
 
 

1. Τα μέρη του αεροβόλου 

 

A : ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΗΣ 

Β: ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΠΛΙΣΗΣ 

Γ: ΣΚΑΝΔΑΛΟΘΗΚΗ 

Ε: ΚΑΝΗ 

Ζ: ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ 

Η:ΠΙΣΩ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ 

Θ:AΣΦΑΛΕΙΑ 

Ι: ΡΙΓΑ 

Κ: ΛΑΒΗ 

Λ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 
 

 

2. Πώς να ασφαλίζετε το αεροβόλο 
Εντοπίστε την ασφάλεια απευθείας μπροστά από τη σκανδάλη. 

Σπρώξτε την ασφάλεια σε όλη τη διαδρομή μέσα από την αριστερή 

πλευρά, έτσι ώστε να μην δείτε το κόκκινο δαχτυλίδι γύρω από την 

ασφάλεια στην αριστερή πλευρά του αεροβόλου. Το αεροβόλο 

είναι τώρα σε " ΑΣΦΑΛΗ"  θέση (βλ. Σχήμα. 3Α). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως όλες οι μηχανικές συσκευές, η ασφαλεία μπορεί 

να μην λειτουργήσει,ακόμα και όταν η ασφάλεια είναι "ΣΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΗ ΘΕΣΗ", θα πρέπει να συνεχίσετε να χειρίζεστε το 

αεροβόλο με ασφάλεια. Ποτέ μην στρέφετε το αεροβόλο σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο. Ποτέ μην στρέφετε το αεροβόλο σε τίποτα 

που δεν σκοπεύετε να πυροβολήσει. 

Β. Για να βάλετε το αεροβόλο στη θέση "OFF SAFE": 

• Εντοπίστε την ασφάλεια ακριβώς μπροστά από τη σκανδάλη. 

• Σπρώξτε την ασφάλεια σε όλη τη διαδρομή έξω από τη δεξιά 

πλευρά. Όταν μπορείτε να δείτε το κόκκινο δαχτυλίδι γύρω από την 

αριστερή πλευρά της ασφάλειας, το αεροβόλο είναι στη θέση "OFF 

SAFE" και μπορεί να πυροβολήσει (βλ. Σχήμα. 3Β). 

 

 

3. Πώς να οπλίζεται το αεροβόλο σας: 

Το εξάρτημα της βοήθειας όπλισης (Β), που παραδίδεται μαζί 
με το αεροβόλο σας, σας βοηθά ώστε να το οπλίζετε, εύκολα, 
καταβάλλοντας μικρότερη δύναμη. Ποτέ μην το αφαιρείτε αφού 
έχετε οπλίσει ή γεμίσει το όπλο σας. Μπορεί να προκληθεί 
τραυματισμός.  

Μην οπλίζετε το αεροβόλο σας μέχρι να είστε έτοιμοι  να 
πυροβολήσετε, δεδομένου ότι ο μόνος τρόπος για να 
αφοπλίσετε το αεροβόλο σας είναι να πυροβολήσετε. Αν 
πυροβολήσετε χωρίς σφαιρίδιο στη θαλάμη (ξηρή βολή) 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αεροβόλο σας. 

 

Τοποθετήστε το βοήθημα όπλισης όπως στις εικόνες 3
α
 και 3β 

. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τραβήξει τη σκανδάλη, ενώ οπλίζετε 
το αεροβόλο ή όταν η κάνη είναι στην κάτω θέση. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο πιστόλι αέρα. 
• Βάλτε το αεροβόλο "SAFE ΟΝ" (βλ. Ενότητα 2). 
• Στρέψτε το αεροβόλο σε ασφαλή κατεύθυνση. 
• Τοποθετήστε το βοήθημα όπλισης όπως φαίνεται στην εικόνα 
3Α φροντίζοντας να ασφαλίσει στη θέση του (βλ. Σχήμα. 3Β). 
• Κρατώντας το όπλο κοντά στο σώμα σας και παράλληλα με 
το έδαφος, σταθερά πιέστε το ρύγχος (βλ. Σχήμα. 4Α). 
• Τραβήξτε την κάννη προς τα κάτω όσο θα πάει να εμπλέξει 
το έμβολο (βλ. Σχήμα. 4Β). 
• Προσέξτε να μην πιάσετε το χέρι ή τα δάχτυλά σας στην 
περιοχή της άρθρωσης του αεροβόλου. 

 

4.Γεμίζοντας το αεροβόλο : 

Με την κάνη ανοικτή, αφού 
οπλίσουμε το όπλο 
τοποθετούμε το βλήμα όπως 
στην εικόνα 5, με την μύτη προς 
τα μπρος. Για να το αδειάσουμε 
πρέπει υποχρεωτικά να 
πυροβολήσουμε . 

 

 

 

5. Πώς να ρυθμίζετε τη σκανδάλη 

Το αεροβόλο είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα ρύθμισης 
της σκανδάλης. Το σύστημα αυτό αφορά προχωρημένους 
σκοπευτές. Ο περισσότεροι σκοπευτές μπορούν να 
χρησιμοποιούν το αεροβόλο με την εργοστασιακή ρύθμιση.  
Απασφαλίστε το αεροβόλο. Βεβαιωθείτε ότι είναι άδειο και 
δεν είναι οπλισμένο.  
Για να μειώσετε το βήμα 
της σκανδάλης στρίψτε τη 
βίδα δεξιά και αντίστροφα 
(εικόνα 6). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, 
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ 
ΣΚΑΝΔΑΛΗ 

 
, ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ Ή ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ 
ΑΘΕΛΑ ΣΑΣ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ. 

6. Πώς να σκοπεύετε και να πυροβολείτε με ασφάλεια 

Στρέφετε το αεροβόλο ΠΑΝΤΑ προς ΑΣΦΑΛΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Αφού βεβαιωθείτε ότι ο στόχος σας και ο 
χώρος γύρω και πίσω απ’ αυτόν είναι ασφαλής βγάλτε την 
ασφάλεια και πυροβολήστε. 
Μην πυροβολείτε σε σκληρές (π.χ. μεταλλικές) επιφάνειες, 
ή στο νερό. Μπορεί το βλήμα να εξοστρακιστεί και να 
τραυματίσει κάποιον ή να προκαλέσει ζημιά. Πάντα να 
είστε βέβαιοι ότι η ασφάλεια είναι βαλμένη και το αεροβόλο 
είναι άδειο κάθε φορά που το δίνετε ή το παίρνετε από 
κάποιον άλλον καθώς και όταν το βγάζετε από το χώρο 
φύλαξης. Ποτέ μην αποθηκεύετε το αεροβόλο γεμάτο. 
Ελέγχετε το χώρο γύρω και πίσω από το στόχο πριν και 
μετά τη χρήση του αεροβόλου καθώς και την επιφάνεια 
στόχευσης.  
Αν το αεροβόλο σας πέσει ελέγξτε αν είναι κατάλληλο για 
χρήση. Αν κάποια από τις λειτουργίες του μεταβληθεί 
μπορεί να σημαίνει ότι κάποιο εξάρτημα έχει σπάσει. Μην 
το χρησιμοποιήσετε πριν το αεροβόλο ελεγχθεί από 
εξουσιοδοτημένο άτομο. 
7.Ρυθμίσεις σκοπευτικών  

Το αεροβόλο είναι εφοδιασμένο με  σκοπευτικό οπτικής 
ίνας  
μπροστά και ρυθμιζόμενο 
σκοπευτικό πίσω. Για 
σωστή σκόπευση η οπτική 
ίνα του μπροστινού 
σκοπευτικού πρέπει να 
συμπίπτει με την εγκοπή 
του πίσω σκοπευτικού 
(εικόνα 7).  

Ρυθμίσεις πάνω-κάτω: Στρίψτε τον επιλογέα ανύψωσης 
δεξιά για να επιτύχετε χαμηλότερη βολή και αντίστροφα. 

ΜΥΤΗ 

ΒΛΗΜΑ 
ΘΑΛΑΜΗ 

Εικ5 

Εικ. 6 



Ρυθμίσεις δεξιά-αριστερά:Στρίψτε τον επιλογέα πάνω-κάτω 
προς τα δεξιά για βολή προς τα δεξιά και αντίστροφα 

8. Πώς να συντηρείτε το αεροβόλο σας 

Το αεροβόλο θα λειτουργεί καλύτερα αν το λαδώνετε 
ρίχνοντας 2-3 σταγόνες από το Crosman RMCOILι λάδι 
περίπου κάθε 250 βολές στα σημεία που φαίνονται στην 
εικόνα 11.  
Μην το λαδώνετε υπερβολικά.  
Μη λαδώνετε την κάνη του αεροβόλου εσωτερικά. 
 

8. Οδηγίες ασφαλείας 
 Να θεωρείτε ότι το αεροβόλο είναι γεμάτο και να συμπεριφέρεστε σαν να είναι 

πυροβόλο όπλο. 
 Η σκοποβολή με το αεροβόλο πρέπει να γίνεται σε χώρους ειδικά 

διαμορφωμένους ή σε ανοιχτό χώρο 150 μέτρα μακριά από κατοικημένη περιοχή 
και αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα ή ζώα σε κοντινή απόσταση. 

 Το αεροβόλο πρέπει να μην παρουσιάζει βλάβες και να λειτουργεί κανονικά. 
 Να στρέφετε πάντα το αεροβόλο προς ασφαλή κατεύθυνση. 
 Να έχετε την ασφάλεια πάντα βαλμένη έως τη στιγμή που θα πυροβολήσετε 

σκοπεύοντας προς ασφαλή κατεύθυνση. Βγάζετε την ασφάλεια μόνο τη στιγμή 
που πρόκειται να πυροβολήσετε. 

 Φοράτε γυαλιά σκοποβολής για να προστατεύετε τα μάτια σας. 
 Μη σκοπεύετε ανθρώπους ή ζώα. Μην πυροβολείτε σε σκληρές (π.χ. μεταλλικές) 

επιφάνειες, ή στην επιφάνεια του νερού. 
 Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένο βληματοσυλλέκτη ή στοχοθήκη στην οποία τα 

βλήματα εξοστρακίζονται. Εξασφαλίστε σταθερή στήριξή τους. 
 Χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα βλήματα. Μη χρησιμοποιείτε ήδη 

χρησιμοποιημένα βλήματα. 
 .Να είστε βέβαιοι ότι η ασφάλεια είναι βαλμένη και το αεροβόλο είναι άδειο κάθε 

φορά που το δίνετε ή το παίρνετε από κάποιον άλλον καθώς και όταν το βγάζετε 
από το χώρο φύλαξης. 

 Ποτέ μην αποθηκεύετε το αεροβόλο γεμάτο. Βάζετε την ασφάλεια όταν το 
αποθηκεύετε  

 Μετά από κάθε χρήση αδειάζετε το αεροβόλο και βάζετε την ασφάλεια. 
 Η χρήση του επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας πάνω από 18 ετών. 
 Φυλάσσετε το αεροβόλο σε ασφαλή θέση μακριά από παιδιά ή ακατάλληλους 

χρήστες. Αποθηκεύετε το αεροβόλο σε διαφορετικό χώρο από τα βλήματα. 
 Το κυνήγι με αεροβόλο είναι απαγορευμένο. 
 Η μεταφορά του προς και από σκοπευτικό χώρο πρέπει να γίνεται μέσα σε θήκη 

και το αεροβόλο να είναι άδειο. 
 Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να μετατρέψετε ή να αποσυναρμολογήσετε 

το αεροβόλο. Για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο 
άτομο. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μηχανισμός: Πιστόνι και ελατήριο 
Βλήματα: 1 ποτηράκι αεροβόλων 
Συνολικό μήκος: 126 εκ 
Σκοπευτικά: μπροστινό σκοπευτικό: σταθερό με οπτική ίνα. 
 Ρυθμιζόμενο πίσω σκοπευτικό 
Κάνη: Ατσάλινη, ραβδωτή 
Ταχ. Εξ. Βλήμ.: 4,5mm ► 185  m/sec 
   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Για την επισκευή του αεροβόλου σας ή για 

περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο κατάστημα που 
το αγοράσατε ή στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο: 
Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. 

Στουρνάρη 61, 104 32 Αθήνα, τηλ. 210 5225 007 και 210 5234 425 
ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία παρέχει εγγύηση 1 έτους από την ημερομηνία αγοράς 

για βλάβες που προέρχονται από εργοστασιακή κακή κατασκευή ή από αστοχία 
υλικών. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από εσφαλμένη 
χρήση, φθορά, θραύση, αμέλεια ή από επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου ατόμου. 

ΜΟΝΤΕΛΟ………………………………………………………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ…………………………………………………………………………. 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ BBP -77 
ΤΗΣ CROSMAN 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ. ΚΑΚΗ Ή 
ΑΠΡΟΣΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟ-
ΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ. 
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SUPER STREAK ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΣ ΚΑΙ 550 ΜΕΤΡΑ. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠ-
ΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ. 
ΤΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 
ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ. 

 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ. 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ 
 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και μην ξεχνάτε, 
το αεροβόλο δεν είναι παιχνίδι. Πάντα να το χρησιμοποιείτε 
με την ίδια σοβαρότητα σαν να ήταν πυροβόλο όπλο και να 
θεωρείτε ότι είναι γεμάτο. Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες 
ασφαλείας που περιέχονται στο εγχειρίδιο και φυλάξτε το 
εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση. 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ 
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4. Πώς να οπλίζετε και να γεμίζετε το αεροβόλο 
5. Πώς να σκοπεύετε και να πυροβολείτε με ασφάλεια 
6. Πώς να βγάζετε ένα κατεστραμμένο βλήμα 
7. Πώς να συντηρείτε το αεροβόλο σας 
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Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 61, 104 32 ΑΘΗΝΑ, 
ΤΗΛ. 210 5225007, 210 5234425 


