
R.I.S. lišta je univerzální způsob montáže doplňkového 
příslušenství. Svoji zbraň si může vylepšit o 
puškohledy, kolimátory, přídavná mířidla, taktické 
svítilny, bateriové boxy a další příslušenství.

JAK VYUŽÍT R.I.S. LIŠTU

Vyjměte zásobník ze zbraně - uvolňovač zásobníku se nachází na pravé straně 
zbraně (obr. 1-2). V horní části zásobníku otevřete otvor pro vsypání kuliček (obr. 3). 
Zásobník naplňte kuličkami a otvor zavřete (obr. 4). Natáhněte zásobník pomocí 
ozubeného kola ve spodní části zásobníku (obr. 5). Ukončete natahování zásobníku 
v okamžiku, kdy uslyšíte cvakání mechanismu. Zavřete otvor pro vsypání kuliček a 
založte zásobník do zbraně - uslyšíte „cvaknutí“ zámku uvolňovače zásobníku. 
Průběžně dotahujte zásobník po cca 50 ranách. Po střelbě zásobník vyjměte, 
vyprávyprázdněte a uvolněte pružinu pomocí jezdce na horní straně zásobníku (obr. 6). 
Doporučujeme kompatibilní a spolehlivé zásobníky TopArms (kódy zboží 4413, 
4414, 4415, 4452 a 4825).

JAK NAPLNIT ZÁSOBNÍK
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Hop-up je systém dodávající rotaci vystřelené kuličce, která zvyšuje přesnost a 
dostřel. Pro jeho regulaci jemně zatáhněte za páku závěru (obr. 1). Otevře se tím 
prachová krytka a šachta umožňující přístup k hop-up komoře. Otáčením kolečka 
nastavujeme míru rotace kuličky a tím i její dráhu - vztlak (obr. 2). Optimální dráha 
střely je mírné nadnesení kuličky (obr. 3). Je tak zajištěn co největší dostřel. 
Nastavení provádějte vždy od zcela uvolněné polohy (otáčením ve směru 
hodinových ručiček dochází k utahování). Příliš utažený hop-up může způsobit 
ucpání zbraně a její vážné pošucpání zbraně a její vážné poškození. Po nastavení hop-up uvolněte závěr 
stlačením záchytu závěru na levé straně zbraně nad spouští (obr. 5) a ručně zavřete 
prachovou krytku závěru (obr. 6).

JAK NASTAVIT HOP-UP
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Pro upravení délky pažby stlačte pojistku vysouvání pažby (obr. 1). Pojistku držte 
stlačenou a tahem nastavte požadovanou délku pažby - pažba má šest aretačních 
poloh. Po vysunutí pažby na požadovanou délku uvolněte pojistku vysouvání pažby 
(obr 2.). Správné zajištění poznáte podle slyšitelného “cvaknutí” aretačního kolíku.

JAK UPRAVIT DÉLKU PAŽBY
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Stejně jako skutečná zbraň má i tento model přepínač režimu střelby.
PPřepínání mezi režimy střelby (jednotlivé rány – dávka) a polohou zajištěno se 
nastavuje pomocí přepínače režimu střelby. Šipka na přepínači ukazující na “SAFE” 
znamená zajištenou spoušť (obr. 1). Režim “SEMI” umožňuje střelbu po jednotlivých 
ranách - jeden stisk spouště = 1 vystřelená kulička (obr. 2). V režimu “AUTO” vystřelí 
zbraň po stisku spouště dávku (obr. 3). Délka dávky (množství vystřelených kuliček) 
závisí na době, kdy je spoušť stisknuta. 

ZMĚNA REŽIMU STŘELBY
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Jemným tahem vyklopte obě mířidla do svislé polohy. 
Pro seřizování mířidel slouží dva šrouby na hlavním 
mířidle. Boční šroub umožňuje stranovou korekci 
mířidla a šroub umístěný přímo na vyklápěcím mířidle 
umožňuje korekci výškovou.
Typ mířídla závisí na modelu zbraně. 

JAK NASTAVIT MÍŘIDLA
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Stiskněte obě pojistky pažby směrem k sobě a patku pažby odklopte a sundejte 
(obr. 1-2). Vytáhněte plastovou krytku baterie (obr. 3). Vložte baterii do otvorů v 
pažbě. Každý díl baterie do jednoho otvoru (obr. 4). Použijte typ Mini CQB. 
Doporučujeme TopArms baterie o napětí 8,4V, nebo 9,6V (kódy zboží 5176 resp. 
5177). Pro snažší vložení baterie vysuňte pažbu o 1-2 stupně (viz. Jak upravit délku 
pažby). Zapojte konektor baterie (obr. 5) do konektoru zbraně a zasuňte jej do 
volného místa v pažbě (obr. 6). Vložte zpět plastovou krytku baterie. Nasuňte a 
“za“zacvakněte” gumovou krytku pažby.

JAK ZAPOJIT BATERII

1

4 5 6

2 3

Tahem dolů sejměte gumovou patku pažby (obr. 1). Vykloňte pojistku na spodní 
straně pažby (obr. 2). Stlačte pojistku posunu pažby (obr. 3). Tím se uvolní patky 
bočních krytů baterie, které sejměte a vysuňte pažbu do maximální polohy (obr. 4). 
Vzniklým otvorem prostrčte jednu část baterie typu Mini CQB . Doporučujeme 
TopArms baterie o napětí 8,4V, nebo 9,6V (kódy zboží 5176 resp. 5177). Zapojte 
konektor baterie. Přiložte boční kryty baterií, stiskněte pojistku posunu pažby, aby 
patky krytek mohly být zajištěny. Zamáčkněte pojistku patek. Nasuňte gumovou 
patpatku pažby.

JAK ZAPOJIT BATERII (VLTOR)
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JAK OVĚŘIT PRAVOST ZBRANĚ

Dovozce ArmaPro s.r.o., IČ 02747758, homologace v ČR: T 02/16

NÁVOD K OBSLUZE


