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Utilize este manual como referência para a instalação.

Sugerimos a instalação desta peça por profissionais capacitados e 
com experiência.

Antes de iniciar, verifique se a carabina esta desarmada (desengatilhada) e descarregada.

A sua segurança deve vir em primeiro lugar.

Atenção!



Este produto pode ser instalado nas seguintes carabinas:

Gamo Big Cat
Gamo CFX
Gamo CFX Royal
Gamo CFR
Gamo Deltamax Force
Gamo Hunter 440
Gamo Rocket
Gamo Socom
Gamo Shadow DX

Consulte para outros modelos



Desmontando a carabina - Removendo a mecânica

Com chaves adequadas a sua carabina, remova os três parafusos da coronha para
separar a coronha da mecânica da carabina. Dois parafusos estão localizados nas
laterais e o último atrás do guarda-mato.
Agora basta cuidadosamente retirar a coronha da mecânica para ter acesso a caixa
de gatilho.



Desmontando a trava de segurança

Com uma chave de fenda pequena ou uma chave de ponta fina, remova a mola em
formato “V”, conforme ilustrado na foto 1 e 2.
Depois remova a trava de segurança deslizante da caixa de gatilho (cor cinza)
movendo para a esquerda até esteja totalmente solta da caixa de gatilho e da
alavanca.
Reserve as peças para a montagem reversa.
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Antes de retirar a caixa de gatilho da mecânica

O uso de compressores de molas é apenas recomendado para
profissionais armeiros ou pessoas com experiência na utilização
desta ferramenta.
Se você não possui experiência no uso de compressores de
molas, recomendamos que procure um profissional ou
pessoa qualificada.



Retire a caixa de gatilho da mecânica

Utilizando um compressor de molas, retire a caixa de gatilho da mecânica da
carabina.
Centralize a mecânica no compressor de molas e ajuste o compressor de molas
travando a mecânica da carabina. Você deve travar a mecânica no compressor de
molas, girando o parafuso do compressor na caixa de gatilho até notar que o
conjunto esta firme. Este passo é muito importante para sua segurança, pois

irá travar a mola da mecânica enquanto você remove o pino que travam esta mola.



Desmonte a caixa de gatilho

Utilizando uma chave Philips, retire os dois parafusos da tampa conforme ilustrado
na foto 1, para ter acesso ao interior da caixa de gatilho.
Retire a lâmina (A), seguida da lâmina de gatilho (B) e a trava de segurança do
gatilho (C).
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Desmonte a caixa de gatilho e instale a lâmina Quickshot

Estas são as peças que você deve ver após desmontar o conjunto. A mola (D) fica
localizada atrás da lâmina de gatilho original e não será usada.
Monte a lâmina nova juntamente com a trava de segurança.

Remova também o parafuso que vai atrás da lâmina, mostrado na seta.



Desmonte a caixa de gatilho e instale a lâmina Quickshot

Reinstale a lâmina que vai sobre o gatilho e instale também o pino de segurança
(E) que acompanha a lâmina de gatilho Quickshot.
Recoloque a tampa da caixa de gatilho e recoloque os parafusos.

Algumas versões já vem com o pino de segurança preso a lâmina de gatilho.



Antes de remontar a  caixa de gatilho - Checagem de segurança

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após
a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:

Posicione a trava de segurança na posição Safe e verifique se ela trava 
corretamente a nova lâmina de gatilho.



Reinstale a caixa de gatilho na mecânica

Cuidadosamente, aperte o parafuso do compressor de molas pressionando o 
conjunto até posicionar a caixa de gatilho nos pontos de fixação. Encaixe o pino da 
culatra (mostrado na seta). Alivie ou aperte o compressor de molas para 
centralizar o conjunto e permitir o perfeito encaixe do pino, que pode ser inserido 
manualmente.
Reinstale a trava de segurança deslizante (conforme página 5).



Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

Com a trava de segurança na posição Fire, abra o cano da carabina e 
verifique se a trava de segurança deslizante trava a lâmina de gatilho 
corretamente ao deslizar.

Para assegurar que o sistema de
travamento do gatilho esta
operando normalmente após a
instalação da nova lâmina de
gatilho execute o procedimento
abaixo:



Monte a sua carabina encaixando mecânica na coronha e parafusando os
parafusos retirados.

Obtenha o manual de utilização (ajuste) da sua nova lâmina de gatilho em
nosso site:

http://www.quickshot.com.br

http://www.quickshot.com.br/
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