


Zgodnie z aktualną Ustawą o Broni i Amunicji, BEZ ZEZWOLENIA można posiadać
urządzenia pneumatyczne o energii pocisku do 17 Jouli. 

W związku z powyższym na posiadanie i używanie pistoletu na kule gumowe i pieprzowe
BYRNA HD nie jest wymagane żadne pozwolenie i rejestracja, gdyż energia pocisku

wystrzelonego z pistoletu BYRNA HD wynosi ok. 15 - 16 Jouli. 

Jako wyłączny importer i dystrybutor produktów BYRNA 
dziękujemy Państwu za zakup produktu BYRNA HD. 

Życzymy bezpiecznego i bezproblemowego użytkowania.
BRON.pl

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Pistolet na kule pieprzowe / gumowe Byrna HD nie jest zabawką i nigdy nie należy go zostawiać w 
pozycji niezabezpieczonej. 

• UWAGA! Nigdy nie celuj ani nie strzelaj w głowę, twarz, oczy, uszy, gardło ani kręgosłup. 
Uderzenie w te miejsca może skutkować poważnymi urazami lub nawet śmiercią.
• Wszystkie osoby przebywające w okolicy powinny zawsze nosić okulary ochronne
Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby pociski nie były wystrzeliwane poza 
obszarem do tego przygotowanym i aby nie zagrażać żadnym znajdującym się w pobliżu osobom, 
zwierzętom lub własności prywatnej. 
• Nigdy nie zostawiaj naboju CO2 ani pistoletu Byrna HD z zamontowanym nabojem CO2 w 
temperaturach powyżej 50 stopni Celsjusza
• Nie próbuj samodzielnie naprawiać swojego pistoletu  Byrna HD. W przypadku ewentualnej 
usterki skontaktuj się bezpośrednio z działem serwisu dystrybutora marki Byrna.
Należy unikać kontaktu skóry z uciekającym gazem podczas użytkowania sprzętu, ładowania lub 
wyjmowania kapsuły. Należy używać jedynie rekomendowanych pocisków, aby uniknąć 
problemów w kwestiach gwarancyjnych.
• Urządzenie powinno się przechowywać w zabezpieczonym, wolnym od wilgoci miejscu, w 
temperaturze powyżej 0 , ale nie przekraczającej 50  ℃ ℃
• Nigdy nie zaglądaj w lufę. Przypadkowy wystrzał w takiej sytuacji może skutkować poważnym 
urazem. 
• Nigdy nie trzymaj palca na spuście, jeżeli nie zamierzasz oddawać strzału. 
• Należy pamiętać, aby zawsze wyjąć kapsułę CO2 oraz pociski przed  ewentualnym sprawdzaniem
i konserwacją urządzenia.
• Prosimy zachować szczególną ostrożność przy używaniu sprzętu na dystansie powyżej 20 metrów,
gdyż celność powyżej tego dystansu maleje. 



ODKRYJ SWÓJ PISTOLET BYRNA HD 

ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z OPISEM I CECHAMI PRODUKTU.



BEZPIECZNIK



ŁADOWANIE KAPSUŁY CO2

UWAGA! W sytuacji gdy ciśnienie w kapsule CO2 spadnie poniżej pewnego poziomu to pistolet 
BYRNA przestanie strzelać. Należy zawsze pamiętać o wyjmowaniu kapsuły CO2 po zakończeniu 
strzelania lub gdy w kapsule zabraknie już gazu. W przypadku wzrostu temperatury ciśnienie może 
się nieznacznie zwiększyć umożliwiając ponowne oddawanie strzałów.

UWAGA! Należy używać jedynie rekomendowanych kapsuł CO2 do tego urządzenia, aby uniknąć 
problemów w kwestiach gwarancyjnych.

Ładowanie kapsuły:

1. Wykręć powoli nakrętkę CO2 przy użyciu specjalnego klucza (klucz jest wbudowany w 
podstawę magazynka)

2. Umieść nową, nieużywaną kapsułę CO2 do komory na kapsuły w urządzeniu.

3. Załóż z powrotem nakrętkę , wkręcaj z wyczuciem prowadząc po gwincie i dokręć ją używając
klucza z podstawy magazynka. Nakrętka powinna pasować idealnie do urządzenia – nie wolno zbyt
mocno dokręcać nakrętki lub wkręcać na siłę, krzywo - niezgodnie z gwintem.

KAPSUŁA PRZEBIJANA JEST DOPIERO PRZY PIERWSZYM NACIŚNIĘCIU SPUSTU. 
NIGDY NIE ZOSTAWIAJ URZĄDZENIA Z PRZEBITĄ KAPSUŁĄ CO2. 

Przechowywanie kapsuły z przebitą membraną dłużej niż dobę może przyczynić się do szybszego 
zużycia uszczelki i awarii sprzętu. W urządzeniu należy przechowywać jedynie nieprzebite kapsuły.



WYJMOWANIE KAPSUŁY CO2

UWAGA! Przed przystąpieniem do założenia lub wyjęcia kapsuły CO2 upewnij się, że urządzenie 
jest zabezpieczone (tryb SAFE), magazynek jest wyjęty, a żadnych kul nie ma załadowanych w 
komorze pistoletu.  

UWAGA! Przed wyjęciem kapsuły CO2 skieruj urządzenie lufą w bezpiecznym kierunku i powoli 
odkręć nakrętkę używając klucza wbudowanego w podstawę magazynku.

Bardzo powoli odkręć nakrętkę CO2 za pomocą klucza wbudowanego w podstawę magazynku. 
ZWRÓĆ UWAGĘ: Jeśli resztki CO2 nadal są w urządzeniu to ulecą one z komory  podczas 
odkręcania nakrętki, będzie wtedy słyszalny charakterystyczny dźwięk ulatniającego się gazu.
Może być nieco ciężej odkręcić nakrętkę, gdy w kapsule jest jeszcze dużo gazu CO2.  
Wówczas należy tylko lekko odkręcić nakrętkę i zaczekać, aż resztka gazu się ulotni. 

RADZIMY WYSTRZELAĆ RESZTKI Z KAPSUŁY CO2 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
ODKRĘCANIA NAKRĘTKI.



KULE DO SAMOOBRONY
Pociski do samoobrony Byrna BLACK zawierają następujące składniki: kapsaicyna w postaci 
oleożywicy (OC), noniwamid- kapsaicyna II syntetyczna/ PAVA), 2 Chlorobenzylidenomalononitryl
(CS / gaz łzawiący). Środki te powodują silne podrażnienia skóry, oczu i dróg oddechowych.

UWAGA!
Pociski Byrna zawierają sproszkowane środki chemiczne unoszące się w powietrzu po trafieniu w 
cel. Warunki pogodowe mogą wpłynąć na wydajność użytych środków chemicznych.

UWAGA!

• Szkodliwe w przypadku wdychania
• Powoduje podrażnienie oczu
• Może powodować reakcję alergiczną skóry
• Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Przed użyciem bezwzględnie należy zapoznać się z instrukcją. Nie należy używać jeśli nie 
zaznajomiono się i nie zastosowano wszystkich niezbędnych środków ostrożności. Unikać 
wdychania pyłu. Dokładnie umyć po użyciu. Tylko do użytku na zewnątrz lub w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. Zabrania się wyrzucania zanieczyszczonej środkami chemicznymi 
odzieży. 

Postępowanie po przypadkowym użyciu:

W PRZYPADKU mocnych duszności: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnij 
swobodę w oddychaniu.

W PRZYPADKU pieczenia oczu i twarzy: Ostrożnie płukaj oczy i twarz mlekiem lub dużą ilością 
wody przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli były założone i kontynuować płukanie.
Do neutralizacji działania gazu pieprzowego można także użyć specjalnych chusteczek. 

W PRZYPADKU wystąpienia innych objawów: Należy bezzwłocznie skontaktować się z 
najbliższą placówką medyczną w celu uzyskania porady / pomocy lekarskiej.



ŁADOWANIE / ROZŁADOWYWANIE
MAGAZYNKA

ŁADOWANIE MAGAZYNKA:

Trzymaj magazynek z prowadnicą kulek skierowaną od siebie. Kule należy wkładać w otwartą 
część górną magazynka, wystarczy tu niewielki nacisk, aby wepchnąć kule za uchwyt prowadnicy.  
Należy powtarzać pierwszy krok, aż żądana liczba kul zostanie już wprowadzona, mając jednak na 
uwadze maksymalną możliwą pojemność podaną dla danego magazynka.
ROZŁADOWYWANIE MAGAZYNKA:
Aby wyjąć kule z magazynka należy trzymając dłoń nad górnym częścią magazynka delikatnie 
pociągnąć w dół uchwyt prowadnicy kul.
UWAGA! Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu kul, gdyż są one pod naciskiem sprężyny
i mogą wyskoczyć z siłą wystarczającą do pęknięcia ich osłonki.



WYKORZYSTANIE PODSTAWY MAGAZYNKA
DO OZNACZENIA ZAWARTOŚCI:

Twój pistolet na kule pieprzowe i gumowe BYRNA HD zawiera dodatkową podstawę magazynka z
dwoma wskaźnikami w kolorze pomarańczowym. Można użyć tej podstawy do wskazania, które 
magazynki są wyposażone w kule przeznaczone do samoobrony.
Używając natomiast standardowej podstawy magazynka z  czarnymi elementami można wskazać 
magazynki załadowane w kule treningowe. 

WYMIANA WSKAŹNIKÓW W MAGAZYNKU

KROK 1  Po pierwsze pamiętaj założyć okulary ochronne, następnie upewnij się, że w magazynku 
nie ma załadowanych żadnych kul. 

KROK 2  Dopasuj płytkę ze wskaźnikiem do zaczepów. 

KROK 3  Włóż wskaźnik w zaczepy. 

KROK 4  Ostrożnie i powoli zsuń podstawę magazynka zgodnie z ilustracją, upewnij się, że nacisk
sprężyny na montowany wskaźnik jest wyczuwalny.

KROK 5  Załóż wybrany kolor wskaźnika w magazynku. 





WYJMOWANIE MAGAZYNKA

1. Umieść dłoń pod rękojeścią pistoletu tak, aby chwycić wyjmowany z urządzenia magazynek.
2. Wciśnij przycisk zwalniacza magazynka.
3. Jeśli w pistolecie jest załadowana kula w komorze - wciśnij wskaźnik załadowania zamka na 
górze pistoletu, by opróżnić komorę na kule.

WSKAŹNIK ZAŁADOWANIA ZAMKA
Pistolet BYRNA HD jest wyposażony w specjalny wskaźnik załadowania, który umożliwia 
użytkownikowi w prosty sposób sprawdzenie, czy jakaś kula znajduje się w zamku pistoletu. 
Poniższa ilustracja pokazuje jak sprawdzić stan zamka i jak pozbyć się załadowanej tam kuli. 

JAK WYJĄĆ ZAŁADOWANĄ KULĘ:
1. Zabezpiecz pistolet BYRNA HD (SAFE)
2. Wyjmij magazynek.
3.  Podstaw rękę pod chwyt pistoletu, aby złapać zwolnioną kulę.
4. Wciśnij przycisk wskaźnika , aby zwolnić kulę.



PRZEBIJANIE KAPSUŁY CO2

W pistolecie BYRNA HD kapsułę CO2 można przebić  na dwa sposoby:

1. Przed strzałem w celu pełnej gotowości (BEZ ODDAWANIA STRZAŁU)

2.  Podczas pierwszego strzału (NATYCHMIASTOWY STRZAŁ) -  ZALECANY

Opcja 1 - PRZEBICIE KAPSUŁY CO2 (BEZ ODDAWANIA STRZAŁU)

Ustaw bezpiecznik w pozycji SAFE – zabezpieczony. 
Zdecydowanym ruchem wciśnij spust do końca, gdy pistolet znajduje się w pozycji zabezpieczonej 
(SAFE). 
Kapsuła CO2 zostanie przebita bez oddawania strzału. 



Opcja 2 - PRZEBICIE KAPSUŁY CO2 Podczas pierwszego strzału 
(NATYCHMIASTOWY STRZAŁ) -  ZALECANY

Ustaw bezpiecznik w pozycję FIRE. Zdecydowanym ruchem wciśnij spust do końca, gdy pistolet 
znajduje się w pozycji odbezpieczonej (FIRE) i jest skierowany na cel, w który chcesz trafić. 
Dojdzie wtedy do jednoczesnego przebicia kapsuły CO2 i wystrzelenia kuli.

UWAGA! Do pistoletu BYRNA HD należy stosować jedynie rekomendowane kapsuły CO2.

UWAGA!  W sytuacji gdy ciśnienie w kapsule CO2 spadnie poniżej pewnego poziomu to pistolet 
BYRNA HD przestanie strzelać. Należy zawsze pamiętać o wyjmowaniu kapsuły CO2 po 
zakończeniu strzelania lub gdy w kapsule brakuje już gazu. W przypadku wzrostu temperatury 
ciśnienie może się nieznacznie zwiększyć umożliwiając ponowne oddawanie strzałów.

UWAGA! Przed zakładaniem lub wyjmowanie kapsuły CO2 należy się upewnić, że pistolet jest 
zabezpieczony (SAFE), magazynek jest wyjęty, a w zamku nie znajduje się żadna kula. 

UWAGA! Przed wyjmowaniem kapsuły CO2 z pistoletu należy skierować jego lufę w bezpiecznym
kierunku i wtedy przystąpić do odkręcania zakrętki od komory kapsuł CO2.



PODSUMOWANIE DZIAŁANIA
PRZEBIJANIE KAPSUŁY CO2 BEZ

ODDAWANIA STRZAŁU

PRZEBIJANIE KAPSUŁY CO2 BEZ
ODDAWANIA STRZAŁU

Przed przystąpień do korzystania z pistoletu
BYRNA HD należy zaznajomić się z niniejszą
instrukcją oraz ostrzeżeniami w niej zawartymi.

PODSUMOWANIE

1. Zabezpiecz urządzenie (tryb SAFE).

2. Zamontuj kapsułę CO2.

3. Załaduj magazynek w wybrany rodzaj i ilość
kul.

4. Włóż magazynek do pistoletu.

5. Przebij kapsułę CO2 pociągając do końca za
spust.

GDY JESTEŚ GOTÓW NA ODDANIE
STRZAŁU:

6. Wyceluj w zamierzonym kierunku.

7. Mierząc z pistoletu w wybranym kierunku
odbezpiecz go (tryb FIRE).

8. Naciśnij spust, aby oddać strzał.



PODSUMOWANIE DZIAŁANIA
PRZEBIJANIE KAPSUŁY CO2   Z

JEDNOCZESNYM, NATYCHMIASTOWYM
STRZAŁEM

PRZEBIJANIE KAPSUŁY CO2
(NATYCHMIASTOWY STRZAŁ)

Przed przystąpień do korzystania z pistoletu
BYRNA HD należy zaznajomić się z niniejszą
instrukcją oraz ostrzeżeniami w niej
zawartymi.

PODSUMOWANIE

1. Zabezpiecz urządzenie (tryb SAFE).

2. Zamontuj kapsułę CO2.

3. Załaduj magazynek w wybrany rodzaj i
ilość kul.

4. Włóż magazynek do pistoletu.

5. Wyceluj w zamierzonym kierunku.

6. Mierząc z pistoletu w wybranym kierunku
odbezpiecz go (tryb FIRE).

7. Naciśnij spust, aby jednocześnie przebić
kapsułę CO2 oddać strzał.




