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GAMO® BREAK BARREL RIFLE-KEY PARTS

Zásobníkový mechanismus

1. ÚSTÍ
2. HLAVEŇ
3. BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA
4. DVOUFÁZOVÁ SPOUŠŤ
5. ŠROUB PRO NASTAVENÍ SPOUŠTĚ
6. RUKOJEŤ
7. BOTKA
8. PAŽBA
9. LÍCNICE

MÍŘENÍ

SPRÁVNĚ 
NASTAVENÁ
MÍŘIDLA

OPTIKA

PEVNÁ MÍŘIDLA

A

A

A

B

B

B

ŠPATNĚ NASTAVENÁ MÍŘIDLA
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CLICK !

45o

10X GEN2 QUICK-SHOT  (PHOTOS)

A B C

D E

F G H

ZATLAČTE 
ZÁSOBNÍK

45o

1. Odstraňte přední montážní tyč
2. Odstraňte zadní montážní tyč
3. NEODSTRAŇUJTE tuto tyč

1 2 3
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Poznejte, pochopte a uplatňujte tato pravidla pokaždé, když budete manipulovat se VZDUCHOVKOU GAMO.

! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

E
N
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N

12.  UPOZORNĚNÍ—Před každým použitím a po každém použití byste měli zkontrolovat, zda není POŠKOZENÁ. Pokud povrch 
uzávěru zpětného chodu vykazuje známky selhání, přestaňte jej používat.
13.  Po dokončení střelby vyjměte zásobník na pelety ze vzduchovky. Nikdy neskladujte vzduchovku s nainstalovaným zásobníkem.
14.  Po použití a před odložením vzduchovky se vždy absolutně ujistěte, že v závěru hlavně nejsou žádné pelety.
15.  Vzduchová puška a pelety by měly být uloženy na oddělených a zabezpečených místech. Vždy mějte vzduchovku mimo dosah 
dětí. Nikdy neskladujte nabitou vzduchovou pistoli.

Nikdy nemanipulujte se vzduchovkous nataženou hlavní. Pro správnou funkci ji udržujte v čistotě.

! VAROVÁNÍ
Jakákoli změna výkonu, jako je snížená citlivost spouště a zkrácená dráha spouště, ukazuje na možné opotřebení a takové vzduchové zbraně by 
měly být zkontrolovány, vyměněny nebo řádně opraveny. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

! VAROVÁNÍ:
Zkontrolujte jakoukoli pušku, která spadla, abyste se ujistili, že není poškozena.

Olověná munice do vzduchovek obsahuje chemickou látku, o které je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady (nebo 
jiné reprodukční poškození). Nevdechujte prach a nevkládejte pelety do úst. Po manipulaci s peletami si umyjte ruce.

! VAROVÁNÍ:

1.  Vždy miřte vzduchovkou bezpečným směrem.
NIKDY NEMIŘTE VZDUCHOVOU ZBRANÍ NA LIDI NEBO ZVÍŘATA, I KDYŽ SI MYSLÍTE, ŽE NENÍ NABITÁ.
2.  Naučte se pracovat s bezpečnostním systémem na vaší pušce. Seznamte se s umístěním pojistky a s tím, jak funguje.
3.  Před manipulací se vzduchovou pistolí umístěte pojistku do bezpečné polohy. Vždy mějte pojistku zapnutou, i když 
je vzduchová pistole nenabitá. Neodpojujte pojistku, dokud nemáte v úmyslu střílet.
4.  Během natahování a manipulace vždy držte prsty mimo spoušť. Držte prst a všechny ostatní předměty mimo spoušť, 
dokud nebudete připraveni střílet.
5.  Vzduchovou pistoli nenabíjejte, dokud nejste připraveni střílet. Nabitou vzduchovou pistoli nikdy nenoste uvnitř 
vozidla.
6.  Při nošení nabité vzduchovky nechoďte, neběhejte, neskákejte ani nešplhejte.
7.  Vzduchovky nejsou hračky. Měly by být používány pouze pod dohledem dospělé osoby. POKUD TUTO 
VZDUCHOVKU POUŽÍVAJÍ OSOBY MLADŠÍ 16 LET, JE VYŽADOVÁN ODPOVĚDNÝ DOHLED DOSPĚLÝCH.
8.  Při manipulaci s tímto výrobkem nikdy nepoužívejte drogy ani alkohol. Používání vzduchové zbraně je významnou 
odpovědností a veškerá vaše pozornost se musí soustředit na vaši bezpečnou a přesnou střelbu.
9.  Při střelbě a čištění vzduchové zbraně vždy používejte ochranu očí. Zajistěte, aby každý, kdo sleduje používání 
vzduchové pistole, měl ochranu očí.
10. Při střelbě vždy používejte ochranu sluchu. Ujistěte se, že kdokoli v blízkosti střelby ze vzduchové pistole má také 
ochranu sluchu.
11. Vždy si buďte jisti tím, co je za vaším cílem. Střela může projít cílem a zranit nebo poškodit předměty za cílem.

VAROVÁNÍ:
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! VAROVÁNÍ:

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.
Pro nejlepší výkon a abyste se vyhnuli poškození, zacházejte s víceranným systémem opatrně: udržujte jej čistý, netlačte na něj silou, 
nesklápějte pušku tam, kde je víceranný systém s čímkoli v kontaktu.

! VAROVÁNÍ:
Nikdy nepoužívejte diabolky delší než 0,39 palce (10 mm). Ze vzduchovky Gamo nikdy nestřílejte kulaté kuličky nebo šipky.

! VAROVÁNÍ:

Před prvním nabitím nebo vystřelením z pušky protáhněte otvorem čisticí tyč, abyste se ujistili, že v ní nejsou žádné 
překážky. Při manipulaci, přenášení, nakládání/vykládání pušky vždy zapněte pojistku.

Neohánějte se vzduchovou zbraní, nemanipulujte s ní výhružně a nevystavujte ji na veřejnosti. Vzduchová zbraň by mohla být 
zaměněna za skutečnou střelnou zbraň, která by způsobila ozbrojenou reakci ze strany činných v trestním řízení. Mohlo by to 
způsobit zranění nebo smrt. Vystavování vzduchové zbraně na veřejnosti může porušovat státní nebo místní zákony a může vést k 
zatčení.

! VAROVÁNÍ:
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Při manipulaci nebo střelbě ze VZDUCHOVÉ PUŠKY GAMO vždy používejte ochranné brýle, včetně jejich nošení přes dioptrické 
brýle. Dojde-li k uvíznutí diabolky uvnitř hlavně, postupujte podle části „POSTUP PRO ODSTRANĚNÍ ZABLOKOVANÉ 
MUNICE“. Pokaždé, když vzduchovku po použití odložíte, ujistěte se, že byla vystřelena poslední diabolka, že je vaše 
VZDUCHOVÁ PUŠKA GAMO zcela prázdná a že již není natažená.

! VAROVÁNÍ:

! VAROVÁNÍ:
Nikdy se nespoléhejte na žádnou mechanickou bezpečnost.

Vzduchovku miřte vždy bezpečným směrem.

Pojistka je umístěna před spouští. Pojistka je zapnutá, když je páka v zadní poloze (blízko spouště). Chcete-li spoušť uvolnit, přesuňte 
pojistnou páku do přední polohy (směrem od spouště).

Při manipulaci, přenášení, nakládání nebo vykládání pušky vždy zapněte pojistku. Při zapínání pojistky nemačkejte spoušť.

! VAROVÁNÍ:
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NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU

U GEN 3 je na zásobníku tlačítko, kterým posunujete po výstřelu diabolku(pokud tak samo neučiní).
! UPOZORNĚNÍ:

! VAROVÁNÍ:

Ujistěte se, že máte pojistku zapnutou po celou dobu, dokud nebudete připraveni střílet.
Vložte zásobník do otvoru, jak je znázorněno na obrázku D. Zatlačte jej dolů, dokud neuslyšíte zaskočení zajišťovacího 
mechanismu. Ujistěte se, že zatlačíte zásobník dolů, dokud neuslyšíte, jak se zamykací mechanismus zablokuje.
Aby se zabránilo špatnému vložení zásobníku, je na jedné ze stran zásobníku zářez, viz obrázek E.
V případě 10X Gen2: Ujistěte se, že zásobník vkládáte jazýčkem směrem dolů k otvoru zásobníku a lícnici.
Vložte jazýček zásobníku do otvoru a plynule jej posuňte směrem k hlavni, dokud neuslyšíte, jak zapadá do mechanismu 
nakladače.

Ujistěte se, že máte pojistku zapnutou po celou dobu, dokud nebudete připraveni střílet.
Vložte diabolky do zásobníku špičkou dolů, jak je vidět na obrázku A. Vložte první diabolku do zásobníku. Chcete-li vložit 
druhou střelu, otočte držákem nábojů ve směru šipek, které jsou na něm vyznačeny. Opakujte tyto kroky, dokud do něj nevložíte 
10 diabolek.
Pokud jste naložili diabolky ŠPATNĚ (sukně směrem dolů), postupujte podle „POSTUPU PRO ODSTRANĚNÍ 
ZABLOKOVANÉ MUNICE“.
Zásobník má okénko, kde vidíte množství zbývajících diabolek. Maximální kapacita zásobníku je 10 diabolek. Viz obrázek B.
Když je zásobník prázdný, ! symbol se zobrazí v okně zásobníku Viz obrázek C.
Výstražný trojúhelník značí, že v zásobníku nejsou žádné diabolky, ale v hlavni (poslední) by mohla být. Ujistěte se, že byla 
vystřelena poslední diabolka.
Systémy 10X GEN2 Quick-Shot mají různé typy zásobníků. Vždy si kupte a používejte vhodný zásobník pro svou verzi.

VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU

STŘELBA
Zapněte pojistku, dokud nebudete připraveni střílet. Jakmile je 
zásobník vložen, zalomte hlaveň a vložte ji zpět do výchozí 
polohy.

Nevkládejte ruku nebo prsty mezi multishot
systému a závěru při umístění hlavně zpět do
střelecké pozice.
Nyní je vzduchovka nabitá a připravená ke střelbě. Diabolka je 
umístěna v komoře.
Až budete připraveni ke střelbě, uvolněte pojistku
a stiskněte spoušť.
Pro vystřelení druhé diabolky aktivujte bezpečnostní pojistku,
znovu zlomte hlaveň za účelem otočení zásobníku a automatického vložení druhé diabolky do komory. Zatáhněte 
hlaveň zpět do výchozí polohy, a až budete připraveni střílet, uvolněte bezpečnostní pojistku a stiskněte spoušť.
Tento postup opakujte, dokud nevystřelíte 10 diabolek a na okně zásobníku se zobrazí výstražný trojúhelník 
(zásobník je prázdný).

Výstražný trojúhelník značí, že v zásobníku nejsou žádné diabolky, ale v hlavni (poslední) by mohla být. Ujistěte se, že byla 
vystřelena poslední peleta.
Tato vzduchovka je vybavena manuální pojistkou, která funguje stejně jako pojistka na skutečné střelné zbrani.

Po ukončení střelby ze vzduchovky vždy umístěte ruční pojistku do bezpečné polohy.
Při instalaci nebo vyjímání zásobníku 10X GEN2 Quick-Shot vždy umístěte ruční pojistku do bezpečné polohy.

! VAROVÁNÍ:

! VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ:
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VYBÍJENÍ ZÁSOBNÍKU

! VAROVÁNÍ:

Ujistěte se, že máte pojistku zapnutou po celou dobu, dokud nebudete připraveni střílet.
Stiskněte tlačítko, které je před drážkou zásobníku, jak je znázorněno na obrázku J.
Zásobník bude uvolněn a nyní jej lze snadno vyjmout. Viz obrázek K.
POSTUP PRO ODSTRANĚNÍ ZABLOKOVANÉ MUNICE
! VAROVÁNÍ:

Ujistěte se, že máte pojistku zapnutou po celou dobu, dokud nebudete připraveni střílet.

10X GEN2 Quick-Shot: Vyjměte zásobník ze systému 10X GEN2 Quick-Shot a zalomte hlaveň. Do hlavně vložte čistící 
tyčinku ráže vzduchovky. Protáhněte tyč skrz hlaveň, dokud není diabolka odstraněna.

Pokud jste diabolky vložili špatně (sukně dolů), vložte prosím nové diabolky do zásobníku správným směrem, abyste vytáhli 
ty špatně vložené.

NIKDY se nepokoušejte odstranit uvízlou munici vystřelením další diabolky přes pistoli, protože by mohlo dojít k poškození 
zbraně. Před odstraněním překážky se vždy ujistěte, že je pojistka zapnutá. Po dokončení očistěte hlaveň pomocí kartáčového 
nástavce čisticí tyče, abyste odstranili veškeré kovové nebo polymerní částice, které mohou ulpět na rýhování hlavně.

Pokud se vám zásobník nepodařilo vyjmout, můžete vyjmout systém 10X GEN2 Quick-Shot. Pokračujte v rozebrání 10X

Systém GEN2 Quick-Shot vytažením táhla (obrázek N1) (v případě 10X GEN2 budete muset odstranit dva táhla, a pokud má 
vaše vzduchovka hledí, budete muset odstranit šroub, který drží zadní díl mířidla) a dvě kovové tyče umístěné na každé straně 
mechanismu (obrázek N2)

B 1

2

D

C

NASTAVENÍ MÍŘIDEL
Otočením šroubu 1 (obr. B) ve směru hodinových ručiček posuňte bod nárazu 
doleva a proti směru hodinových ručiček posuňte bod nárazu doprava.

NASTAVENÍ VÝŠKY
Otočte zvedacím šroubem 2 (obr. B) ve směru hodinových ručiček pro snížení 
bodu nárazu a proti směru hodinových ručiček pro zvýšení bodu nárazu.

DEMONTÁŽ MÍŘIDEL
K demontáži krytu mušky se doporučuje použít dva malé šroubováky (nebo 
podobný nástroj) přitažením obou šroubováků k sobě,
jak je vidět na obrázku C.
Po sejmutí krytu mušky je možné sejmout i optickou část. Stačí opatrně 
posunout na stranu část optického vlákna a vyjmout ji z hlavně, jak je vidět na 
OBRÁZKU D.




