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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! 



Desmontando a carabina - Removendo a mecânica 

Com chaves adequadas a sua carabina (Philips ou fenda), 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. 



Removendo a lâmina de gatilho 

Com uma chave de fenda pequena ou uma chave de ponta fina, remova o pino 
ilustrado na foto. Ao remover o pino, a lâmina de gatilho original será liberada. 
Retire completamente a antiga lâmina da caixa de gatilho. 
 



Remova a trava do pino da lâmina de gatilho 

Retire o pino de segurança que atua na trava de segurança da carabina, da lâmina 
do gatilho. Este pino será instalado na nova lâmina ajustável. 
 
Remova ou afaste o antigo parafuso de regulagem conforme ilustrado na foto. 



Instale a nova lâmina de gatilho ajustável 

Encaixe o pino de segurança (A), retirado da antiga lâmina de gatilho e encaixe na 
nova lâmina de gatilho ajustável. 
Encaixe a nova lâmina de gatilho ajustável na caixa de gatilho e recoloque o pino 
(B) que segura a lâmina. 
Ajuste o parafuso allen (C) para eliminar qualquer folga entre a lâmina e as partes 
internas da caixa de gatilho 

A 
B 
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Antes de remontar sua carabina - 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: 

 
Puxe a trava de segurança e verifique se ela trava corretamente a nova 
lâmina de gatilho. 
 
Neste momento pode ser necessário ajustar o parafuso allen. 



Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança 

Abra o cano da carabina e verifique se a haste de segurança trava a lâmina 
de gatilho corretamente ao deslizar. 
 
Neste momento pode ser necessário ajustar o parafuso allen. 

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 
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