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INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE PENTRU 
PISTOALELE DE AIRSOFT INCARCARE CU GAZ               

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ESTE INTERZIS CU DESAVARSIRE

1.INCARCAREA PISTOLULUI
1.1 Scoateti incarcatorul, apasand butonul din garda tragaciului. a) Nu lasati pistolul incarcat sau cu cocosul  armat si nesupravegheat.
1.2 Incarcarea cu gaz se face prin orificiul din capatul incarcatorului, tinand butelia de gaz b) tragerea de proiectile in zona capului, a ochilor, a gatului, a inimii, a zonei genitale.
vertical si apasand in orificiul din capatul incarcatorului. c) Orice modificare a armei, ce conduce la schimarea clasificarii acesteia conform legii este
1.3 Incarcarea cu bile a incarcatorului se face punand adaptorul in capatul incarcatorului. interzisa si ilegala.
Introduceti 18 bile BBs cal.6 mm in adaptor( tija) de incarcare.Tineti bine adaptorul si d) Niciodata nu puneti siguranta pe foc daca nu intentionati sa efectuati tragerea cu pistolul.
Incarcatorul si folositi adaptorul pentru impingerea bilelor in incarcator. e) Asigurati-va intotdeauna ca indrepati teava pistolului intr-o zona sigura.Intotdeauna sa 
1.4 Introduceti incarcatorul in pistol pana auziti un click.                              tratati pistolul ca si cum ar fi armat si gata de tragere.Daca incarcatorul nu este gol, 

intotdeauna ramane o bila in camera pistolului.
2.TRAGEREA CU PISTOLUL f) Niciodata nu incercati sa curatati pistolul fara a avea pusa siguranta in punctul” asigurat”,
Inaitea executarii primului foc:Puneti siguranta pe “foc”.armati pistolul tragand mansonul            scoateti incarcatorul si verificati camera bilei sa fie goala.
Inspre inapoi pana cand simtiti ca pistolul s-a armat.Bila este in acel moment in camera                 
pistolului , acesta fiind armat si gata de tragere.Tintiti o tinta sigura.Tineti pistolul astfel incat 
catarea din spate sa fie centrata cu cea din fata.Puteti sa ajustati catarea din spate, stanga /
dreapta din surubul situate in dreapta catarii .

Introduceti magazia cu cartuse in patul pistolului, care are piedica in pozitia de siguranta.
Pistolul este incarcat.Trageti chiulasa spre inapoi, dupa care o eliberati si astfel glontul
este introdus pe teava.

3.TRAGEREA FOCURILOR
Pentru a efectua tragerea, se actioneaza tragaciul.
Dupa fiecare tragere, o noua bila este introdusa pe teava in mod automat.
Actiunea se repeta pana cand toate bilele din magazie sunt trase.
Cand gazul din incarcator s-a epuizat, mansonul nu mai culiseaza si pistolul nu se mai incarca.

3. DESCARCAREA
Daca tragerea inceteaza inainte ca magazia sa se goleasca, pistolul trebuie descarcat dupa           
cum urmeaza: scoateti magazia, impingeti chiulasa spre inapoi, scoateti bila de pe teava,
dezarmati cocosul, apasand butonul de deasupra chiulasei.
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