
1. Τα μέρη του αεροβόλου

2. Πώς να ασφαλίζετε το αεροβόλο
Η ασφάλεια βρίσκεται πάνω
από τη σκανδάλη στη δεξιά
πλευρά του αεροβόλου
(εικόνα 2). Πιέστε την
ασφάλεια προς τα μέσα και
ταυτόχρονα σπρώξτε τελείως
μπροστά από τα αριστερά
προς τα δεξιά προς την
ένδειξη S (safe). Το
αεροβόλο είναι ασφαλισμένο
όταν η κόκκινη ένδειξη δεν
φαίνεται καθόλου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ
ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΚΟΠΕΥΣΕΤΕ.
Για να απασφαλίσετε το αεροβόλο πιέστε την ασφάλεια
προς τα μέσα και ταυτόχρονα τραβήξτε τελείως πίσω από
δεξιά προς τα αριστερά προς το σημείο F (fire) μέχρι να
εμφανιστεί η κόκκινη ένδειξη.

3. Πώς να βάζετε και να βγάζετε αμπούλα CO2
Πώς να βάζετε την αμπούλα
CO2

Ασφαλίστε το αεροβόλο.
Βεβαιωθείτε ότι το αεροβόλο είναι
άδειο και σκοπεύει προς ασφαλή
κατεύθυνση.
Κρατήστε τη λαβή του όπλου στην
παλάμη του ενός χεριού και με το
άλλο χέρι τραβήξτε το κάλυμμα της
λαβής προς τα πίσω. Ξεβιδώστε την
πεταλούδα διάτρησης της αμπούλας
και τοποθετήστε μια καινούρια
αμπούλα CO2στο αεροβόλο (εικόνα
3). Επαναφέρετε το κάλυμμα της
λαβής στην αρχική του θέση,
σύροντας προς τα μέσα ώστε να
κουμπώσει
.

Στρέψτε το άδειο αεροβόλο προς ασφαλή κατεύθυνση και
αφού βγάλετε την ασφάλεια πυροβολήστε. Αν το αεροβόλο δεν
πυροβολεί ανοίξτε πάλι το κάλυμμα, βιδώστε την πεταλούδα
λίγο ακόμα έως ότου πυροβολήσετε.
Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι βαλμένη.
Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να σφίξετε ή να ανοίξετε την
πεταλούδα. Υπερβολικό βίδωμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αμπούλες CO2 της Crosman που
είναι κατασκευασμένες να ταιριάζουν στα μοντέλα της. Ποτέ μην
προσπαθείτε να βάλετε αμπούλα CO2 με τη βία.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 49C / 120F Η
ΑΜΠΟΥΛΑ CO2 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ.

Πώς να βγάζετε την αμπούλα CO2
Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι βαλμένη και ότι το αεροβόλο
είναι άδειο.
Στρέψτε το άδειο αεροβόλο προς ασφαλή κατεύθυνση και
ανοίξτε το κάλυμμα της λαβής τραβώντας προς τα πίσω.
Με το ένα χέρι κρατήστε το αεροβόλο από το πάνω μέρος της
κάνης. Με το άλλο χέρι ξεβιδώστε την πεταλούδα διάτρησης
σιγά σιγά μέχρι το τέλος ώστε να διαφύγει ό,τι αέριο έχει
απομείνει στην αμπούλα.
Βγάλτε την αμπούλα CO2 και βιδώστε λίγο την πεταλούδα
ώστε να μην εμποδίζει το κάλυμμα της λαβής να επανέλθει στη
θέση του. Επαναφέρετε το κάλυμμα της λαβής στην αρχική του
θέση, σύροντας προς τα μέσα ώστε να κουμπώσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΗ
CO2. Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΓΩΣΕΙ.

4. Πώς να γεμίζετε και να αδειάζετε το γεμιστήρα
Πώς να γεμίζετε το γεμιστήρα με ατσάλινα BBs

Βεβαιωθείτε ότι το αεροβόλο είναι άδειο και
σκοπεύει προς ασφαλή κατεύθυνση.
Βγάλτε το γεμιστήρα πατώντας το κουμπί
απελευθέρωσης του γεμιστήρα, που βρίσκεται
στην αριστερή πλευρά του αεροβόλου πίσω
από τον προφυλακτήρα της σκανδάλης.
Τραβήξτε και ασφαλίστε κάτω το ελατήριο που
βρίσκεται στο αυλάκι του γεμιστήρα (εικόνα 4).
Τοποθετήστε μέχρι 18 ΒΒs στην υποδοχή που
βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του
γεμιστήρα. Βάλτε το γεμιστήρα στο

αεροβόλο και απελευθερώστε το ελατήριο και. Βεβαιωθείτε ότι
ο γεμιστήρας έχει κλειδώσει καλά στη θέση του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικά βλήματα ΒΒs είναι διαφορετικού διαμετρήματος από τα
ενδεδειγμένα. Ελέγξτε ότι τα βλήματα χωράνε στην κάνη βάζοντάς τα ένα-
ένα από την μπροστινή μεριά πριν γεμίσετε το γεμιστήρα. Αν τα βλήματα
πέφτουν με ευκολία από την κάτω πλευρά είναι κατάλληλα για το αεροβόλο
σας. Αν δεν περνάνε με ευκολία και μπλοκάρουν μην τα χρησιμοποιήσετε. Η
διαδικασία αυτή πρέπει να ακολουθείται για όλα τα βλήματα ΒΒ πριν
γεμίσετε το γεμιστήρα. Μην πιέζετε τα βλήματα να μπουν με τη βία στο
γεμιστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ, .177 cal / 4,5 mm.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΒΛΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΒΛΑΒΗ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ
ΑΕΡΟΒΟΛΟ.
ΜΗΝ ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ.

Πώς να αδειάζετε το γεμιστήρα
Βεβαιωθείτε ότι το αεροβόλο είναι άδειο και σκοπεύει προς
ασφαλή κατεύθυνση.
Βγάλτε το γεμιστήρα πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης
του γεμιστήρα.
Τραβήξτε και ασφαλίστε κάτω το ελατήριο που βρίσκεται
στο αυλάκι του γεμιστήρα.
Με ελαφρά χτυπήματα του γεμιστήρα αδειάστε από την
υποδοχή όλα τα ΒΒs που βρίσκονται στο αυλάκι.
Αν κάποιο ΒΒ παραμένει στη γεμιστήρα, αφαιρέστε το
προσεκτικά με κάποιο μαλακό αιχμηρό αντικείμενο. Ελέγξτε
αν υπάρχει κάποιο ξένο σώμα στον αυλό κοιτώντας μέσα
στην κάνη και με κατεύθυνση προς μία φωτεινή πηγή.
Σκοπεύστε προς ασφαλή κατεύθυνση, βγάλτε την ασφάλεια
και πυροβολήστε μερικές φορές μέχρι να βεβαιωθείτε ότι το
αεροβόλο είναι τελείως άδειο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αδειάσετε το γεμιστήρα, το αεροβόλο πρέπει να έχει
μέσα αμπούλα CO2. Μην αφήνετε το αεροβόλο με γεμάτη αμπούλα
περισσότερο από μία-δύο ημέρες. Αποθηκεύετε το αεροβόλο χωρίς
αμπούλα.

5. Πώς να σκοπεύετε και να πυροβολείτε
Στρέφετε το αεροβόλο ΠΑΝΤΑ προς ΑΣΦΑΛΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Βάλτε μια καινούρια αμπούλα CO2 στο
αεροβόλο και γεμίστε το γεμιστήρα με ΒΒs. Αφού
βεβαιωθείτε ότι ο στόχος σας και ο χώρος γύρω και πίσω
απ’ αυτόν είναι ασφαλής βγάλτε την ασφάλεια και
πυροβολήστε.
Το αεροβόλο διαθέτει σταθερά
μπρος και πίσω σκοπευτικά.
Για σωστή σκόπευση η ακίδα
του μπροστινού σκοπευτικού
πρέπει να συμπίπτει με την
εγκοπή του πίσω
σκοπευτικού. Για επιτυχή βολή
ο στόχος, η ακίδα του
μπροστινού σκοπευτικού και η
εγκοπή του πίσω σκοπευτικού
πρέπει να βρίσκονται σε μία
ευθεία (εικόνα 5).



6. Πώς να βγάζετε ένα κατεστραμμένο βλήμα
Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι βαλμένη και ακολουθήστε
τη διαδικασία που περιγράφεται στο 4ο βήμα, πώς να
αδειάζετε το αεροβόλο. Αν δεν καταφέρετε να
ξεμπλοκάρετε το αεροβόλο μην προχωρήσετε σε
περαιτέρω ενέργειες αλλά απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο άτομο.

7. Πώς να συντηρείτε το αεροβόλο σας
Το αεροβόλο θα λειτουργεί καλύτερα αν το λαδώνετε
ρίχνοντας 2-3 σταγόνες από ψιλό δεκάρι λάδι στην ακίδα
και στην πεταλούδα διάτρησης περίπου κάθε 250 βολές.
Ως καταλληλότερο συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το

Pellgunoil® της Crosman που, λόγω της σύνθεσής του,
αρκεί μία σταγόνα στα σημεία λίπανσης. Μην το λαδώνετε
υπερβολικά. Μη λαδώνετε την κάνη του αεροβόλου
εσωτερικά. Το λιπαντικό με τα υπολείμματα του βλήματος
δημιουργούν στρώμα που αλλοιώνει τη μορφή της κάνης.
Μην αφήνετε τρυπημένη την αμπούλα στο αεροβόλο
περισσότερο από 1-2 ημέρες ή όταν το αποθηκεύετε. Η
αμπούλα περιέχει διοξείδιο του άνθρακα (CO2) υπό πίεση.
Η διαφυγή του αερίου προκαλεί φθορά στις εσωτερικές
φλάντζες στεγανοποίησης του αεροβόλου.
.
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.
 Προστατέψτε τα χέρια σας από διαφυγή CO2. Η επαφή με το αέριο θα

σας παγώσει.
 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.
 Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να σφίξετε ή να ανοίξετε την

πεταλούδα διάτρησης της αμπούλας. Υπερβολικό βίδωμα μπορεί να
προκαλέσει ζημιά.

 Χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα βλήματα και αμπούλες CO2. Μη
χρησιμοποιείτε ήδη χρησιμοποιημένα βλήματα.

 Μετά από κάθε χρήση αδειάζετε το αεροβόλο και βάζετε την ασφάλεια.

 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
αποθηκεύετε το αεροβόλο και βγάζετε το γεμιστήρα και την αμπούλα CO2.

 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 και τις

αμπούλες CO2.
 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: Γεμιστήρας 18 βολών.

Χρήση επαναληπτική ή βολή κατά βολή
Βλήματα: .177 cal / 4,5 mm ατσάλινα BBs αεροβόλων
Συνολικό μήκος: 20 cm
Βάρος: 675 gr
Σκοπευτικά: Σταθερό μπροστινό σκοπευτικό

Σταθερό πίσω σκοπευτικό
Κάνη: Ατσάλινη, λεία
Προωθητική δύναμη: Αμπούλα CO2 12gr
Ταχ. Εξ. Βλήμ.:121 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……………………………………………………………………………………………………….
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΑΜΠΟΥΛΑΣ CO2

CC-T
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 C11 ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΣ
ΚΑΙ 230 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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Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 61, 104 32 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ. 210 5225007, 210 5234425


