
 

HAMMERLI 

HUNTER FORCE 600 / 750 COMBO 

RÁŽE 4,5 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá. 

2. Nikdy zbraní nemiřte na nic, na co nemíníte střílet. 

3. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a 

nejste připraveni střílet. 

4. Pamatujte si, že zbraň není hračka! 

5. Zbraň a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných 

osob. 

6. Udržujte zbraň v čistotě a dobrém technickém stavu. 

7. Používejte pouze továrně vyrobenou munici příslušnou pro ráži Vaší zbraně. 

8. Při střelbě používejte vždy ochranné brýle a ochranu uší. Jakékoliv úpravy částí zbraně 

můžou být prováděny jen odborníky. Výrobce neodpovídá za škody a narušení 

správných funkcí zbraně, které vznikly upravováním částí zbraně nekompetentním 

uživatelem. 

9. V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s Vaším prodejcem. 

UPOZORNĚNÍ: 
Prosíme o důkladné seznámení s pravidly, která obsahuje tento návod. Doporučujeme řídit se 
následujícími radami. Doporučujeme před každou střelbou kontrolu upevňovacích šroubů. 
Uvolňování šroubů je běžným projevem exploatace zbraně. Mířidla jsou přizpůsobena ke střílení na 
vzdálenost 15 m. Záruka nezahrnuje jejich regulaci. 

Model Combo 600 Combo 750 

Ráže 4,5 mm (.177) 4,5 mm (.177) 
Kapacita zásobníku 1 1 

Spoušť Regulovatelná Regulovatelná 

Pojistka Automatická Manuální 

Celková délka 1 105 mm 1 105 mm 

Délka hlavně 478 mm 466 mm 

Hmotnost 3 000 g 3 100g 

Vybavení Optika 4x32 Optika 4x32 



 

ZABEZPEČENÍ ZBRANĚ 

Hammerli 750 - Manuální pojistka se nachází pod spouští. Pohyb pojistky směrem dozadu 

způsobí její aktivaci. 

Hammerli 600 - Pojistka je automatická a je aktivována při natažení zbraně. Po jejím 

zatlačení z levé strany bude deaktivována. 

 

NABÍJENÍ ZBRANĚ: 
Přitlačením na přední část hlavně ji rychlým pohybem dolů zlomte (obrázek 
č.1), a natáhněte, až do okamžiku pocítění výrazného cvaknutí (obrázek č.2). 
Vložte diabolku do hlavně. Věnujte pozornost vhodnému typu a ráži zbraně 
(4,5 mm), (obrázek č. 3) 
Přidržte přední část hlavně a následně pohybem směrem nahoru hlaveň 
složte. Zbraň je nabitá. 
 

STŘELBA: 
Zjistěte, zda se v blízkosti Vašeho cíle nenachází lidé a zvířata. 

Zamiřte na cíl a odjistěte pojistku. Zmáčkněte spoušť. 

UPOZORNĚNÍ! Střílení z nenabité zbraně může způsobit trvalé poškození mechanismu! 
MÍŘENÍ: 
Najděte bezpečný cíl. 

Držte zbraň takovým způsobem, abyste viděli mušku a štěrbinu. 

Nastavte zbraň tak, aby se horní okraj mířidel nacházel těsně pod cílem. 

REGULACE MÍŘIDEL: 
Po určení bodu dopadu můžeme zjistit 

přesný směr a odchýlení od cíle. 

Následně pomocí úpravy nastavení 

zaměřovačů jsme pak schopni 

odchýlení buď úplně odstranit anebo 

zmenšit na akceptovatelné minimum. 

Regulace štěrbinou se provádí pomocí 

regulačního kolečka. (obrázek č. 5) 

Pokud bod dopadu je vzhledem k 

vyznačenému cíli: výš – úprava pohybem štěrbiny nahoru níž – úprava pohybem štěrbiny 

dolů vlevo – úprava pohybem štěrbiny vpravo vpravo – úprava pohybem štěrbiny vlevo 

UPOZORNĚNÍ! Mířidla jsou přizpůsobena ke střelbě na vzdálenost 15 m. Servis 
nezahrnuje regulaci mířidel. Pokud máte jakékoliv problémy se správným nastavením 
zaměřovačů, můžete nám Vaši zbraň zaslat. Na Vaše přání a za poplatkem Vám 
poskytneme příslušnou službu. 

 



 

KONZERVACE A ČÍŠTĚNÍ ZBRANĚ: 

Pro čištění a konzervaci zbraně doporučujeme použití speciálních olejů a mazadel. 

(neobsahujících kyseliny a pryskyřici). Kovové součástky zbraně by měly být pravidelně 

mazány silikonovým olejem. 

Kvůli usazování olova v hlavni, se doporučuje pravidelná konzervace a čištění hlavňovým 

kartáčkem. 

Doporučujeme před každou střelbou kontrolu upevňovacích šroubů. Uvolňování šroubů je 

běžným projevem exploatace zbraně. 

UPOZORNĚNÍ! Doporučujeme neponechávat zbraň s natáhnutou pružinou. Takovéto 

zacházení má značný vliv na zhoršení originálních parametrů. 

 

  



 

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: Umarex Hammerli Hunter Force 600/750 Combo 

Výrobní číslo:  

Datum prodeje:  

Prodejna:  

 


