
1. Σα μέρε ηοσ αεροβόλοσ 

 

2. Πώς να αζθαλίδεηε ηο αεροβόλο 

Η αζθάιεηα βξίζθεηαη πάλσ 
από ηε ζθαλδάιε ζηε δεμηά 
πιεπξά ηνπ αεξνβόινπ 
(εηθόλα 2). Πηέζηε ηελ 
αζθάιεηα πξνο ηα κέζα θαη 
ηαπηόρξνλα ζπξώμηε ηειείσο 
κπξνζηά από ηα αξηζηεξά 
πξνο ηα δεμηά πξνο ηελ 
έλδεημε S (safe). Σν 
αεξνβόιν είλαη αζθαιηζκέλν 
όηαλ ε θόθθηλε έλδεημε δελ 
θαίλεηαη θαζόινπ.  

ΠΡΟΟΧΗ! ΒΓΑΛΣΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ 
ΔΗΣΔ ΔΣΟΗΜΟΗ ΝΑ ΚΟΠΔΤΔΣΔ. 
Γηα λα απαζθαιίζεηε ην αεξνβόιν πηέζηε ηελ αζθάιεηα 
πξνο ηα κέζα θαη ηαπηόρξνλα ηξαβήμηε ηειείσο πίζσ από 
δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά πξνο ην ζεκείν F (fire) κέρξη λα 
εκθαληζηεί ε θόθθηλε έλδεημε. 

3. Πώς να βάδεηε και να βγάδεηε αμπούλα CO2 

Πώς να βάδεηε ηεν 
αμπούλα CO2 

Αζθαιίζηε ην αεξνβόιν. 
Βεβαησζείηε όηη ην αεξνβόιν 
είλαη άδεην θαη ζθνπεύεη 
πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε. 
Κξαηήζηε ηε ιαβή ηνπ 
όπινπ ζηελ παιάκε ηνπ 
ελόο ρεξηνύ θαη κε ην άιιν 
ρέξη ηξαβήμηε ην θάιπκκα 
ηεο ιαβήο πξνο ηα πίζσ. 
Ξεβηδώζηε ηελ πεηαινύδα 
δηάηξεζεο ηεο ακπνύιαο θαη 
ηνπνζεηήζηε κηα θαηλνύξηα 
ακπνύια CO2ζην αεξνβόιν 
(εηθόλα 3). 

 

Δπαλαθέξεηε ην θάιπκκα ηεο ιαβήο ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, 
ζύξνληαο πξνο ηα κέζα ώζηε λα θνπκπώζεη. 
ηξέςηε ην άδεην αεξνβόιν πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε θαη 
αθνύ βγάιεηε ηελ αζθάιεηα ππξνβνιήζηε. Αλ ην αεξνβόιν δελ 
ππξνβνιεί αλνίμηε πάιη ην θάιπκκα, βηδώζηε ηελ πεηαινύδα 
ιίγν αθόκα έσο όηνπ ππξνβνιήζεηε. 
Βεβαησζείηε όηη ε αζθάιεηα είλαη βαικέλε. 
Με ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία γηα λα ζθίμεηε ή λα αλνίμεηε ηελ 
πεηαινύδα. Τπεξβνιηθό βίδσκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σπληζηνύκε λα ρξεζηκνπνηείηε ακπνύιεο CO2 ηεο Crosman πνπ 
είλαη θαηαζθεπαζκέλεο λα ηαηξηάδνπλ ζηα κνληέια ηεο. Πνηέ κελ 
πξνζπαζείηε λα βάιεηε ακπνύια CO2 κε ηε βία. 
ΠΡΟΟΧΗ! Δ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 49C / 120F Ζ 
ΑΜΠΟΤΛΑ CO2  ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΚΡΑΓΔΗ. 

Πώς να βγάδεηε ηεν αμπούλα CO2 

Βεβαησζείηε όηη ε αζθάιεηα είλαη βαικέλε θαη όηη ην αεξνβόιν 
είλαη άδεην. 
ηξέςηε ην άδεην αεξνβόιν πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε θαη 
αλνίμηε ην θάιπκκα ηεο ιαβήο ηξαβώληαο πξνο ηα πίζσ. 
Με ην έλα ρέξη θξαηήζηε ην αεξνβόιν από ην πάλσ κέξνο ηεο 
θάλεο. Με ην άιιν ρέξη μεβηδώζηε ηελ πεηαινύδα δηάηξεζεο 
ζηγά ζηγά κέρξη ην ηέινο ώζηε λα δηαθύγεη ό,ηη αέξην έρεη 
απνκείλεη ζηελ ακπνύια.  
Βγάιηε ηελ ακπνύια CO2 θαη βηδώζηε ιίγν ηελ πεηαινύδα 
ώζηε λα κελ εκπνδίδεη ην θάιπκκα ηεο ιαβήο λα επαλέιζεη ζηε 
ζέζε ηνπ. Δπαλαθέξεηε ην θάιπκκα ηεο ιαβήο ζηελ αξρηθή ηνπ 
ζέζε, ζύξνληαο πξνο ηα κέζα ώζηε λα θνπκπώζεη. 
ΠΡΟΟΧΗ! ΠΡΟΣΑΣΔΦΣΔ ΣΑ ΥΔΡΗΑ Α ΑΠΟ ΓΗΑΦΤΓΖ 
CO2. Ζ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΑΔΡΗΟ ΘΑ Α ΠΑΓΧΔΗ. 
 
4. Πώς να γεμίδεηε και να αδειάδεηε ηο γεμιζηήρα  

Πώς να γεμίδεηε ηο γεμιζηήρα με αηζάλινα BBs 

Βεβαησζείηε όηη ην αεξνβόιν 
είλαη άδεην θαη ζθνπεύεη πξνο 
αζθαιή θαηεύζπλζε. 
Βγάιηε ην γεκηζηήξα παηώληαο 
ην θνπκπί απειεπζέξσζεο ηνπ 
γεκηζηήξα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
αξηζηεξή πιεπξά ηνπ αεξνβόινπ 
πίζσ από ηνλ πξνθπιαθηήξα ηεο 
ζθαλδάιεο. Σξαβήμηε θαη 
αζθαιίζηε θάησ ην ειαηήξην πνπ 
βξίζθεηαη ζην απιάθη ηνπ 
γεκηζηήξα (εηθόλα 4).  

Σνπνζεηήζηε κέρξη 18 ΒΒs ζηελ ππνδνρή πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ γεκηζηήξα. Βάιηε ην γεκηζηήξα ζην 
αεξνβόιν θαη απειεπζεξώζηε ην ειαηήξην θαη. Βεβαησζείηε όηη 
ν γεκηζηήξαο έρεη θιεηδώζεη θαιά ζηε ζέζε ηνπ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεξηθά βιήκαηα ΒΒs είλαη δηαθνξεηηθνύ δηακεηξήκαηνο από ηα 
ελδεδεηγκέλα. Ειέγμηε όηη ηα βιήκαηα ρσξάλε ζηελ θάλε βάδνληάο ηα έλα-
έλα από ηελ κπξνζηηλή κεξηά πξηλ γεκίζεηε ην γεκηζηήξα. Αλ ηα βιήκαηα 
πέθηνπλ κε επθνιία από ηελ θάησ πιεπξά είλαη θαηάιιεια γηα ην αεξνβόιν 

ζαο. Αλ δελ πεξλάλε κε επθνιία θαη κπινθάξνπλ κελ ηα 
ρξεζηκνπνηήζεηε. Η δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα όια ηα 
βιήκαηα ΒΒ πξηλ γεκίζεηε ην γεκηζηήξα. Μελ πηέδεηε ηα βιήκαηα λα 
κπνπλ κε ηε βία ζην γεκηζηήξα. 

ΠΡΟΟΧΗ! ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΟΝΟ ΒΛΖΜΑΣΑ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑΜΔΣΡΖΜΑΣΟ, .177 cal / 4,5 mm. 
ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΣΡΖΜΑΣΟ ΒΛΖΜΑΣΑ ΜΠΟΡΔΗ 
ΝΑ Α ΠΡΟΚΑΛΔΟΤΝ ΒΛΑΒΖ Ή ΕΖΜΗΑ ΣΟ 
ΑΔΡΟΒΟΛΟ.  
ΜΖΝ ΞΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΑ ΒΛΖΜΑΣΑ. 

Πώς να αδειάδεηε ηο γεμιζηήρα 

Βεβαησζείηε όηη ην αεξνβόιν είλαη άδεην θαη ζθνπεύεη πξνο 
αζθαιή θαηεύζπλζε. 
Βγάιηε ην γεκηζηήξα παηώληαο ην θνπκπί απειεπζέξσζεο 
ηνπ γεκηζηήξα. 
Σξαβήμηε θαη αζθαιίζηε θάησ ην ειαηήξην πνπ βξίζθεηαη 
ζην απιάθη ηνπ γεκηζηήξα. 
Με ειαθξά ρηππήκαηα ηνπ γεκηζηήξα αδεηάζηε από ηελ 
ππνδνρή όια ηα ΒΒs πνπ βξίζθνληαη ζην απιάθη. 
Αλ θάπνην ΒΒ παξακέλεη ζηε γεκηζηήξα, αθαηξέζηε ην 
πξνζεθηηθά κε θάπνην καιαθό αηρκεξό αληηθείκελν. Διέγμηε 
αλ ππάξρεη θάπνην μέλν ζώκα ζηνλ απιό θνηηώληαο κέζα 
ζηελ θάλε θαη κε θαηεύζπλζε πξνο κία θσηεηλή πεγή. 
θνπεύζηε πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε, βγάιηε ηελ αζθάιεηα 
θαη ππξνβνιήζηε κεξηθέο θνξέο κέρξη λα βεβαησζείηε όηη ην 
αεξνβόιν είλαη ηειείσο άδεην. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γηα λα αδεηάζεηε ην γεκηζηήξα, ην αεξνβόιν πξέπεη λα έρεη 
κέζα ακπνύια CO2. Μελ αθήλεηε ην αεξνβόιν κε γεκάηε ακπνύια 
πεξηζζόηεξν από κία-δύν εκέξεο. Απνζεθεύεηε ην αεξνβόιν ρσξίο 
ακπνύια. 
 
5. Πώς να ζκοπεύεηε και να πσροβολείηε 

ηξέθεηε ην αεξνβόιν ΠΑΝΣΑ πξνο ΑΦΑΛΗ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ. Βάιηε κηα θαηλνύξηα ακπνύια CO2 ζην 
αεξνβόιν θαη γεκίζηε ην γεκηζηήξα κε ΒΒs. Αθνύ 
βεβαησζείηε όηη ν ζηόρνο ζαο θαη ν ρώξνο γύξσ θαη πίζσ 
απ’ απηόλ είλαη αζθαιήο βγάιηε ηελ αζθάιεηα θαη 
ππξνβνιήζηε.  
Σν αεξνβόιν δηαζέηεη ζηαζεξά 
κπξνο θαη πίζσ ζθνπεπηηθά. 
Γηα ζσζηή ζθόπεπζε ε αθίδα 
ηνπ κπξνζηηλνύ ζθνπεπηηθνύ 
πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ 
εγθνπή ηνπ πίζσ 
ζθνπεπηηθνύ. Γηα επηηπρή βνιή 
ν ζηόρνο, ε αθίδα ηνπ 
κπξνζηηλνύ ζθνπεπηηθνύ θαη ε 
εγθνπή ηνπ πίζσ ζθνπεπηηθνύ 
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κία 
επζεία (εηθόλα 5). 

 



6. Πώς να βγάδεηε ένα καηεζηραμμένο βλήμα 

Βεβαησζείηε όηη ε αζθάιεηα είλαη βαικέλε θαη αθνινπζήζηε 
ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 4

ν
 βήκα, πώο λα 

αδεηάδεηε ην αεξνβόιν. Αλ δελ θαηαθέξεηε λα 
μεκπινθάξεηε ην αεξνβόιν κελ πξνρσξήζεηε ζε 
πεξαηηέξσ ελέξγεηεο αιιά απεπζπλζείηε ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. 
 
7. Πώς να ζσνηερείηε ηο αεροβόλο ζας 

Σν αεξνβόιν ζα ιεηηνπξγεί θαιύηεξα αλ ην ιαδώλεηε 
ξίρλνληαο 2-3 ζηαγόλεο από ςηιό δεθάξη ιάδη ζηελ αθίδα 
θαη ζηελ πεηαινύδα δηάηξεζεο πεξίπνπ θάζε 250 βνιέο.  
 Ωο θαηαιιειόηεξν ζπληζηνύκε λα ρξεζηκνπνηείηε ην 
Pellgunoil

®
 ηεο Crosman πνπ, ιόγσ ηεο ζύλζεζήο ηνπ, 

αξθεί κία ζηαγόλα ζηα ζεκεία ιίπαλζεο. Μελ ην ιαδώλεηε 
ππεξβνιηθά. Με ιαδώλεηε ηελ θάλε ηνπ αεξνβόινπ 
εζσηεξηθά. Σν ιηπαληηθό κε ηα ππνιείκκαηα ηνπ βιήκαηνο 
δεκηνπξγνύλ ζηξώκα πνπ αιινηώλεη ηε κνξθή ηεο θάλεο. 
Μελ αθήλεηε ηξππεκέλε ηελ ακπνύια ζην αεξνβόιν 
πεξηζζόηεξν από 1-2 εκέξεο ή όηαλ ην απνζεθεύεηε. Η 
ακπνύια πεξηέρεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) ππό πίεζε. 
Η δηαθπγή ηνπ αεξίνπ πξνθαιεί θζνξά ζηηο εζσηεξηθέο 
θιάληδεο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ αεξνβόινπ. 
. 
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. 

 Πξνζηαηέςηε ηα ρέξηα ζαο από δηαθπγή CO2. Η επαθή κε ην αέξην ζα 
ζαο παγώζεη.  

 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. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία γηα λα ζθίμεηε ή λα αλνίμεηε ηελ 
πεηαινύδα δηάηξεζεο ηεο ακπνύιαο. Υπεξβνιηθό βίδσκα κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη δεκηά. 

 Φξεζηκνπνηείηε κόλν ηα θαηάιιεια βιήκαηα θαη ακπνύιεο CO2. Με 
ρξεζηκνπνηείηε ήδε ρξεζηκνπνηεκέλα βιήκαηα.  

 Μεηά από θάζε ρξήζε αδεηάδεηε ην αεξνβόιν θαη βάδεηε ηελ αζθάιεηα. 

 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 
απνζεθεύεηε ην αεξνβόιν θαη βγάδεηε ην γεκηζηήξα θαη ηελ ακπνύια CO2. 

 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 θαη ηηο 
ακπνύιεο CO2. 

 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: Γεκηζηήξαο 18 βνιώλ. 
Υξήζε επαλαιεπηηθή ή βνιή θαηά βνιή 

Βιήκαηα: .177 cal / 4,5 mm  αηζάιηλα BBs αεξνβόισλ 
πλνιηθό κήθνο: 17,15 cm 
Βάξνο: 500 gr 
θνπεπηηθά: ηαζεξό κπξνζηηλό ζθνπεπηηθό 
 ηαζεξό πίζσ ζθνπεπηηθό 
Κάλε: Αηζάιηλε, ιεία 
Πξνσζεηηθή δύλακε: Ακπνύια CO2  12gr 
Σαρ. Δμ. Βιήκ.: 145  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 ΑΜΠΟΤΛΑ CO
2
 

C11-C21-C31 
ΣΗ CROSMAN 

 
 

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. 
ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ C11 ΔΗΝΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ Δ ΑΠΟΣΑΖ Χ 
ΚΑΗ 230 ΜΔΣΡΑ. 
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 ΔΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΧ. 

 
 
 

ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ 
ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ 

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

ΥΧΡΗ 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. 

 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΑΦΑΛΖ ΥΡΖΖ 
 
1. Σα μέρε ηοσ αεροβόλοσ 
2. Πώς να αζθαλίδεηε ηο αεροβόλο 
3. Πώς να βγάδεηε και να βάδεηε ηεν αμπούλα CO2 
4. Πώς να γεμίδεηε και να αδειάδεηε ηο γεμιζηήρα με βλήμαηα 
5. Πώς να ζκοπεύεηε και να πσροβολείηε με αζθάλεια 
6. Πώς να βγάδεηε ένα καηεζηραμμένο βλήμα 
7. Πώς να ζσνηερείηε ηο αεροβόλο ζας 
8. Οδεγίες αζθαλείας 

 
 
 

Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Ε. 
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