
Manuál pro Evanix Hunting Master 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VAŠÍ NOVÉ PUŠKY SI PROSÍM PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL. OBSAHUJE 

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI A POKYNY K SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ. 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY: 

• S PUŠKOU ZACHÁZEJTE TAK, JAKO BY BYLA NABITÁ.

• NIKDY NA NIKOHO NEMIŘTE, ANI POKUD PUŠKA NENÍ NABITÁ. • TUTO

PUŠKU NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE • NATAŽENÁ

NEBO NABITÁ.

• VŽDY SE UJISTĚTE, CO SE NACHÁZÍ ZA TERČEM.

• VŽDY SE CHOVEJTE JAKO SPORTOVCI.

VŽDY MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE VAŠE CHOVÁNÍ JE POD DOHLEDEM VEŘEJNOSTI, 

KTERÁ NEMUSÍ SDÍLET VAŠE NADŠENÍ PRO VZDUCHOVÉ ZBRANĚ. ŠPATNÉ CHOVÁNÍ ŠÍŘÍ ŠPATNOU 

PUBLICITU. NEOHROŽUJTE SVOU BUDOUCÍ ZÁBAVU TÍM, ŽE BUDETE SVOU ZBRAŇ NESPRÁVNĚ POUŽÍVAT. 

UPOZORNĚNÍ! - NEOPRÁVNĚNOU DEMONTÁŽÍ TÉTO PUŠKY PŘICHÁZÍTE O ZÁRUKU VÝROBCE 

 

PROSÍM PŘEČTETE SI TYTO DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Předtím, než tato puška opustila továrnu, byla zkontrolována z hlediska kvality a proběhly 

zkušební střelby pomocí diabolek Evanix, na základě kterých byla ověřena funkčnost a byla 

provedena závěrečná seřízení. 

Vzduchová kartuše je pod vysokým tlakem a nesmí být jakkoliv upravena. Pokud nebudete 

respektovat tyto rady a pokyny uvedené níže, může dojít k vážným zraněním. Kartuši neplňte 

tlakem, pokud jsou na povrchu oděrky nebo promáčkliny. S žádostí o radu se obraťte na 

společnost Evanix, nebo jejího výhradní distributora pro ČR firmu BULLET PROJECT s.r.o. 

Pušku neskladujte na místě nebo v blízkosti zdrojů vysokých teplot, jako například v blízkosti ohně 

nebo kotle. Pušku se nepokoušejte demontovat, pokud je pod tlakem. Zbraň nenaplňujte tlakem 

nad úroveň uvedeného tlaku. Na škody způsobené takovýmto zásahem se nevztahuje reklamace 

výrobce. Používejte pouze čistý, filtrovaný a suchý stlačený vzduch. Nikdy nepoužívejte jakýkoliv 

jiný plyn, zejména ne průmyslové nebo svařovací plyny, jako například kyslík, oxid uhličitý, 

acetylen, vodík atd. 

Pokud používáte stlačený vzduch z jiného zdroje než z obchodu s potápěčskými potřebami, je třeba 

kontrolovat vnitřní část kartuše alespoň jednou ročně. V případě pochybností se s žádostí o radu obraťte na 

společnost EVANIX. V každém případě byste kartuše měli kontrolovat jednou za dva až tři roky v závislosti na 

intenzitě používání. Abyste uchovali pušku v dobrém funkčním stavu, doporučujeme, aby jednou ročně 

provedl údržbu výrobce zbraní. Tuto službu vám může poskytnout váš prodejce. 

Vzhledem k povaze ručních pump a jejich relativní omezené účinnosti při odstraňování vlhkosti ze 

stlačeného vzduchu se nebezpečí poškození kartuše a ostatních interních součástí korozí zvyšuje. 

Společnost EVANIX nebude odpovídat za ztrátu výkonnosti, pokud použijete příslušenství, které 

není přímo určeno pro PCP zbraně. 



ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚDRŽBĚ A MAZÁNÍ 

Upevnění: Pravidelně kontrolujte dotažení všech upevnění. Nesnažte se díly příliš dotahovat, 

protože některé jsou vyrobeny z hliníku, a výsledkem mohou být poškozené závity. Na poškození 

závitů se nevztahuje záruka výrobce. 

Hlaveň: Pro dosažení nejvyšší přesnosti, hlaveň pravidelně čistěte a mazejte. Je obtížné doporučit 

v jednotlivých případech nejvhodnější interval, ale po každých 250 výstřelech by to bylo vhodné, 

pokud chcete uchovat hlaveň v nejlepším možném stavu. 

Správný materiál je velmi důležitý. Čisticí prostředky a oleje určené pro brokovnice a 

malé/standardní zbraně zpravidla nejsou vhodné. 

Postup při čištění zbraně: 

• Ustřihněte provázek třikrát delší než je délka hlavně, ohněte jej v polovině a svažte konce k

sobě.

• Odmontujte tlumič, pokud je nasazen. Vytáhněte závěr.

• Protáhněte nesvázaný konec hlavní ze strany ústí, dokud nebude složený konec vyčnívat asi 50

mm.

• Ustřihněte „rifle clean“ o délce 100 mm, nebo hadřík o rozměrech 100 x 50 mm a protáhněte jej

vyčnívající smyčkou. Štěteček nastříkejte prostředkem „gun cleaner“ nebo ředidlem, pušku

otočte spodní částí nahoru a pomalu protáhněte šňůrku zpět hlavní.

• Opakujte kroky 2 a 3, dokud štěteček nebude čistý.

• Opakujte kroky 2 a 3 ještě jednou bez čisticího prostředku na štětečku a hlaveň vysušte.

• Opakujte kroky 2 a 3 ještě jednou a na štěteček nastříkejte olej na zbraně nebo olej „3 in 1“.

Důležité: Důvodem pro otočení zbraně spodní částí nahoru je zabránit, aby nadměrné množství 
čistícího prostředku/oleje prošlo kanálem do komory střílecího ventilu. 

PLNĚNÍ 

1) Nejdříve otočte prstenec na konci vzduchové kartuše do polohy pro zasunutí quickfill adaptéru. Poté zasuňte do
otvoru plnící adaptér, který je vždy součástí dané zbraně. Nepoužívejte jiný adaptér, jelikož by mohlo dojít k poškození
zbraně a na tyto závady se záruka nevztahuje. Po zasunutí adaptéru začněte pomalu plnit tlakem 200 bar. Což je
maximum. Nikdy neplňte vyšším tlakem, jelikož může dojít k poškození zbraně. Dejte si pozor, aby jste vzduchovou
kartuši nepřeplnili, jelikož může dojít k snížení výkonu a poškození zbraně na což se záruka také nevztahuje.

Upozornění: Používejte pouze čistý, filtrovaný a suchý stlačený vzduch. Nikdy nepoužívejte 

jakýkoliv jiný plyn, zejména ne průmyslové nebo svařovací plyny, jako například kyslík, oxid 

uhličitý, acetylen, vodík atd. 

2) Po dokončení plnění našroubujte koncovku zpět do původního stavu.

Použití ručních pump 

Postup plnění pomocí ručních pump je stejný, jako v případě láhve. Pokud používáte pumpu, je 

třeba si zapamatovat, že při prvních několika pohybech plníte hadici a NE zbraň. Jakmile se tlak v 

hadici vyrovná s tlakem ve zbrani, zbraň se začíná plnit. Naplnit zbraň pomocí pumpy vyžaduje 

určité úsilí a doporučujeme používat pumpu pro doplnění vzduchu a ne pro plnění prázdných 

zbraní. 



Modely značky Evanix jsou vybaveny ukazatelem tlaku namontovaným na spodní části zbraně. 

Ukazatel umožňuje uživateli vizuální kontrolu množství vzduchu zbývajícího v kartuši. Tento 

ukazatel nepoužívejte během plnění, protože rychlost reakce ručičky je zpomalena, aby se 

zabránilo poškození během plnění. Po naplnění může trvat několik sekund, než se ručička 

synchronizuje se vzduchem v kartuši. 

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE LAHVÍ S TLAKEM 300 BARŮ. 

PŘI POUŽITÍ LÁHVE S TLAKEM 300 BARŮ UPOZORŇUJEME, ŽE PŘI PLNĚNÍ PUŠKY JE TŘEBA 

POSTUPOVAT OPATRNĚ. POSTUP PLNĚNÍ POPSANÝ V TOMTO MANUÁLU MUSÍ BÝT DODRŽEN, 

ABYSTE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ PUŠKY, ZEJMÉNA PAK INSTRUKCE TÝKAJÍCÍ SE POMALÉHO OTEVÍRÁNÍ 

VENTILU LÁHVE. POKUD LÁHEV OTEVŘETE PŘÍLIŠ RYCHLE, DO HLAVNĚ SE OKAMŽITĚ DOSTANE TLAK 

VE VÝŠI 300 BARŮ. HROZÍ NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ NEBO NEOPRAVITELNÉHO POŠKOZENÍ 

HLAVNĚ. 

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ ZÁSOBNÍKU A VYJMUTÍ DIABOLEK 

Demontáž: Pušku zcela natáhněte a vytáhněte zásobník. Nesnažte se jej zvednout nahoru, protože 

by mohlo dojít k poškození zbraně. 

Montáž: Pušku plně natáhněte, uchopte zásobník a vložte ho do zbraně. Na zásobníku jsou 

umístěny tzv. aretační kuličky, které musí zaskočit. 

Nabíjení diabolek: Zásobník držte a vložte diabolku do komory. Zásobník je určen pro 6ks diabolek 

odpovídající ráže. Diabolky jsou u tohoto typu zbraně vkládány hlavičkou nahoru viz. obrázek č. 2. Když máte 

zásobník naplněn, tak ho vložte zpět do zbraně viz. obrázek č. 1 

      Obr. 1  Obr. 2 

Pokud jste vše udělali správně, tak nyní je zbraň připravena k výstřelu. 

NATAŽENÍ ZBRANĚ 

Tento model má dva způsoby natažení. Buďto tzv. single action, nebo double action. Nejdříve musíte dát 
pojistku do polohy F. Poté v prvním případě natáhnete kohoutek, který je umístěn na zádi zbraně. V této chvíli 
je puška natažená a nabitá, proto s ní zacházejte velmi opatrně. Spoušť má malý odpor. Po každém výstřelu 
musíte kohoutek natáhnout. 
V druhém případě můžete střílet po odjištění okamžitě a rychle za sebou. Zde je nevýhoda, že 

odpor spouště je větší. 



BEZPEČNOST 

Tato puška je vybavena pojistkou umístěnou na straně pažby. Pokud je ručička v poloze S, pak je 

zbraň zajištěná a můžete s ní bezpečně manipulovat. Před střelbou je třeba ručičku přesunout do 

UPOZORNĚNÍ: i v poloze S může zůstat diabolka v hlavni. Proto buďte opatrní a vždy po vystřílení 

zásobníku 




