
Manual de instalação

Lâmina de gatilho ajustável SPA AN500 e QGK Night Wolf



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

As etapas de desmontagem e montagem da carabina foram propositalmente
resumidas, com ênfase as etapas relevantes do processo.

Com chaves adequadas aos parafusos de sua carabina, você deve separar a 
coronha da mecânica da carabina. 



Removendo a lâmina de gatilho

Com uma chave de fenda pequena ou uma
chave de ponta fina, remova apenas o anel
elástico da lâmina do gatilho, conforme
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. Encaixe na nova lâmina ajustável.

Encaixe a nova lâmina de gatilho ajustável na caixa de gatilho, recoloque o pino e
recoloque o anel elástico do pino da lâmina de gatilho.



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:

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



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 haste de segurança 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:



Ajustando a lâmina

Ajuste

O principal ajuste da lâmina é feito através do
parafuso cromado tipo fenda localizado no centro.

Girando o parafuso no sentido horário, encurta-se o
curso, reduzindo o arrasto (peso).
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)



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