
 

 

NÁVOD PRO KLADKOVÉ KUŠE JANDAO 

CHACE STAR 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Nikdy nestřílejte naprázdno, dojde ke zničení kuše!  

Dbejte na správný úchop kuše, mějte vždy prsty mimo dráhu tětivy a šípu. 

Mažte tětivu tukem po každém 5-10 výstřelech. 

Po sestavení kuše kontrolujte hlavní šroub vždy po 20 výstřelech. 

Používejte pouze nepoškozené a předepsané šípy! Končík šípů musí být vždy HALF MOON! 

Před střelbou se přesvědčte, zda máte volný prostor i daleko za cílem. 

Prst na spoušť pokládejte jen v případě, že míříte na cíl a jste rozhodnuti střílet. 

Nezapomínejte na to, že se jedná o nebezpečnou zbraň, a proto dodržujte základní bezpečnostní pravidla 

manipulace se zbraní. 

HLAVNÍ ČÁSTI KUŠE 

 

Důležité prvky: 

• Uložení ramen – je třeba ho pravidelně kontrolovat a dotahovat. 

• Hlavní šrouby spojující lučiště a tělo kuše – v případě, že je v balení dodávaná podložka, nezapomeňte 

ji použít, po cca 20ti výstřelech překontrolujte hlavní šrouby. 

• Tětiva – tětivu mažte tukem po každém 5-10 výstřelu, pro prodloužení její životnosti. 

SLOŽENÍ KUŠE 



 

 

TĚLO A LUČIŠTĚ 

Po vybalení všech součástí kuše si připravte tělo kuše a lučiště. Vyšroubujte z těla kuše dva velké šrouby ze 

spodní strany kuše dále od spouště, pokud jsou v pažbě. Jestliže tam šrouby nejsou, dohledejte je v balení kuše 

a první krok přeskočte. Pečlivě nasaďte lučiště kuše, aby hezky navázalo na tělo a lícovalo s ním. Poté zespod 

pažby zašroubujte dva větší šrouby, abyste lučiště k tělu kuše připevnili. 

Následně přiložte nášlap k lučišti tak, aby nebránil šípu a pomocí dodaného šroubu s podložkou jej přimontujte 

k lučišti. Nakonec zkontrolujte a v případě potřeby dotáhněte šrouby uložení ramen. 

NASAZENÍ TĚTIVY 

Kuše je velmi silná proto doporučujeme tento postup absolvovat ve dvou. Je potřeba být opatrný, abyste 

nezranili sebe někoho jiného. 

Součástí balení je napínák tětivy (tětiva s velkými kovovými oky). Oka napínáku umístěte na lučiště do vhodné 

pozice tak, aby bylo možné kuši natáhnout. Natáhněte kuši, tím se stáhnou ramena do potřebné šířky, abyste 

následně mohli navléknout tětivu. Tětivu kuše provlékněte oky napínáku a následně ji nasaďte do drážek 

koncovek lučiště. Zkontrolujte správnost nasazení tětivy. Nakonec pevně uchopte napínák a druhá osoba uvolní 

napínák z kuše stiskem spouště. POZOR je třeba vynaložit značnou sílu, aby nedošlo k výstřelu na prázdno, 

napínák je třeba povolovat pozvolna. Po dostatečném povolení napínáku převezme sílu lučiště tětiva. Poté 

můžete napínák z kuše sundat. 

DRŽÁK ŠÍPŮ 

Součástí držáku šípu je i vychylovací konstrukce držáku šípu, která se šroubuje do spodní čísti těla kuše dvěma 

šrouby dále od lučiště. Vychylovací konstrukce lze na kuši upevnit několika způsoby a hlavně pro leváka a 

praváka. Přiložte vychylovací konstrukci k místu sešroubování a vyberte si pozici, jaká vám vyhovuje pro 

snadný způsob sundání šípu z držáku. Následně požadovanou pozici vychylovací konstrukce na tělo kuše 

přimontujte dvěma šrouby dále od srdce kuše. Samotný držák šípů pak nasuneme na konstrukci a páčkou 

zajistíme jeho polohu. 

 

OPTIKA A KOLIMÁTOR 

V případě, že je kuše vybavena optikou nebo kolimátorem, namontujeme tento doplněk na lištu weawer 

umístěnou nad spouští. Montáž provedete povolením šroubů čelistí montáže, nasazením na lištu a opětovným 

dotažením těchto šroubů. 

A – okulár 

B – objektiv 

C – montážní kroužky 

D – vertikální nastavení 

E – horizontální nastavení 

NASTŘELENÍ KUŠE 

Optika kuše je stavitelná jak 

vertikálně, tak horizontálně. Pro nastavení kříže vystřelte do terčovnice přibližně z 25ti metrů a následně 

prvky D a E přesuňte kříž na zásah v terči. Pokud má optika více osový kříž, ustavte si na střed právě středový 

kříž. Poté budete moct přesněji mířit na bližší nebo naopak vzdálenější distance podle ostatních křížů. 



 

 

STANDARDNÍ MÍŘIDLA 

Pokud je kuše vybavena jiným typem mířidel, skládají se tato mířidla ze dvou částí. 

Průhled – dioptr nasuneme na lištu weawer. 

Muška – mušku s piny přišroubujeme v přední části kuše. 

NATÁHNUTÍ KUŠE 

Před natahování kuše zkontrolujte všechny spoje a stav tětiv. 

Nastavte pojistku kuše na F červené zbarvení odjištěno a pro jistotu promáčkněte spoušť, abyste se 

přesvědčili, že je zádržný systém tětivy připraven ji přijmout. 

Natažení provádějte vždy stejnoměrně (symetricky) co nejblíže kolem těla kuše. 

Doporučujeme použít rukavice nebo originální natahovák, jelikož je kuše velmi silná. 

Kuši položte kolmo k zemi nášlapem vpřed. Zašlápněte nášlap, poté táhněte tětivu rukama a zády k sobě, až 

zacvakne v pojistném mechanismu. 

V případě použití kladkového provazu kuši položte kolmo k zemi nášlapem vpřed. Zašlápněte nášlap, střed 

provazu umístěte v místě k tomu určeném – nejčastěji za montážní lištou. Háčky na provazu nasaďte na tětivu. 

Poté uchopte madla a zatáhněte rukama a zády až zacvakne v pojistném mechanismu. Poté kuši manuálně 

zajistěte přesunutím páčky do polohy S – zelení zbarvení. 

Pokud kuše nemá jasné zaznačení místo pro zachycení kladkového provazu provlékněte jej pažbou. 

STŘELBA 

Po natažení kuše vložte do drážky letku – kormidlo odlišné barvy a zasuňte jej pod přítlačník až k pojistnému 

mechanismu. Používejte pouze nezávadné, rovné, čisté šípy předepsaného typu. 

Nevystřelujte poškozené šípy nebo s chybějícími letkami. 

Zamiřte na cíl. 

Zkontrolujte, že je kolem vás dost prostoru, a i daleko za cílem je volný prostor, pro případ, že netrefíte cíl, kdy 

může šíp letět až 400 m. 

Odjistěte pojistku a stiskněte spoušť. 

Kontrolujte nezávadnost všech částí šípu a jeho správné založení. 

Pokud vystřelíte naprázdno nebo se špatně založeným šípem, dojde ke zničení kuše! 

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 

Udržujte tětivu stále namazanou, nesmí vyschnout, jinak může dojít k jejímu přetržení během střelby. Stejně tak 

lanoví kuše. Před prvním výstřelem a pokaždé po 20ti zkontrolujte hlavní šroub a ostatní spoje na kuši. 

Kuši skladujte nejlépe v obalu k tomu určeném. Před uložením kuše namažte tětivy a spoušťový mechanismus. 

Skladujte ji v suchém, temném prostředí. 

 

  



 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.  

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji. 

2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. 

3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou 

dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo 

používání výrobku k jiným než určeným účelům. 

4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka 

zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány. 

5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou. 

6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu. 

7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době. 

8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. 

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 

10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.Výměna výrobku, 

nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku. 

 

Výrobek: Kuše Chace STAR 

Výrobní číslo: 
 

Datum prodeje: 
 

Prodejna: 

 

 

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, což je tětiva a lanoví kuše. 

Dále se záruka nevztahuje na poškození způsobená výstřelem na prázdno – bez šípu. 

Parametry kuše se mohou v čase a intenzitě používání měnit. 

 

 


