
 

 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VZDUCHOVKY 

Gamo CFX a CFX Royal CFR Whisper Royal 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Ráže 4,5mm (.177) 5,5 mm (.22) 
CFR Whisp. Royl 

4,5mm 

Úsťová rychlost 240 m/vt (788 ft/s) 190 m/vt (652 ft/s) 305 m/s 

Hmotnost zbraně 3 kg (6,3 lbs) 3 kg (6,3 lbs) 3,62 kg 

Cel. délka zbraně 1160 mm (44,10“) 1160 mm (44,10“) 1190 mm 

Délka hlavně 450 mm (17,70“) 450 mm (17,70“) 508 mm 

 

NAPNUTÍ ZBRANĚ 

Napínací páka vzduchovky (1) je umístěna pod hlavní a je zajištěna snadno ovladatelnou západkou. 

Páku uvolníte po odjištění západky a zbraň napnete otočením páky dolů na doraz. Zpět se bude 

páka vracet do původní polohy pod hlaveň už zcela volně, kde ji lehkým přítlakem na západku 

zajistíme. 

NABÍJENÍ 

Aby se předešlo komplikacím, je velmi důležité používat střelivo dobré kvality. Před nabíjením se 

musí zbraň napínací pákou (1) natáhnout. Poté se otočí kolem pomyslné osy těla zbraně kovová 

nabíjecí klapka zprava doleva ve směru střelby. Tím se odkryje vývrt hlavně, do kterého se vsune 

střelivo a zatlačení do hlavně tak, aby nedošlo k ustřižení střeliva nabíjecí klapkou, nebo k 

zaseknutí nabíjecí klapky. Poté se kovová nabíjecí klapka uzavře pohybem zleva doprava ve směru 

střelby. Před střelnou je ještě třeba zkontrolovat, jestli je klapka úplně uzavřena. 

HLEDÍ 

KOREKCE STRANOVÉ ODCHYLKY 

Při zásahu vlevo – regulačním kolečkem (1) pootočit ve směru hodinových ručiček 

Při zásahu vpravo – regulačním knoflíkem (1) pootočit proti směru hodinových ručiček 

KOREKCE VÝŠKOVÉ (ELEVAČNÍ) ODCHYLKY 

Zásah nahoře – regulačním kolečkem (2) pootočit ve směru hodinových ručiček 

Zásah dole – regulačním kolečkem (2) pootočit proti směru hodinových ručiček 

ZMĚNA NASTAVENÍ PLÁTKU HLEDÍ 

Povolte šroubek (3) a uvolněte svírací destičku. Pak plátek hledí posuňte do požadované polohy. 

Po nastavení utáhněte šroubek (3) tak, aby plátek hledí byl pevně uchycen ve sklápěcím držáčku. 



 

 

POJISTKA 

Pojistka je umístěna pod lučíkem před spouští. Pokud je nastavena v zadní poloze, zbraň je 

zajištěna. Přesunutím kupředu se zbraň odjistí a je připravena ke střelbě. 

SPOUŠŤ 

Tato zbraň je vybavena regulací odporu spouště. Nastavení citlivosti spouště se provádí 

následovně. Zvýšení citlivosti – regulační šroubek (5) pootočit ve směru hodinových ručiček. 

Snížení citlivosti – regulační šroubek (5) pootočit proti směru hodinových ručiček. 

BEZPEČNOSTÍ POKYNY 

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za 

přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování 

a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces. 

2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata. 

3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby 

jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely. 

4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť. 

5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň niky nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, 

nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do vozidla. Zbraň 

vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá. 

6. Po ukončení střelby a před odložení zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře není 

zasunuta střela. 

7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením. 

8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí! 

9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení dráhy 

střely. 

10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog. 

11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny, nebo 

předměty, které by se střelbou mohly poškodit. 

12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se objeví 

závada, poraďte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální nástroje a 

mohlo by to pro Vás být nebezpečné. 

13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce.  

Uživatel odpovídá za poškození, které zbraní způsobí. 

14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte. 

15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 16ti let. 

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona, Espaňa, www.gamo.com 

  

http://www.gamo.com/


 

 

 

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: Gamo CFX / CFR Whisper Royal 

Výrobní číslo:  

Datum prodeje:  

Prodejna:  

 

 

 

 


