
Návod pro kladkový luk „NATURE’S HUNTER“ (M120)

TENTO NÁVOD ODKAZUJE NA OBRÁZKY ZNÁZORNĚNÉ V ANGLICKÉ VERZI MANUÁLU.

1. Instalace základny 
- Základnu přišroubujte na stupačku (viz obr. 1). Pozici základny je nutno přizpůsobit délce šípu. 

Ideální je vzdálenost 4 cm od těla luku. 

2. Instalace mířidla
- Konstrukci mířidla přišroubujte na stupačku s dvěma úchyty (viz obr. 2). Mířidlo je možné 

přišroubovat do dírek A (viz obr. 2), nebo dírek B (viz obr. 2) – pokud zvolíte dírky B, přesný 
dostřel se zkrátí o zhruba 5 m. Dírky B proto volte při střelbě na kratší vzdálenosti, dírky A na 
vzdálenosti delší. 

- Nainstalujte modré světlo mířidla (viz obr. 3), které se hodí ve zhoršených světelných 
podmínkách. 

3. Instalace stabilizátoru
- Nasaďte stabilizátor (viz obr. 4) na výstupek pod rukojetí. 

Nastavení luku 

1. Nastavení mířidla
- Pomocí šroubu na mířidlu měníte pozici 5-ti mířidel. V anglickém návodu naleznete orientační 

tabulku, podle které mířidla nastavte (Síla 40 lb – mířidlo 1 – 30 metrů… atd) 

2. Nastavení síly luku
- Luk lze nastavit od 20 do 70 liber. Toho dosáhnete pomocí imbusu, kterým budete postupně 

utahovat či povolovat kotvící šroub (viz obr. 6) a tím nastavíte jeho sílu. Dbejte na to, aby byly 
obě ramena nastaveny na STEJNOU SÍLU! Středová orientační linka na kotvícím šroubu (ta 
nejdelší viz obr. 6) značí 40 lb. Pozor! Šrouby se nesnažte utáhnout na doraz a ani ho příliš 
nepovolujte. 

3. Nastavení kladek
- Kladky mají 10 stupňů, které regulují délku nátahu (viz obr. 7). Pomocí šroubu si tak lze nastavit 

kladky tak, aby Vám délka nátahu vyhovovala k Vaší postavě. 

Upozornění

1. Nikdy nestřílejte na prázdno, dochází k poškození luku a může dojít ke zranění střelce či 
někoho v okolí. 

2. Nevystavujte luk horku a vlhku, může dojít k poškození ramen a tětivy.
3. Před střelbou se ujistěte, že se nikdo nenachází ve střelné dráze ani okolo ní. 
4. Luk pravidelně kontrolujte a nepoužívejte ho, pokud je poškozen. 
5. Nikdy šíp nestřílejte do vzduchu nad sebe. Děti by měli být pod dozorem dospělé osoby.

Údržba a uchování: Vždy zkontrolujte tětivu před střelbou, jestli není poškozena. Po čase se tětiva „vysuší“ a je nutné použít vosk na tětivy. 
Doporučujeme ho používat 1x měsíčně. Pokud se při střelbě ohne letka šípu, namočte ji do horké vody (maximálně 2 minuty) a narovnejte ji. Luk 
uchovávejte v suchém, chladném a ventilovaném prostředí. Nikdy se nedotýkejte luku ostrými předměty. Na luk nepokládejte těžké předměty. 

Udržujte mimo dosah dětí.




