
LukY vvrobené nebo distribuclvané l. českou indiánskou zbrojovkoujsou určeny po<je <Jruhu k rckreační, sportovní a závodní lukostřclbě, Střílení
je vhodné na oficiálních střeInicích. táborech. chatách. tčlocvičnách a ve volné přírodě. Zákla<lním materiáicm k výrobě luků je výběrové jasanové
dřcvo, kteréje podle druhu luků obouslranně opláštěno průhlednou nebcl černou vrstvou sklolamináru.
l, i\{ontáž luku:
V PříPadě. Že Várn bYl dodán luk V demontovanéni stavu.je nutné ho před použitírn smontovat. Montáž provedem tak. že ramena nasadíme na čepy
na konci madla a upevníme pomocí vrutů (na křížový šroubol,ák či irnbus) do předvrtaných otvorů. Takovýto luk nedoporučujeme znovlJ demorrtovat
a Poté smontovatI Pokud Vám byl dodán luk s reflexnirni ran'env (zahn!rté ve směru střelby). §to rovněž nasadíme na ěep1, a pak upevníme
pomocí metrických šroubů do závrtných kovových matic v madle luku. Šrouby řádně dotáhneme imbusovým klíčem, Tenio typ luku (demont) lze
neomezeně rozebírat.

2. Napínání luku:
NaPÍnání lukuje nutncl provádět velrni zodpovědně. při nesprávném postupu hrtlzí zlomení nebo vl,křil,ení ltrku. Nejprvejednoočko tětivy nasuneme
na spodní zářezy (u některych lukůje připevněno lep. páskou) a poté druhé očko nasuneme do holních zářezů dle obr. l Dbáme na to, aby sc lr.rk ,

nczvrtnul o 45-90 stupňŮ. a tím ncdošlo kjeho prasknutí či vykřivení. Napínánre vždy tak. ab}, tětiva byla v ose luku|!l ',

oBR. l oBR.2

Luk nenapnutý

Luk napnufý

3. Napínání reflexního lrrku (konce rarnen zahnuty ve srněru střelby):
NaPÍnání r'eílexního lLlku je vcImi nár'očná záležitost. Nespr,ávnÝm postupem mťtžeme luk zceIa znehodnotit. KaždÝ retlexní luk má na konci ramen
dva páry zářezů, které slouží pro uchvcení tětivy a dvějamky, ktcré udržují tětivu v ose luku vi,z obr.Z.
-spodní oěko nasunenre do spodních zářczů
-poté \,kročime do luku dle obr.l
-Provedenle vlastní napnLrtí lLrkir tím. že horní očko nasuneme do horního zářezu. Tuto operaci provádíme zvlášt'pozorně, dbárne na to, aby se luk
nevl'chýlil ze směru napinání, spodní očko nám nevvklouzlo ze spodních zářezů. Tětiva musí b_Ýt vžd}, v ose luku a musí směřovat do vyfrézované
jamky. spodního a horního ramene!!|
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5.Střelba:
ŠÍp vloŽÍme zŇezenl na tětivu barevnou letkou kolnro na madlo a napínáme třemi prsty dle obrrLzku, napínat rnůžerne i 1řemi prsty pod šípem pokud
ruítn ŠÍP drŽÍ na tětivě. Po u§onČ,e!Í střelby luk vypne Te a,uložíme v suchém próstiedí. toto upozornění ncplatí pro luky laminovanó. poku<l
střílíme denně. Pokud je přestávka ye střelbě den a více. luk nypneme@í,
6.Podmínky střelby u reflexních luků
Váni zakoupený reflexní lukje^vyroben z nejkvalitnějŠÍch materiálů. ktcréjsou dostupné na světových trzích, Pro střelbu zjakýchkoliv lLrků (terJi,
i kategorie mistrovské cena 20 000., a výš) platíjedna obecná zásad a to, nóstřílet délé na přímémslunci pokudje teplota ve stínu v;lšší než 32. C.
Na Přímém slunci se Povrch ramen (přcdevŠim Černých) zallíeje ažna 70-80o C a ztrácí své pružnostní vjastnosti, mohou se i vykřivit. To samé platí
i při usklacinění napnutého refl. luku.např. V autě na přímém slunci. Střelba ve stínu i pri vys'okých teplotách (35. C) je bez problémů a omezení,
Pokud se Vám stane, že luk na slunci zapomencte, ncchte ho zchlaclit re stínu a rnůeie ve střeibě pokračovat,

7.Šíp},. terčovnice. tštil,y
Pokud nePouŽÍvánre sPecielní ŠipY na str'elbu do dřeva čijiných tvrdých materiálů. por,ůijemc vžd1,,terčovnice z měkkých materiá]ú. Nejvhoctně.lšijc
sláma. PaPÍrový karton, měkká uměIá hmota na biizi pěny. Střelbou áo tvrdých nrateriálů(dřevo. beton. kámen atd.) se šíp at, je z jakéhokotil materiálu
PoŠkodí (uletí hrot, ŠÍP se zkřivÍ, hrot se zatlačí atd,), V případě. že použijeme šípy s plastovou letkou.je l,hodné pro utozcni šipriipeciáiní zákiacika.
Vlascovou tětivu DAKRON je možno zkrátit zkrácenírn nraximálnE o 2 čm. TOtivu pol1,ester či kevralle nrožno zkrátit rozvázánínl oka.

8.Záruka
Záruku pos§'tujeme po dobu dvou let od zakorrpení zboŽÍ. Ncvztalruje se na neodborné zacháuení t.j, ne<loclržcnípokynů v přiIoženén nár,ocltr k
pouziti (bod1" 1-7). a nedodržení ma.r. délky šípú. ktcráje pr'e<lepsaná ujcdnotlivých luků

J.Beznečnost střelbv


