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Серія рушниць B3 складається з моделей B3-1, B3-2, B3-3, B3-4 тощо. В якості джерела 
енергії в цій рушниці використовується система з пружини і поршня. Рушниця добре 
виглядає і проста у використанні. В цій рушниці використовується ручка зведення, яка 
розташована під дулом, таким чином дуло залишається нерухомім, що зменшує його 
деформацію і забезпечує кращу точність стрільби. Щоб досягти кращих результатів у 
стрільбі і використовувати рушницю безпечно, уважно прочитайте цю інструкцію.  
Якщо використовувати рушницю без дотримання вказівок цієї інструкції, це може 
призвести до травм. 
 
Попередження:  
• Рушниця – це не іграшка: Вона в основному призначена для використання дорослими,  
• Перед вставлянням дробинки, впевніться, що поршень зачеплений за спусковий гачок. 
Тримайте дуло лівою рукою і вставте дробинку в зарядний отвір правою. Не встромляти 
пальці в зарядний отвір, крім випадків коли треба вставити дробинку.  
• Незалежно від того, заряджена рушниця чи ні, для запобігання нещасного випадку не 
направляти дуло ні на кого.  
• Якщо рушниця заряджена, не вішати її на дерева, стіни або буд-які рухомі предмети, де 
існує небезпека падіння рушниці.  
• Покупець і користувач повинен дотримуватись усіх законів, що стосуються власності і 
використання цієї пневматичної рушниці. 
• Не розбирати рушницю без дозволу. Якщо вона зламалась, її ремонтом повинна 
зайнятись людина з відповідною кваліфікацією. 
 

Модель Калібр 
(мм) 

Кучність 
(мм) 

Швидкість 
(фут/сек) 

Довжина 
(мм) 

Вага 
(кг) 

Зусилля 
спускового 
гачка 
(Н) 

B3-1 4.5/5.5 30/40 560/420 1035 3.5 9.8 ~ 29.4 

B3-2 4.5/5.5 30/40 560/420 1045 3.6 9.8 ~ 29.4 

B3-3 4.5/5.5 30/40 560/420 1050 3.5 9.8 ~ 29.4 

B3-4 4.5/5.5 30/40 560/420 1045 3.5 9.8 ~ 29.4 
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ВИКОРИСТАННЯ: 
• Розблокування ручки 
зведення 
Тримайте приклад правою 
рукою і відпустіть ручку 
зведення лівою. (Рис. 1-1 для 
B3-1, B3-2, B3-4,) 
Натисніть кнопку в передній 
частині лівим великим 
пальцем, відігніть ручку 
зведення іншими пальцями. 
(Рис. 1-2 для B3-3) 

• Стискання повітря 
Потягнути ручку 
зведення вниз, поки 
поршень не зачепиться 
за курок. (Рис. 2) 
 
Попередження: Зарядний 
отвір відкриється. Не 
класти пальці в зарядний 
отвір, якщо туди не 
вставлена дробинка. 
 

• Вставляння дробинки 
Тримайте ручку зведення 
лівою рукою і вставте 
дробинку в зарядний отвір 
правою, після чого поверніть 
ручку зведення в початкове 
положення. (Рис.3) 
Попередження: Впевніться, що 
поршень зачепився за курок, 
перед тим, як вставляти 
дробинку. 
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• Стрільба 
Дивіться через проріз 
прицільної планки і 
вирівняйте мушку таким 
чином, щоб вона знаходилась 
точно посередині прорізу, 
після чого наведіть на ціль. 
Зауважте, при правильному 
способі прицілювання верхня 
частина прорізу планки, 
верхня частина мушки і 
нижня частина цілі повинні 
бути на одному рівні. (Рис. 4) 

• Безпека (тільки для B3-
4) 
Штовхнути запобіжник 
вперед (Буде показувати на 
відмітку  F). Це означає, що 
запобіжник знято, можна 
натиснути курок і 
вистрілити. 
 
Потягнути запобіжник 
назад  (Буде показувати на 
відмітку S). Це означає, що 
рушниця знаходиться на 
запобіжнику. (Fig. 5) 

• Налаштування системи 
прицілювання 
Налаштування по вертикалі:   
Повернути гвинт 
налаштування по вертикалі 
праворуч щоб опустити 
проріз прицільної планки, 
якщо заряди влучають вище 
точки прицілювання,  
повернути гвинт 
налаштування по вертикалі 
ліворуч щоб підняти проріз 
прицільної планки, якщо 
заряди влучають нижче точки 
прицілювання. 
Налаштування по 
горизонталі: Повернути гвинт 
налаштування по горизонталі 
праворуч щоб перемістити 
проріз праворуч, якщо заряди 
влучають лівіше від центру. 
Повернути гвинт 
налаштування по горизонталі 
ліворуч щоб перемістити 
проріз ліворуч, якщо заряди 
влучають правіше від центру 
(Рис. 6) 
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ЗАУВАЖЕННЯ: 

• Перед використанням з рушниці потрібно стерти ганчіркою мастило, що захищає від 

іржі. Після використання почистити рушницю і нанести мастило, що захищає від іржі.  

• Щоб запобігти пошкодженню дула, не використовувати замість дробі стальний дріт чи 

цвяхи, або неякісний дріб. Не тримати пружину стисненою тривалий час, не стріляти з 

незарядженої рушниці – це призведе до поламки пружини і рушниці.  

• Не забувати капнути трохи мастила в з’єднання рушниці, щоб забезпечити змащування і 

герметичність.  
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Зауваження: Конструкція рушниці може змінюватись задля покращення її якості. Це 

призведе до зміни специфікації продукту. Але це може не вплинути на структурні частини 

і інструкцію. Усі користувачі повинні це розуміти. 
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