REGULACJA SYSTEMU PODKRĘCENIA KULKI (hop-up, BAX etc)
W innych przypadkach także postępuj kierując się zaleceniami instrukcji
producenta.
Załaduj magazynek kulkami, których w późniejszym okresie będziesz
używał. Ustaw cel w odległości 25 – 35 metrów i strzel celując w jeden
punkt, obserwuj tor lotu kulki. Jeśli na tym dystansie kulka wyraźnie
podbija do góry lub wyraźnie opada zmniejsz/zwiększ siłę podkręcenia.
Zależnie od prędkości początkowej kulka zachowa przewidywalny tor
lotu na odległości pozwalającej go obserwować, jednak pamiętaj, że
grawitacja finalnie zakrzywi tor lotu w kierunku ziemi. Optymalne
ustawienie ma miejsce wówczas, gdy kulka nie zmienia toru do góry.

ELEKTRYCZNE 6 MM REPLIKI M16/M4 - AIR SOFT GUN
Ta replika ASG nie jest zabawką. Podczas jej używania konieczny jest nadzór osoby dorosłej. Niewłaściwe użycie
może grozić śmiercią lub kalectwem. W trakcie posługiwania się repliką ASG zawsze noś ochronę oczu. Zwróć
uwagę, aby zabezpieczone były także pozostałe osoby towarzyszące. Zawsze przestrzegaj instrukcji obsługi.
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TUNNING
Wielu producentów dopuszcza możliwość tuningu repliki zastrzegając, że nie ponosi odpowiedzialności za wytrzymałość, a więc
i żywotność zastosowanych podzespołów. Wymiana lufy wewnętrznej na precyzyjną nie wymaga szczególnego wzmacniania
innych elementów, połączona z dokładniejszym spasowaniem komory systemu podkręcenia kulki, pozwala poprawić skupienie
oraz podnieść prędkość początkową, jednak wymusza stosowania kulek wyższej jakości.
Tuning polegający na wymianie elementów polecamy powierzyć specjalistom, którzy dobiorą je pod kątem typu Twojej repliki,
wytrzymałości podzespołów, zaproponują baterię o większym woltażu, czy większej pojemności.
Ponieważ umieszczenie np. mocniejszej sprężyny poruszającej tłok z większą prędkością, a więc uzyskującego większe
sprężenie powietrza w komorze sprężania wewnątrz cylindra, wymusza wymianę tłoka, niekiedy także samego cylindra.
Planując tunning konsultuj się ze specjalistami i samodzielnie pozyskuj wiedzę nt. zagadnień technicznych.

Zawsze noś okulary ochronne. Kwestie bezpieczeństwa, Twojego i osób obserwujących Twoją rozrywkę, zawsze traktuj
priorytetowo.
Zawsze używaj wyłącznie dobrej jakości kulek ASG w kalibrze 6 mm. Nigdy nie używaj kulek ponownie, nie używaj
uszkodzonych kulek.
Nie patrz bezpośrednio w lufę aby uniknąć przypadkowego postrzału.
Nigdy nie celuj ani nie strzelaj w kierunku ludzi lub zwierząt. Zawsze miej replikę zabezpieczoną dopóki nie jesteś gotów
strzelać i nie jest bezpiecznie.
Nigdy nie strzelaj trzymając replikę w położeniu horyzontalnym ("na boku") ponieważ kulki będą skręcały i możesz trafić nie
tam, gdzie celowałeś.
Dla ASG wybierz bezpieczne miejsce, z dala od miejsc publicznych.
Nie rozbieraj i nie demontuj swojej repliki samodzielnie. Może to spowodować jej uszkodzenie i utratę gwarancji, a także
może być to niebezpieczne dla zdrowia i życia. W celu naprawy uszkodzonego sprzętu zawsze kontaktuj się z lokalnym
dystrybutorem.
Zawsze traktuj swoja replikę ASG jako załadowaną i przygotowaną do strzału. Nie wystawiaj jej na widok publiczny.
Przechowuj i przewoź ją zawsze w stanie rozładowanym z włączonym zabezpieczeniem, najlepiej w odpowiednim
pokrowcu lub walizce. Zawsze przestrzegaj prawa obowiązującego w Twoim kraju.

Bądź świadomy, że Twoje zachowanie może być obserwowane przez innych, być może nie podzielających Twojego entuzjazmu
dla replik ASG. Złe praktyki przyczyniają się do złego rozgłosu. Nie narażaj swojej przyszłej rozrywki na szwank poprzez
nieodpowiednie używanie tej repliki.

WAŻNE INFORMACJE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ
UWAGA: Przed pierwszym użyciem uważnie zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zrozumienie jej zaleceń pozwoli Ci
przez długi okres cieszyć się sprawnością Twojej repliki. Zwróć uwagę na obrazki zamieszczone w oryginalnej instrukcji
producenta, z ich pomocą zapoznasz się z budową repliki, rozmieszczeniem manipulatorów. Traktuj instrukcję producenta jako
integralną część instrukcji polskiego dystrybutora. W przypadkach nieopisanych w niniejszej instrukcji kieruj się zdrowym
rozsądkiem, najlepszą wiedzą, poszukuj analogii i nie rób niczego na siłę!

BUDOWA

KONSERWACJA
Konserwując swoją replikę znacząco przedłużysz jej żywotność i dłużej będziesz się cieszyć jej sprawnością.
Przestrzegaj kilku zasad:
po zakończonym strzelaniu usuwaj akumulator, w zależności od jego typu przechowuj go w stanie naładowanym,
zawsze wypinaj magazynek, upewnij się, że w lufie nie znajduje się kulka (ze względu na specyficzną budowę replik
w elemencie, przez który kulki są podawane do lufy z magazynka mogą znajdować się 2-5 kulek,
usunięcie magazynka z gniazda poprzedź strzałem w trybie półautomatycznym – sprężyna tłoka nie powinna być
nawet częściowo napięta, dlatego strzał w tym trybie (jeden pełny cykl) spowoduje napięcie sprężyny i jej zwolnienie,
zawsze, zarówno przed rozpoczęciem strzelania, jak i po jego zakończeniu upewnij się, że w lufie nie znajdują się
niepożądane obiekty, w tym także niewystrzelone kulki lub zabrudzenia,
zawsze po zakończonym strzelaniu osusz replikę, pozwól odparować wilgoci, nigdy od razu nie umieszczaj jej
w szczelnie zamkniętym pokrowcu, kufrze lub futerale. Powierzchnie metalowe zabezpiecz przed korozją, gumowe
i plastikowe natłuść odpowiednim środkiem konserwującym (silikonowym)
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Ponieważ repliki ASG są wiernymi replikami prawdziwej broni posiadają wiernie zlokalizowane dźwignie i przyciski
mechanizmów:
• zatrzask magazynka (el.1) – przycisk z boku gniazda magazynka
• blokada mechanizmu spustowego, „bezpiecznik” będący także selektorem trybu strzelania (el.2) – nastawna dźwignia
zlokalizowana po lewej stronie szkieletu (opcjonalnie obustronnie symetryczna), zawsze opisana w czytelny sposób.

el.1
el.2
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ZASILANIE - akumulator

BUDOWA
Elektrycznie zasilane repliki Air Soft Guns pod względem budowy przypominają wiatrówki sprężynowe, jednak w ich przypadku
sprężyna napędzająca tłok napinana jest pracą silnika elektrycznego. Tak jak w przypadku wiatrówek sprężynowych należy
bezwzględnie unikać oddawania strzałów na sucho (bez kulki w lufie) – nie wyhamowany poduszką powietrzną tłok uderzając o
czoło cylindra może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, a także spowodować zniszczenie samego cylindra a nawet innych
elementów wewnętrznych repliki.

•

zewnętrzna – kable wraz połączeniem wyprowadzono na zewnątrz, najczęściej do schowka w imitacji zewnętrznego
akcesorium lub w ładownicy na kolbie

Różnice w budowie replik karabinów AR15 i ich klonów dotyczą zasadniczo dwóch elementów:
- gniazdo akumulatora,
- regulacja systemu podkręcenia kulki (np. Hop-up, BAX etc)
w obu przypadkach sugeruj się graficzną informacją zawartą w oryginalnej instrukcji producenta – pozwoli Ci ona zorientować się
w obsłudze Twojej repliki, umiejscowieniu poszczególnych istotnych jej elementów.

BEZPIECZEŃSTWO
Replika posiada nastawną blokadę mechanizmu spustowego, która jednocześnie pełni rolę selektora trybu strzelania
– w większości przypadków działa ona, jak w oryginale:
- SAFE (uniemożliwiając pełne odciągnięcie suwadła) blokuje spust – jego pełne ściągnięcie nie jest możliwe, strzał nie padnie
- AUTO - karabin strzela w trybie automatycznym – naciśnięcie i przytrzymanie spustu spowoduje strzelanie serią kulkami aż do
ich wyczerpania się w magazynku lub do rozładowania akumulatora; zwolnienie nacisku na spust spowoduje przerwanie cyklu.

UWAGA: zwróć uwagę, że wielkość gniazda akumulatora wymusza stosowanie określonych rodzajów i typów źródeł
zasilania. Pewne ograniczenie w doborze akumulatora stanowi rodzaj połączenia (tzw. connector). Zarówno pierwsze, jak
i drugie ograniczenie jest możliwe do obejścia dzięki przełożeniu kabli lub zmianie wtyków (czyt. Dział „TUNNING”).
W związku z nieustannym udoskonalaniem technologii baterii i akumulatorów zalecamy samodzielne pozyskanie wiedzy na ten
temat.

UWAGA: w przypadku wyczerpania się kulek w magazynku należy natychmiast zwolnić nacisk spustu i zakończyć strzelanie.

AMUNICJA – kulki 6 mm

Pamiętaj: nigdy nie należy oddawać strzałów na sucho (bez kulki w lufie).
- SEMI - karabin strzela w trybie półautomatycznym – naciśnięcie spustu spowoduje wystrzelenie jednej kulki, aby wystrzelić
kolejną ponownie ściągnij spust.
- BURST (opcjonalnie) – karabin strzela krótkimi seriami o stałej ilości strzałów (najczęściej 3)

W zależności od kilku czynników (moc sprężyny, średnicy lufy wewnętrznej, a także siły systemu podkręcenia kulki) składających
się na prędkość początkową kulki dobierz je, tak ze względu na wagę, jak i precyzję wykonania. Proces ten zajmuje pewien czas,
ale pozwala na dosyć precyzyjne określenie najlepszej dla Twojej repliki amunicji. Zauważ, iż kulki o tym samym wagomiarze, ale
pochodzące od różnych producentów mogą uzyskiwać inne osiągi, tak jeśli chodzi o prędkość początkową, jak i skupienie, a więc
i na zasięg.
UWAGA: Używaj tylko kulek nowych, nigdy nie korzystaj z odzyskanych, znalezionych czy brudnych lub pękniętych.

ŁADOWANIE MAGAZYNKA
Pozycja zabezpieczona

Tryb półautomatyczny

Tryb automatyczny (seria)

ZASILANIE - akumulator
Replika zasilana jest dedykowanym akumulatorem, którego gniazdo wskazane jest w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej
przez producenta.
Najczęściej spotykane są trzy lokalizacje:
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•

w kolbie – dostęp uzyskuje się poprzez
odsunięcie stopki kolby lub po jej całkowitym
wysunięciu z trzpienia

•

pod okładzinami chwytu przedniego - dostęp uzyskuje się poprzez jej uniesienie po uprzednim odciągnięciu tylnego
pierścienia mocującego chwyt,

Dołączony w zestawie magazynek (najczęściej dodawane przez producenta magazynki wielkiej pojemności, tzw. Hi-cap) załaduj
kulkami. Każdorazowo postępuj zgodnie z obrazkową instrukcją dostarczoną przez producenta.
Umieść magazynek w gnieździe i dociśnij go, aż do zablokowania. Zapamiętaj ten ruch, postaraj się wypracować odruch
mięśniowy, który pozwoli Ci zapiąć i wypiąć magazynek bezwzrokowo.

REGULACJA SYSTEMU PODKRĘCENIA KULKI (hop-up, BAX etc)
System podkręcenia kulki pozwala nadać jej ruch wirowy już w lufie.
UWAGA: przechowując replikę pamiętaj, aby regulowany system
podkręcenia kulki był ustawiony na wartość „min.” (w pozycji, w której
gumka systemu podkręcenia ma postać spoczynkową – nie jest napięta
ani skręcona).
Suwak lub śruba regulacji siły podkręcenia najczęściej znajduje się w
oknie zasłoniętym osłoną. Aby uzyskać dostęp do regulacji odblokuj
blokadę mechanizmu spustowego i odciągnij suwadło. W otwartym
oknie (imitacji okna wyrzutu łusek) zobaczysz mechanizm regulacji.
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