαξκνινγήζεηε 
ην αεξνβόιν. Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα απεπζπλζείηε ζε εμνπζηνδνηεκέλν 
άηνκν. 

 
Σετνικά ταρακηεριζηικά 
Μεραληζκόο: Διαηήξην 
Βιήκαηα: 1 πνηεξάθη αεξνβόισλ 
πλνιηθό κήθνο: 105cm 
Κάλε: Αηζάιηλε, ξαβδσηή 
Σαρ. Δμ. Βιήκ. 512 Μ: 4,5mm ► 220 m/sec 
 512        5,5mm ► 190 m/sec  
                         512    :   4,5mm ► 175 m/sec 



ΔΠΗΚΔΤΖ Γηα ηελ επηζθεπή ηνπ αεξνβόινπ ζαο ή γηα 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζην θαηάζηεκα 
πνπ ην αγνξάζαηε ή ζηνλ απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν: 
 
 
Ν. ΠΑΠΑΓΑΚΖ Α.Δ. 

Σηνπξλάξε 61, 104 32 Αζήλα, ηει. 210 5225 007 θαη 210 5234 425 
 
 
 
ΔΓΓΤΖΖ: Η εηαηξεία παξέρεη εγγύεζε 1 έηνπο από ηελ εκεξνκελία 

αγνξάο γηα βιάβεο πνπ πξνέξρνληαη από εξγνζηαζηαθή θαθή θαηαζθεπή ή 
από αζηνρία πιηθώλ. Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη βιάβεο πνπ πξνέξρνληαη από 
εζθαικέλε ρξήζε, θζνξά, ζξαύζε, ακέιεηα ή από επέκβαζε κε 
εμνπζηνδνηεκέλνπ αηόκνπ. 

ΜΟΝΣΔΛΟ……………………………………………………………………………………………………

…. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΓΟΡΑ…………………………………………………………………………. 

ΦΡΑΓΙΓΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΕΛΑΣΗΡΙΟΤ 

512 - 512 Μ 

 
 
 

 

ΠΡΟΟΧΗ! ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗ. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ Ζ 
ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΔΝΖΛΗΚΑ. ΚΑΚΖ Ή 
ΑΠΡΟΔΚΣΖ ΥΡΖΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΔΗ Ο-
ΒΑΡΖ ΒΛΑΒΖ Ή ΚΑΗ ΘΑΝΑΣΟ. 
ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΗΝ ΣΖ ΥΡΖΖ. 
Ο ΑΓΟΡΑΣΖ ΚΑΗ Ο ΥΡΖΣΖ ΟΦΔΗΛΟΤΝ ΝΑ ΤΠ-
ΑΚΟΤΟΤΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΟΥΖ 
ΑΔΡΟΒΟΛΟΤ. 
ΣΟ ΑΔΡΟΒΟΛΟ ΑΤΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 
ΑΣΟΜΑ ΖΛΗΚΗΑ 18 ΔΣΩΝ ΚΑΗ ΑΝΩ. 

 
 

ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ 
ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ 

ΠΡΗΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ ΑΔΡΟΒΟΛΟ. 
ΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΗ ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΑΦΑΛΖ ΚΑΗ 

ΥΩΡΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 
 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη κελ μερλάηε, 
ην αεξνβόιν δελ είλαη παηρλίδη. Πάληα λα ην ρξεζηκνπνηείηε 
κε ηελ ίδηα ζνβαξόηεηα ζαλ λα ήηαλ ππξνβόιν όπιν θαη λα 
ζεσξείηε όηη είλαη γεκάην. Αθνινπζείηε πάληνηε ηηο νδεγίεο 
αζθαιείαο πνπ πεξηέρνληαη ζην εγρεηξίδην θαη θπιάμηε ην 
εγρεηξίδην απηό γηα κειινληηθή ρξήζε. 
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Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Ε. 
ΣΟΤΡΝΑΡΗ 61, 104 32 ΑΘΗΝΑ, 
ΣΗΛ. 210 5225007, 210 5234425 


