
Manual de instalação

Lâmina de gatilho ajustável para CBC JADE e JADE Mais



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 parafusos da
coronha para separar a coronha da mecânica da carabina. Dois parafusos estão
localizados nas laterais, próximo a alça de mira 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

Para remover a lâmina original você deve: retirar a mola que envolve a caixa de
gatilho (A) e remover o pino do gatilho (B). Retire também o parafuso de ajuste
Philips (C) (Apenas para Jade Mais).
Você usará as peças a seguir em conjunto com a nova lâmina: mola (A), pino (B) e
o desconector (F).
Você não irá usar: Lâmina original plástica (D), parafuso de ajuste Philips (C) e a
mola de compressão (E) que fica alojada no gatilho original.
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Instale a nova lâmina de gatilho ajustável

A montagem segue a sequência inversa:
Encaixe a nova lâmina de gatilho
ajustável com o desconector alinhados
através do furo da lâmina de gatilho na
caixa de gatilho, recoloque o pino e
recoloque a mola que envolve a caixa de
gatilho.

Não recoloque o antigo parafuso Philips retirado da caixa de gatilho.
Indicado na página 4, peça C.



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:

1 - Posicione a trava de 
segurança na posição de 
travamento: verifique se esta 
trava corretamente a nova lâmina 
de gatilho.

2 - Abra o cano da carabina e 
verifique se a haste de segurança 
trava a lâmina de gatilho 
corretamente ao deslizar.
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Monte a sua carabina encaixando mecânica na coronha e parafusando os
parafusos retirados.

Ajuste Principal 
O ajuste da lâmina é feito através do 
parafuso cromado tipo fenda localizado 
atrás da lâmina.

Girando o parafuso no sentido horário, 
encurta-se o arrasto (ou peso) e também o 
curso do gatilho. 

Girando no sentido anti-horário, alonga-se 
o curso, aumentando o arrasto (peso). 

Ajuste o parafuso principal girando ¼ ou ½ 
de volta por vez, até chegar na 
configuração desejada. 

Recomenda-se o uso de chave de fenda ponta 
chata com medidas de até: 3 x 100, 3 x 125 ou 3 
x 150 (Ponta de 3mm com haste de 100, 120 ou 
150mm) 
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