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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

FIGYELMEZTETÉS: AZ ÍJAK HASZNÁLATA ELŐTT MEG KELL ISMERKEDNI A HELYI 
TÖRVÉNYEKKEL ÉS SZABÁLYOKKAL. A 18. ÉLETKORT BE KELL TÖLTENI, ÉS AZ ÍJAKAT 
BIZTONSÁGOS HELYEN KELL HASZNÁLNI, ÉS ÚJRA BIZTOSÍTNI KELL A HELYTELEN 
HASZNÁLATELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. 

• Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. 

• Ne célozzon más emberekre vagy mások irányába, még akkor sem, ha nincs nyíl az íjban. 

• Tartsa a nyílvesszőt a talaj felé irányítva, amikor nem használja. 

• Vegye le az ékszereket vagy órákat. 

• Kerülje az íj száraz tüzelését (az íjhúr elengedését éles nyíl nélkül). 

• Karvédő viselése javasolt. 

• Ne húzza túl. 

• Csak rendeltetésszerűen használja, ne módosítsa a nyilat. 

• Mindig ellenőrizze a számszeríjat, a húrt és a nyilakat. Ha sérülés vagy kopás jeleit észleli, azonnal 
hagyja abba a használatát. 

• Lövés előtt ellenőrizze, hogy a céltávolság és annak helye biztonságos-e a lövéshez, nincsenek-e 
emberek, állatok vagy tárgyak, amelyek megsérülhetnek. 

• A célnak és a céltartománynak meg kell tudnia állítani a nyilat. 

• Ne lőjön közvetlenül felfelé. 

• Mindig az ajánlott nyilakat használja. 

• Másoknak a nyíl használója mögé kell állniuk. 

• Soha ne menjen a lővonal elé, várja meg, amíg biztonságos lesz. 

• Soha ne álljon közel olyan emberhez, aki íjjal lő. 

• Ne igyon alkoholt vagy kábítószert íjlövés előtt vagy közben. 

• Szabadidős használatra alkalmas. 

.  

SPECIFIKÁCIÓ 

súly 1,6 kg 

Feszítőerő 30 – 55 lbs 

Feszítési hossz 61 – 75 cm 
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ÖSSZESZERELÉS 

Az irányzék rögzítése 

Rögzítse az irányzékot (1. ábra). 

Állítsa be az irányzék függőleges helyzetét (2. ábra). 

Állítsa be az irányzék vízszintes helyzetét (3. ábra). 

Szükség szerint állítsa be az irányzék helyzetét (4. ábra). 

Ha a nyíl a középponttól jobbra repül, állítsa jobbra az irányzékot. Ha a nyíl a középponttól balra repül, 
állítsa balra az irányzékot. Ha a nyíl feljebb repül a középponttól, állítsa felfelé az irányzék pozícióját. 
Ha a nyíl a középpont alatt repül, állítsa lefelé az irányzékot. 

Az 5. és 6. ábrán látható, hogyan kell beállítani a tűt az irányzékban. 

 

 

A nyíltartó rögzítése 

Rögzítse a fogantyút a közepére körülbelül 1 cm-re a nyíltámasztól (7. ábra). 

Állítsa a pozíciót felfelé vagy lefelé (8. ábra). 
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Állítsa a pozíciót jobbra vagy balra (9. ábra). 

Szükség szerint javítsa az alap helyzetét (10. ábra)..  

 

Stabilizátor rögzítése 

Először rögzítse a hevedert (11. ábra), majd a stabilizátort (12. ábra) az íj közepére.  

 

Feszítőerő beállítása 

A húzóerő csökkentéséhez forgassa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, a húzóerő 
növeléséhez forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba (13. ábra). 

Állítsa be mindkét kar csavarjait egyszerre, 1 fordulattal. Ne húzza túl és ne távolítsa el teljesen a 
csavart. 
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Feszítőhossz beállítás 

A feszítő hossz 12 pozícióban állítható. Lazítsa meg a csavart (1 a 14. ábrán), majd a csavart (2 a 14. 
ábrán). Állítsa be mindkét tárcsa hosszát egyformán 

.  

csavar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Feszítő 
hossz 
(inch) 

24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 
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POZÍCIÓ 

ÁLLÁS 

Helyezze a lábát körülbelül váll szélességbe, és helyezze súlyát egyenletesen mindkét lábára. Tartsa 
lazán a lábát, ne zárja össze a térdét. Enyhén fordítsa a törzsét és a vállát a cél felé. 

TESTTARTÁS 

Tartsa egyenesen a testét. Tanulja meg a helyes testtartást és annak állandó megtartását. A nyak 
párhuzamos a nyíllal. A csípőnek egyenesnek kell lennie, nem dőlhet előre vagy hátra, sem az íjba, 
sem attól távol. A törzs ne dőljön balra vagy jobbra, ne dőljön az íjba vagy attól távolodjon.  

FEJ 

Tartsa a fejét egyenesen úgy. Ezután fordítsa arcát a célpont felé. 

VÁLLHELYZET 

A kioldókar vállának természetes helyzetben kell lennie, ha a könyökét és az alsó karját megfelelően 
helyezte el. Az íjkar vállának vagy mellső vállának természetes helyzetben kell lennie. Ne mozgassa 
az íjkar vállát felfelé, lefelé vagy a törzse irányába. Ha előre mozgatja a vállát, az íjnak túl hosszú lesz 
a húzása. 

KÖNYÖK ÉS ALSÓ KAR HELYZET 

A kioldó kar könyökének a célponttól el kell mutatnia, az alkarnak párhuzamosnak kell lennie a talajjal. 
Az íj könyökének kifelé kell mutatnia, és kissé lefelé, a könyöktől elzárva. Ha helyesen van elhelyezve, 
az íjkar könyöke enyhén behajlik. A hüvelykujjának nagyjából 45 fokos szögben kell lennie. 

RÖGZÍTÉSI PONT 

A reflex íjaknál a felhasználók általában íjhúrt helyeznek az álluk alá vagy a szájuk sarkába. 

Az összetett íjakkal a felhasználók általában az állcsont mentén vagy mögött rögzítenek le. 

Minden felhasználónak más a rögzítési pontja. A legfontosabb a természetes rögzítési pont 
megtalálása, és minden lövés következetes megtartása. 

A NYíL ÉS HÚR HELYZETE 

Helyezze a nyíl szögét a húrra anélkül, hogy az íjat túlságosan elmozdítaná. A nyílnak enyhén kell 
tartania, és nem lehet a húrba ragadni. 

NYÍL 

Az optimális nyílhossz felhasználónként eltérő. Az íjász kezének hossza határozza meg; nem az íj 
típusától függ. Fontos, hogy mindenki ismerje a nyila hosszát, és azt is használja. Ha a nyilak túl 
rövidek vagy túl hosszúak, az íj nem tud teljes húzást kifejteni. A nyíl (vagy húzás) hosszát hüvelykben 
adjuk meg (1 "= 2,54 cm). Nyújtsa ki a bal kezét, és mérje meg az állától a bal hüvelykujj második 
ízületéig tartó távolságot. Ez a sport és célíjászathoz használt nyilak hossza. 

KARBANTARTÁS 

• Ne tegye ki az íjat szélsőséges hőmérsékletnek (magas vagy alacsony), és tárolja száraz és 
árnyékos helyen. 

• Ne húzza túl. 
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• Csak ajánlott, azonos hosszúságú íjhúrt használjon. 

• Kerülje a száraz tüzelést (az íjhúr elengedése szöges nyíl nélkül) 

• Lövés közben ellenőrizze, hogy az íj nem sérült-e, és hogy az íj a jobb oldalon legyen (az erősebb 
íjkar legyen alul). 

• Az íjhúrnak használat közben száraznak kell lennie. 

• Tárolja az íjat leválasztott íjhúrral. 

ELŐKÉSZÜLET 

Íjhúr rögzítése íjjal: 

1. Helyezze az íjhúrt az egyik íjkarra, és hagyja szabadon a második végét. 

2. Helyezze az íjhúrt az íjra, a második végét pedig a második íjkar tetejére. 

3. Lépjen rá az íjhúrra, és húzza fel az íjat a vállakig. Ezután rögzítse a húr második végét. 

4. Engedje el az íjat, távolítsa el az íjhúrt, és ellenőrizze, hogy az íjhúr jól van-e elhelyezve. 

A láb fölött: 

1. Helyezze az íjhúrt az alsó karra. 

2. Forgassa el az íjat úgy, hogy a fogantyú a comb hátsó oldalán, az íj alsó karjának vége pedig a 
bokán feküdjön. 

3. Ezután egyformán hajlítsa meg az íjkarokat, és helyezze el az íjhúr második végét. 

4. Ezután lépjen ki az íjból, és ellenőrizze, hogy az íjhúr jól van-e elhelyezve. 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 
Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi 
hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 

 


