
GAMO ARROW
CZ MANUÁL

1. Nabíjecí páka
2. Bezpečnostní pojistka
3. Lučík
4. Manometr
5. Zásobník

6. Mířidla
7. Muška
8. Plnící otvor
9. Moderátor
10. Kartuše

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita, nikdy se nedívejte přímo
do ústí hlavně.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně,
nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během
střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabita. Při manipulaci miřte
do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud
nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním.
Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň
není nabita.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a
nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete
tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy
ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné
brýle, sluchátka pokud je to nutné)
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PLNĚNÍ VZDUCHOVKY

UPOZORNĚNÍ:

Pro plnění zbraně používejte pouze suchý, stlačený vzduch. Nikdy neplňte vzduchovky kyslíkem nebo jinými 
plyny!!!!

PCP modely pušek Gamo mají zabudovaný plnící pin ve zbrani a lze je plnit pouze pomocí rychlospojky 
připojené k plnícímu zařízení. Bez ohledu na použité zařízení je nutný také manometr a odvzdušňovací 
ventil. Kromě toho je třeba vždy dodržovat pokyny výrobce.
Plnící pin zbraně, stejně jako hadice, konektory a ventily, musí být vždy udržovány v dobrém stavu a bez 
nečistot a úlomků. Vzhledem k tomu, že se jedná o pušku s vysoce stlačeným vzduchem uvnitř, jakékoli 
úpravy nebo opravy výrobku smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný zástupce. Uživatelé by se za 
žádných okolností neměli pokoušet provádět žádné práce nebo úpravy na pušce.
Pokud je plnící pin jakkoli poškozen, např. promáčknutí, vystavení extrémním teplotám nebo v případě 
zjištění rzi by měla být puška zkontrolována výrobcem nebo autorizovaným zástupcem. Nepřekračujte 
výrobcem doporučený maximální plnicí tlak pro pušku, který je 230 barů nebo 3300 psi. Vzduchovku 
skladujte na místě bez nadměrného tepla, chladu a vlhkosti.

Pomalu plňte vzduchem. Maximální tlak, který lze napumpovat do pušky, je 232 barů
(3300 psi). Plnění vzduchovky větším než maximálním doporučeným tlakem neposkytuje žádnou výhodu a 
může být nebezpečné. VZDUCHOVKA OPTIMÁLNĚ FUNGUJE V ZELENÉ ZÓNĚ TLAKOMĚRU. 
POUŽITÍ PUŠKY, KDYŽ JE TLA KV KARTUŠI PŘÍLIŠ NÍZKÝ, Tj. VE ŽLUTÉ ZÓNĚ <80 BARŮ 
ZPŮSOBÍ VÁŽNÉ PROBLÉMY, PROTOŽE NÍZKÁ VÝSTUPNÍ RYCHLOST DIABOLKYY MŮŽE 
PORUŠIT VNITŘNÍ ČÁSTI TLUMIČE.

Před plněním se ujistěte, že puška není nabitá a že je ZAJIŠTĚNÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU.
- Pokud je vzduchový zásobník zcela prázdný, natáhněte pušku a připojte rychlospojku.
Odvzdušňovací šroub nabíjecí jednotky uzavřete, a poté začněte pomalu tlakovat vzduchovku dokud 
nedosáhnete maximálního doporučeného tlaku. Zkontrolujte tlakoměr na přední straně pušky, jehla by měla 
být v zelené zóně. Nechte tlak několik minut stabilizovat. V případě potřeby proces opakujte, abyste dosáhli 
požadovaného plnicího tlaku.
Otevřete vypouštěcí ventil na plnicí jednotce, abyste uvolnili stlačený vzduch v hadici. Odpojte rychlospojku 
od plnícího pinu.

Chcete-li pušku vybít, odjistěte zbraň, poté zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy a při 
jejím držení pomalu stiskněte spoušť a zároveň páku vraťte dopředu dokud se nevrátí do úplné přední 
polohy.

PLNÍCÍ PIN ZABUDOVANÝ VE ZBRANI
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OPTIKA 

PEVNÁ MÍŘIDLA 

SPRÁVNĚ 

NASTAVENÁ 

MÍŘIDLA 

MÍŘENÍ 

ŠPATNĚ NASTAVENÁ MÍŘIDLA 

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU 

Pn plněni zásolmiku mějte bezpecnostni pojistKu zajisténou (pozice SAFE). 

Zatáhněte nabíjecí páku do její úplné zadní polohy. vyjměte zásobník. Vkládejte 
diabolky hlavičkou napřed (viz obrázek přímo na zásobníku). Po vložení diabolky 
pootočte zásobníkem a vkládejte další diabolky. 
Při vložení zásobníku a zatlačení nabíjecí páky do její úplné přední polohy bude zbraň 
nabitá a připravena střílet!!! Odjistěte bezpečnostní pojistku, miřte do bezpečného 
prostoru a střílejte. 
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Po použití se ujistěte, že puška není nabitá, očistěte povrchy hadříkem, v případě velkého znečištění použijte 
neutrální univerzální čistič. V případě, že se puška namočí, ujistěte se před odložením, že je zcela suchá.
Každých 1000 ran namažte přední část nabíjecí páky, která prochází uvnitř zásobníku. Puška byla navržena a 
vyrobena tak, aby poskytovala optimální výkon. Špatné zacházení se součástmi nebo neautorizované úpravy  
mohou způsobit, že použití pušky nebude bezpečné a bude zrušena záruka. Všechny vzduchovky vyžadují 
údržbu a kontrolu. Nechte pušku pravidelně kontrolovat, i když se zdá, že vše funguje správně.
Vzduchová kartuše musí být vždy udržován v dobrém stavu. Pokud dojde k jakémukoli poškození, například 
promáčknutí, vystavení extrémním teplotám nebo rzi, měla by být puška zkontrolována výrobcem nebo 
autorizovaným zástupcem. Kartuše musí být pravidelně kontrolován (každých 5 let nebo méně), aby se 
zajistilo, že uvnitř není koroze.

ÚDRŽBA

Vzduchové zbraně nejsou hračky. Nesprávné nebo neopatrné použití může způsobit vážné zranění nebo smrt.
Buďte opatrní – střílejte bezpečně.
Vaše VZDUCHOVÁ PUŠKA GAMO střílí pouze olověné nebo slitinové diabolky .177, .22.
Správná ráže pro vaši vzduchovou zbraň je vyznačena na vzduchové zbrani.
Ve vzduchové zbrani vždy používejte pouze střelivo TÉŽE ráže.
Použití nesprávných diabolek není bezpečné.
Střelivo z žádného důvodu znovu nepoužívejte.
Použití diabolek nesprávného kalibru poškodí pušku a způsobí vážné zranění nebo smrt.
Pro nejlepší výkon používejte diabolky Gamo.
Nikdy nestřílejte kuličkami nebo šipkami ze VZDUCHOVÉ PUŠKY GAMO.
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