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Návod na obsluhu pištoľových kuší PXB, Commando a RedBack 

 

Kušu poskladajte vložením lučiska do otvoru v prednej časti kuše a dotiahnutím prednej skrutky na 
zaistenie lučiska. Dbajte pritom na to, aby boli podložky poskladané podľa obrázkov na balení kuče, 
hlavne na to, aby skrutka tlačila na kovovú podložku a plastové podložky sa priamo dotýkali tela 
lučiska. Na konce ramien nasaďte plastové koncovky a potom nasaďte tetivu. 
Kušu napnete potlačením poistky naťahovača a potlačením naťahovacej páky smerom nadol. Kušu 
pritom držte druhou rukou za prednú časť. Ťahajte, až kým tetiva nedosadne do spúšťového 
mechanizmu (budete počuť kliknutie mechanizmu).  Pri každom natiahnutí sa kuša autoaticky zaistí.  
Založte šíp do drážky na koľajnici a dotlačte až na doraz ku spúšťovému mechanizmu. Pred výstrelom 
kušu odistíte potlačením bezpečnostnej poistky.  
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Bezpečnostné pokyny pri streľbe z kuše 
1. Výstrel naprázdno (bez šípu, alebo guličky) trvale poškodí kušu! Týmto na kušu strácate záruku, môže 

tým dôjsť aj k váznemu poraneniu. 
2. Používajte iba strelivo určené pre váš typ kuše. Príliš ľahké šípy majú účinok ako výstrel naprázdno. 
3. S natiahnutou a nabitou kušou mierte vždy iba smerom na terčovnicu. Nikdy nemierte a nestrieľajte, 

ak nie ste si istý, že pred, vedľa alebo za terčom sa nepohybuje žiadna osoba. 
4. Vždy myslite na to, že kuša je smrtiaca športová zbraň  a nepatrí do rúk deťom. 
5. Pri naťahovaní aj strieľaní dávajte pozor na prsty, aby sa neporanili o tetivu, alebo káble. 
6. Tetivu z nylonových vlákien je potrebné každých 50 výstrelov navoskovať. Tak isto treba každých 5-10 

výstrelov namazať koľajnicu kuše pre dlhšiu životnosť stredovej omotávky tetivy. Ak sa tetiva začne 
strapkať, prípadne z nej trčia vlákna, je potrebnéí ju vymeniť. 

7. Nestrieľajte poškodené, alebo pokryvené šípy. Hliníkové šípy kontrolujte na priamosť, karbónové šípy 
ohýbajte medzi prstami  pri uchu – praskanie znamená poškodenie šípu, takýto už nepoužívajte. 
Drevené šípy nie sú vhodné do moderných výkonných kuší. 

8. Vždy pred použitím prekontrolujte kušu na povolené, poškodené, alebo chýbajúce súčiastky. Takto 
predídete poruch alebo poraneniu. 

9. Nezabúdajte, že kuša je mechanická zbraň, smie ju obsluhovať a používať iba svojprávna osoba od 18 
rokov.  


