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Manual de Instalação Kit Standard BSA Lightning XL

Este Kit contém:
-Gas Ram
-Centralizador dianteiro
-Centralizador traseiro
-Bucha de P.U.
-Graxa de silicone 

ELITE

Leia atentamente o passo a passo:

Remova os 3 parafusos da coronha, e retire a coronha.

Remova a bucha original do êmbolo e instale a bucha que acompanha o kit Elite Airguns.
Utilize a graxa de silicone, lubrificante que acompanha o kit, na lateral da bucha de PU.
Utilize pouco lubrificante, pois o excesso de lubrificação causa efeito diesel e danifica a bucha;

Verifique se as peças estão todas no seu lugar. 
Encaixe a coronha e aparafuse os 3 parafusos com trava química torque baixo.
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ADVERTÊNCIA: ATENÇÃO! NÃO AQUECER A MOLA A GÁS: NÃO JOGUE NO INCINERADOR: NÃO PERFURE: RESPEITE USO E ELIMINAÇÃO.

Importante:
A Elite Airguns não se responsabiliza por quaisquer danos que sua carabina possa sofrer durante a instalação do kit.
Utilize apenas 0,5mg de lubrificante. O lubrificante indicado é a graxa de silicone.
Qualquer alteração no tubo do Gas Ram, ocasionará perda da garantia por defeito de fabricação.
Devem ser utilizados apenas centralizadores originais Elite Airguns, que acompanha o produto, para a instalação do kit. Apenas nestas condições o Gas Ram estará 
coberto pela garantia contra defeito de fabricação. 

Com o gabarito comprima-o para dentro do cilindro usando um compressor de molas.
(Caso perceba que a mola a gás não fique pré comprimida no mínimo 3mm
entre em contato com a garantia. EMAIL: garantia@eliteairguns.com.br).
Transfixe o pino no cilindro da carabina.

Parafuso

Parafuso

                               Trilho

Parafuso

Retire o parafuso q fixa o trilho.
Remova a tampa da culatra.

Com um compressor de mola e o gabarito, comprima a mola.
Remova o pino que transfixa o cilindro da carabina, e descomprima o mecanismo. 

GabaritoCilindro

Com um martelo de PU. ou poliacetal bater no local indicado pela seta  no trilho.
Retire a mola da trava da alavanca de engatilhamento e remova a trava.

Mola da travaTrava da alavanca 

Local onde bater

Remova o pino que fixa a alavanca de engatilhamento.
Retire a alavanca de engatilhamentio.

Pressione a tecla do gatilho e levante o trinquete com uma chave de fenda pequena.
Retire as peças interna do cilindro da e remova as que não serão mais utilizadas.

Peças a remover
      Guia de mola traseiro e dianteiro
Bucha - Protetor de mola - Mola de ação 
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Gas Ram
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Tampa da culatra

ÊmboloBucha

Pressione a tecla do gatilho e insira o êmbolo girando na cilindro da carabina.

Cilindro

Encaixe a alavanca de engatilhamento e insira o pino que a fixa.
Insira o trilho no cilindro da carabina, e com o martelo de PU. bata para frente.

Trilho

Alavanca de engatilhamento

Insira o gas ram com os centralizadores no cilindro da carabina.

GabaritoCilindro

Parafuso

Parafuso
Parafuso

Coloque a tampa da culatra e parafuse o parafuso do trilho.
Insira a trava na alavanca e instale a mola da trava.

Trava da alavanca
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