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HFC HG-196 Full Metal CANNON BOX 

 Instrukcja obsługi 

Oznaczenie prod.: HG-196 

Hop-Up: Regulowany 

System pracy: Semi Auto 

Zasilanie: Green Gas 

Waga: 1250 g 

Długość: 295 mm 

Pojemność magazynka: 33 kulki 

  

• Opis budowy pistoletu 

• Bezpieczna obsługa 

• Ładowanie Green gazu 

• Ładowanie kulek 

• Przygotowanie do strzału 

• Regulacja HOP UP-u 

• Schemat budowy  

 

Opis budowy pistoletu  
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Bezpieczna obsługa   

Uwaga: Kiedy odciągniesz kurek do pozycji B, 

należy zwrócić szczególną uwagę by nie oddać 

przypadkowego strzału.  

Nigdy nie ruszaj kurka, naciągaj go tylko wtedy gdy 

chcesz oddać strzał. 

Zasilenie gazem i naciśnięcie na spust to dwie 

czynności bezpośrednio ze sobą połączone. Każde 

pociągnięcie za spust automatycznie uruchamia 

załadowanie kulki i oddanie strzału. Jeżeli spust jest 

wciśnięty do połowy następuje załadowanie 

kolejnej kulki. 

Kiedy naciśniesz na spust, kurek przemieści się z pozycji A do pozycji B, wówczas w komorze zamka nastąpi 

uwolnienie gazu i wystrzelenie kulki. 

Ładowanie Green gazu   

Uwaga: Magazynek może być wyjęty tylko wtedy gdy kurek 

znajduje się w swojej normalnej pozycji.  

Magazynek jest wykonany z metalu, chroń go przed upadkiem 

na ziemię i uszkodzeniem. 

Zarówno pojemnik z gazem jak i naładowany nim magazynek 

nigdy nie wystawiaj na bezpośrednie działanie słońca i 

temperatury powyżej 40
o
C. 

Naciśnij przycisk zwalniacza i wysuń magazynek. 

 

Uwaga: Do ładowania używaj wyłącznie gazu HFC-134A. Używanie innego 

rodzaju gazu może spowodować uszkodzenie. 

Napełnienie magazynka gazem powoduje jego gwałtowne schłodzenie. 

Można rozpocząć jego używanie kiedy osiągnie on temp. otoczenia. 

Dolną część magazynka odwróć do góry, do zaworu przyłóż dyszę butli z 

gazem po czym dociśnij ją do zaworu na czas około 2-3 sekund. Po tym 

czasie magazynek jest napełniony. 
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Ładowanie kulek   

Uwaga: Używaj wyłącznie dobrej jakości kulek o kalibrze dokładnie 6mm.  

Niestandardowe kulki mogą uniemożliwić oddanie strzału. 

Wciśnij zwalniacz magazynka i załaduj kulki kal. 6mm wzdłuż szczeliny magazynka 

(pełne załadowanie to 26 kulek)  

Podczas ładowania, umieść palec na otworze po włożeniu kulki, przyspieszy to proces 

ładowania kulek do magazynka.  

 

 

Przygotowanie do strzału  

Napełniony gazem i załadowany kulkami magazynek umieść w 

gnieździe magazynka 

 

Odciągnij kurek i oddaj strzał (powtórz czynność) 

 

Wyceluj, kciukiem podnieś dźwignię bezpiecznika, ściągnij spust i 

oddaj strzał. 

 

 

Regulacja HOP UP-u  

Regulowany system Hop-Up pozwala na dobór ustawień w 

zależności od masy wystrzeliwanych kulek, oraz planowanego 

zasięgu.  

Siła dociśnięcia gumki Hop-Up do kulki determinuje jak bardzo 

będzie ona podkręcona, a tym samym siłę wznoszenia. Im 

cięższą stosujemy kulkę, tym mocniejszy musi być nacisk gumki 

(gdyż cięższa kulka ma większą bezwładność, oraz szybciej opada 

ku dołowi). Działa to również odwrotnie - gdy lekka kulka będzie 

za mocno podkręcona może wzlecieć powyżej linii strzału. 
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Zasady bezpiecznego użytkowania 

Pistolet jest przeznaczony dla osób od lat 16.  

W czasie użytkowania pistoletu zawsze używaj okularów ochronnych.  

Nie strzelaj do ludzi, zwierząt lub przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu. 

Naciskanie na spust pomimo wyczuwalnego oporu, gdy pistolet jest zabezpieczony może spowodować 

uszkodzenie mechanizmu spustowego.  

W przypadku nieużywania przez dłuższy czas, sprawdź działanie wszystkich funkcji mechanicznych. W celu 

utrzymania wysokiej sprawności sprzętu zalecamy przesmarowanie części olejkiem silikonowym.  

Po zakończonym strzelaniu upewnij się, że pistolet jest rozładowany - w magazynku nie znajdują się kulki, a 

zbiorniczek z gazem jest opróżniony.  Dla bezpieczeństwa zalecamy przechowywanie pistolet z wyjętym 

magazynkiem.  

Rozwiązywanie problemów 

Usterka Przyczyna Rozwiązanie 

Brak działania 1. Zacięcie kulek przed oddaniem 

strzału  

2. Dźwignia bezpiecznika jest 

nieodbezpieczona.  

3. Uszkodzony magazynek. 

1. Zwróć uwagę na właściwe 

ułożenie kulek w magazynku.  

2. Podnieś dźwignię bezpiecznika 

3. Wymień lub usuń uszkodzenie 

magazynka.  

 

Kulki nie wylatują z lufy. 1. Kulki są zdeformowane.  

2. Zabrudzona lub zapchana lufa. 

1. Załaduj precyzyjne kulki.  

2. Wyczyść lufę. 

 

Słaba siła wystrzału, mały zasięg 

kulek 

1. Za mało gazu. 

2. Magazynek jest jeszcze zbyt 

mocno schłodzony. 

3. Zużyta gumowa uszczelka. 

1. Załaduj na nowo gaz.  

2. Poczekaj na ogrzanie się 

magazynka. 

3. Wymień gumową uszczelkę 
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Schemat budowy 

 

 


