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Διαμέτρημα 

Model BP1763  .177 Caliber βλήμα 
Model BP2263  .22 Caliber βλήμα  
Model BP2563  .25 Caliber βλήμα 

Βάρος 7.12 Lbs ή 3,200 κιλά 

Μήκος 42.5 Inches ή 107,95 εκ. 

Κάννη Ραβδωτή τσοκαρισμένη 

Ασφάλεια Αμφιδέξιος μοχλός 
 
Ταχύτητα 

Model BP1763 ρύθμιση στα 1100 Fps 

 Model BP2263 ρύθμιση στα 1000 Fps 

 Model BP2563 ρύθμιση στα 900 Fps 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΡΟΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ  

MARAUDER 
ΤΗΣ CROSMAN 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
ΕΝΗΛΙΚΑ. ΚΑΚΗ Ή ΑΠΡΟΣΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ Ή 
ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ. 
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MARAUDER, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΣ ΚΑΙ 549 ΜΕΤΡΑ. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ. 
ΤΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩ. 

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΕΡΟΒΟΛΟ. 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και μην ξεχνάτε, το αεροβόλο δεν είναι παιχνίδι. 
Πάντα να το χρησιμοποιείτε με την ίδια σοβαρότητα σαν να ήταν πυροβόλο όπλο και να 
θεωρείτε ότι είναι γεμάτο. Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο 
εγχειρίδιο και φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση. 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ 
 
1. Τα μέρη του αεροβόλου 
2. Πώς να ασφαλίζετε το αεροβόλο 
3. Πώς να βγάζετε και να βάζετε την αμπούλα CO2 
4. Πώς να γεμίζετε και να αδειάζετε το μύλο με βλήματα 
5. Πώς να είστε σίγουροι ότι το αεροβόλο είναι άδειο  
6. Πώς να συντηρείτε το αεροβόλο σας 
7. Πώς να ρυθμίζετε το όπλο σας 

 

Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 61, 104 32 ΑΘΗΝΑ, 
ΤΗΛ. 210 5225007, 210 5234425 

 
Email info@npapadakis.gr 

Website : www.npapadakis.gr 
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1. Τα μέρη του αεροβόλου 

 
A: ΚΛΕΙΣΤΡΟ –  Β:ΑΣΦΑΛΕΙΑ – C: ΜΥΛΟΣ – D: ΚΑΠΑΚΙ 
E: AΚΡΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ – F: ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ – G: ΣΚΑΝΔΑΛΗ – H: ΣΚΑΝΔΑΛΟΘΗΚΗ  
 I: ΚΑΝΝΗ –J: ΡΥΓΧΟΣ – Κ: ΚΟΝΤΑΚΙ

 

 
2. Πώς να ασφαλίζετε το αεροβόλο 

Η ασφάλεια βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της 
σκανδάλης Τραβήξτε την ασφάλεια προς την 
σκανδάλη και η ασφάλεια μπαίνει (εικ 2α). 
Σπρώξτε την ασφάλεια προς τα μπρός και 
απασφαλίζουμε το όπλο (εικ2β) 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟ 
ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΚΟΠΕΥΣΕΤΕ. 

Ακόμα και όταν η ασφάλεια είναι βαλμένη 
πρέπει πάντα να κρατάτε το αεροβόλο με 

εικ 2α 

εικ 2β 

τρόπο ασφαλή. Ποτέ μη σκοπεύετε προς στόχο που δεν πρόκειται να πυροβολήσετε. 
 
3. Πώς να γεμίζουμε το όπλο με αέρα από τρόμπα ή με  CO2  ή αέρα  από φιάλη. 

Το όπλο σας είναι  σχεδιασμένο να λειτουργεί 
μεταξύ  2.000 και 3.000 psi, αναλόγως του 
πώς εσείς θα το ρυθμίσετε. 
Αφού πρώτα σιγουρευτείτε ότι το όπλο σας 
είναι άδειο, δεν είναι οπλισμένο, η ασφάλειά 
του βαλμένη και αφού έχετε διαβάσει τις 
οδηγίες χρήσης της τρόμπας, για να 
εξοικειωθείτε μαζί της, ξεκινήστε το γέμισμα. 
Χρησιμοποιείστε ειδική τρόμπα για γέμισμα 
αεροβόλων προσυμπιεσμένου αέρα με άκρο 
Foster 12FS και όχι τρόμπα ποδηλάτου ή 
κομπρεσέρ. Βγάλτε το καπάκι που 
προφυλάσσει το άκρο πλήρωσης του 
αεροβόλου σας (D) και συνδέστε εκεί τον 
ταχυσύνδεσμο της τρόμπας εικ3. 

Εικ3 

 

εικ 4 

Σφίξετε την βίδα αποσυμπίεσης της τρόμπας  (εικ4) και τρομπάρετε μέχρι να φτάσει το  
μανόμετρο μεταξύ 2-3000 psi, ανάλογα πώς έχετε ρυθμίσει το όπλο σας. Μην τρομπάρετε  
πάνω από τα 3000 psi. Ανοίξτε τη βίδα αποσυμπίεσης της τρόμπας ξεβιδώνοντάς τη και 
 αφού φύγει όλος ο αέρας, τότε αποσυνδέστε τον αντάπτορα. 
Μην επιχειρήσετε να τον βγάλετε πριν αδειάσει ο σωλήνας, γιατί υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού. Για να γεμίσετε το όπλο σας από φιάλη υψηλής πίεσης αέρα αφού  
ακολουθήσετε, όλες τις οδηγίες ασφαλείας, χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο FAH004της 

Σελ 2 

Για να έχουμε χαμηλή πίεση θα πρέπει να έχουμε χαμηλή προφόρτιση της έντασης 
του ελατηρίου και μικρή διαδρομή του ελατηρίου, ενώ για μεγαλύτερες πιέσεις 
θέλουμε  
μεγαλύτερη προφόρτιση της έντασης του ελατηρίου και μεγαλύτερη διαδρομή του 
ελατηρίου. 

Πιο κάτω παρατίθεται πίνακας με τις ρυθμίσεις : 
Πίεση 
γεμίσματος 

 
Προφόρτιση ελατηρίου σφύρας 

 
Διαδρομή σφύρας 

Υψηλή Αύξηση, γυρίστε δεξιόστροφα (1/4") Αύξηση, αριστερόστροφα (1/8”) 

Χαμηλή Μείωση, γυρίστε 
αριστερόστροφα(1/4") 

Μείωση, δεξιόστροφα (1/8”) 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ : Αν έχετε λίγη ενέργεια στη σφύρα με υψηλές πιέσεις μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσμα μικρές ταχύτητες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της υψηλής πίεσης στο 
εσωτερικό της βαλβίδας, σε συνδυασμό με την μικρή ένταση της δύναμης κρούσης 
της σφύρας στη βαλβίδα. Σε αυτή την περίπτωση μειώστε την πίεση του αερίου ( Δες 
σημείωση 3 «γέμισμα πάνω από το όριο») 

Το Marauder είναι εργοστασιακά 
ρυθμισμένο, ώστε οι ταχύτητες που 
αποδίδει να είναι ικανοποιητικές για τις 
περισσότερες χρήσεις. Αν παρόλα αυτά 
θέλει κανείς να μειώσει ή να αυξήσει την 
ταχύτητα, μπορεί να το κάνει 
ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες: 
Ασφαλίστε το όπλο και βγάλτε τον μύλο. 
Μην ξεχνάτε ότι το όπλο είναι υπό 
υψηλή πίεση και στρέψτε το προς 
ασφαλή κατεύθυνση. Το Marauder 
μπορεί να ρυθμιστεί για διάφορες 
ταχύτητες . Για να γίνει αυτό πρέπει να 
βγάλουμε το κοντάκι βγάζοντας τη βίδα  

εικ 12 

εικ.13 
που συνδέει το όπλο με το κοντάκι, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen 3/16” (εικ.12). 
Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen 5/64” αφαιρούμε την βίδα που λειτουργεί σαν 
κάλυμμα της βίδας ρύθμισης της βαλβίδας και αφού την φυλάξουμε κάπου για να μην 
χαθεί, ρυθμίζουμε την βίδα που είναι κάτω από αυτή με το ίδιο κλειδί Στρίβοντας  την 
βίδα προς τα δεξιά μειώνουμε την παροχή 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βιδώστε τη βίδα ρύθμισης της βαλβίδας, υπολογίζοντας πόσες στροφές 
χρειάζεται μέχρι να φτάσει στο τέρμα της διαδρομής και μετρήστε την ταχύτητα  
Αρχίζετε να ξεβιδώνετε και να μετράτε την ταχύτητα σε κάθε στροφή μέχρις ότου 
βρείτε την επιθυμητή. Η διαδρομή αυτή είναι 4-4 ½ στροφές. Αν έχετε γεμίσει το όπλο 
με CO 2χρειάζεται περισσότερο άνοιγμα η βαλβίδα για να αποδώσει μεγαλύτερη 
ταχύτητα. 
 
 
 
 
 
 

Σελ 7 
  

 



Η βίδα Β αλλάζει την πρώτη διαδρομή της σκανδάλης. Γυρνώντας την βίδα Β δεξιό- 
στροφα αυξάνουμε την πρώτη διαδρομή της σκανδάλης και μειώνουμε την ευαισθησία  
της σφύρας  ενώ αριστερόστροφα  μειώνουμε την  διαδρομή της σκανδάλης και αυξάνουμε  
την ευαισθησία της σφύρας 
Η βίδα C αλλάζει το δεύτερο στάδιο της σκανδάλης. Γυρνώντας την δεξιόστροφα προκα- 
λούμε  γρήγορα την  εκπυρσοκρότηση, ενώ αριστερόστροφα αργότερα 
Οι ρυθμίσεις των B & C πρέπει να γίνονται παράλληλα και με μεγάλη προσοχή για να έχει 
 σαν αποτέλεσμα μία καλή λειτουργία της σκανδάλης. 
Ο μηχανισμός της σκανδάλης έχει λιπανθεί με γράσο EP  που περιέχει γραφίτη  και κρατάει  
για πολλά χρόνια. Αν παρόλα αυτά διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία στον μηχανισμό  
που να οφείλεται είτε σε διείσδυση ξένων ουσιών, είτε από άλλο λόγο καλό θα είναι  
να απευθυνθείτε σε ειδικευμένο οπλουργό.  
Τοποθετήστε το κοντάκι πάλι στο όπλο και βιδώστε την βίδα που τα συγκρατεί. 
Το Marauder, έχει σχεδιαστεί να δουλεύει σε πιέσεις μεταξύ 2000 psi (138 bar) έως 3000 psi  
(207 bar). Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλες ρυθμίσεις της προφόρτισης  του ελατηρίου της  
σφύρας και του μήκους της διαδρομής της σφύρας. Και στις δύο περιπτώσεις οι ρυθμίσεις  
αλλάζουν την ποσότητα ενέργειας που η σφύρα κτυπά την βαλβίδα. Υψηλή πίεση θέλει μεγαλύ- 
τερη ενέργεια της σφύρας, ενώ χαμηλή θέλει λιγότερη. Καλό είναι να κρατάτε τα στοιχεία από 
τις μετρήσεις σας, όταν ρυθμίζετε το όπλο σας. 
Το Marauder έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά, ώστε να ικανοποιούνται οι περισσότερες εφ- 
αρμογές στη σκοποβολή και τον έλεγχο τρωκτικών. Εάν θέλετε να μεταβάλετε τις εργοστα- 
σιακές ρυθμίσεις θα πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τις πιο κάτω οδηγίες. 
Ρύθμιση προφόρτισης του  ελατηρίου της σφύρας 

Βάλτε την ασφάλεια στο όπλο, βγάλτε τον μύλο και στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύ- 
θυνση. Μην ξεχνάτε ότι το όπλο είναι υπό υψηλή πίεση και κάντε μόνο τις ρυθμίσεις 
 που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. 

Για να αυξήσετε την ενέργεια, γυρίστε 
δεξιόστροφα τον ρυθμιστή προφόρτισης 
του ελατηρίου της σφύρας, μέχρι 6 
φορές, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 
allen 1/4” . (εικ 11

Α
) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν περιστρέψετε 
παραπάνω φορές τον ρυθμιστή δεν 
πρόκειται να αυξηθεί άλλο η δύναμη, 
απλά θα περιστρέφεται η βίδα εικ11Α 

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την 
διαδρομή του ελατηρίου της σφύρας, 
μπορείτε χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 
allen 1/8”, να μεταβάλετε το μήκος του 
ελατηρίου γυρνώντας δεξιόστροφα 
προκειμένου να μειώσετε το μήκος και 
αριστερόστροφα, προκειμένου να το 
αυξήσετε . Μία μακριά διαδρομή μπορεί 
να δώσει μεγαλύτερη ενέργεια, ενώ μία 
κοντή μικρότερη. Η διαδρομή μπορεί να 
ρυθμιστεί μέχρι 12 στροφές 

 
εικ11Β 

Σελ 6 

Crosman για φιάλες με έξοδο DIN ή τον FAH003 για φιάλες με έξοδο Skuba. Σε περίπτωση 
που το γεμίζετε με CO2 χρησιμοποιήστε τον FAH001ή FAH002. 

    

FAH 001 FAH 002 FAH003 FAH 004  

Αφού προσδιορίσετε το είδος της φιάλης και τον τύπο του αερίου που θα χρησιμοποιήσετε και 
κάνετε τις κατάλληλες συνδέσεις θα κλείσετε την βαλβίδα αποσυμπίεσης του συνδέσμου, 
σφίγγοντας την βίδα, και θα ανοίξετε την στρόφιγγα  της φιάλης σιγά-σιγά. Ακολούθως 

παρατηρώντας το μανόμετρο, μόλις φτάσει στα 3000 psi, τότε κλείνουμε την στρόφιγγα της 
φιάλης και ανοίγουμε την βαλβίδα αποσυμπίεσης, ώστε να φύγει όλη η ποσότητα αερίου από 
τον σωλήνα μετάγγισης, οπότε και αφαιρούμε τον ταχυσύνδεσμο. ΣΗΜ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΟΥΜΕ ΤΑ 3000 PSI. 

Μην γεμίζετε το όπλο σας πάνω από τα όρια του, δεν πρό-κειται να σας προσφέρει 
τίποτα, αντιθέτως καταπονεί το όπλο και υπάρχει κίνδυνος να ασφαλίσει η βαλβίδα. Αν 
τώρα συμβεί να το γεμίσετε πάνω από το όριο του, τότε μία λύση είναι να οπλίζετε το 
όπλο και να πυροβολείτε συνεχώς, προσέχοντας πάντα να είναι το όπλο σας άδειο και 
στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση, μέχρις ότου η πίεση πέσει κάτω από το όριο. Αν 
τώρα έχει ασφαλίσει η βαλβίδα και δεν αδειάζει το όπλο, τότε χρησιμοποιήστε το ειδικό 
εργαλείο για το άδειασμα του όπλου. Βεβαιωθείτε ότι το όπλο δεν είναι οπλισμένο, 
βγάλτε το μύλο και στρέψτε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση, κατεβάστε το κλείστρο 
και πυροβολείστε κενή βολή, ακολούθως τοποθετείστε το εργαλείο στο πίσω μέρος του 
όπλου εικ 5

α
 και με ένα πύρο βιδώστε το μέχρις ότου ακούσετε το αέριο ή ο αέρας να 

αδειάζει από τη βαλβίδα. Συνήθως αρκούν 1-2 πλήρεις περιστροφές από το σημείο 
επαφής του εργαλείου με την βαλβίδα. Μόλις αδειάσει λίγο αέριο ή αέρας, τότε 
ρίχνουμε μία «άδεια» βολή, για να δούμε ότι λειτουργεί η βαλβίδα. 

 

εικ5α εικ5β 

4. Πώς να γεμίζετε και να αδειάζετε το αεροβόλο  
Πώς να γεμίζετε το αεροβόλο   

Σηκώστε το κάλυμα του μύλου 
και περιστρέψτε το κατά την 
φορά των βελών (δεξιόστροφα 
6α), μέχρι να φτάσετε στη θέση 
της εικ.6Β, και να κλειδώσει, 6A 6B 
 Σελ 3  

 



οπότε φράζετε με το δάκτυλο 
από κάτω και τοποθετείτε το 
βλήμα όπως στην εικ.6C (με το 
μπροστινό μέρος προς τα 
κάτω). Ακολούθως προχωράτε 
στις υπόλοιπες θέσεις και 
γυρνάτε το κάλυμμα όπως στην 
εικ. 6D. Αφού τραβήξετε το 
κινητό ουραίο, πίσω και 
ασφαλίσετε το όπλο τοποθετείτε 
τον μύλο στο όπλο όπως στην 
εικ7 

6C 6D 

7 

 Σπρώχνοντας το κλείστρο μπροστά περνάτε το πρώτο βλήμα στη θαλάμη. 
Πώς να βγάζετε τον μύλο και να αφοπλίζετε το όπλο. 
1,Αφού βάλουμε την ασφάλεια και στρέψουμε το όπλο προς ασφαλή κατεύθυνση, τραβά- 
με το κλείστρο πίσω και σπρώχνουμε τον γεμιστήρα από την αριστερή μεριά προς τα δεξιά. 
2,Για να αφοπλίσουμε το όπλο, τραβάμε πίσω το κλείστρο και αφού έχουμε βγάλει την  
ασφάλεια πατάμε την σκανδάλη και με κρατημένη τη σκανδάλη, κατεβάζουμε το κλείστρο  
σιγά-σιγά  μέχρι να κλείσει τελείως. Τώρα έχουμε αφοπλίσει το όπλο. 

5.Πώς να βγάζετε ένα κατεστραμμένο βλήμα από την κάννη. 

Αν κάποια φορά μείνει για οποιοδήποτε λόγο κάποιο σφαιράκι μέσα στην κάννη ακολουθού- 
με την κατωτέρω διαδικασία για την απομάκρυνση του.  Για να αδειάσετε το αεροβόλο  
πρέπει πρώτα να βγάλετε τον μύλο και ακολούθως  να βάλετε ασφάλεια. Μετά τραβάτε το  
κλείστρο πίσω και με τη βοήθεια της βέργας καθαρισμού σπρώχνετε το σφαιράκι από την εί- 
σοδο της κάννης προς την είσοδο του μύλου, αφού έχετε τοποθετήσει το όπλο ανάποδα (εικ. 8) 

εικ 8 

Όταν το σφαιράκι βγει από την θέση του μύλου τότε είμαστε έτοιμοι για να το ξαναγεμί- 
σουμε. Σε περίπτωση που το σφαιράκι δεν βγει αλλά παραμείνει μέσα στην κάννη  
τότε μην επιχειρήσετε κάτι άλλο αλλά πηγαίνετε το όπλο σε εξουσιοδοτημένο service. 

5. Συντήρηση του όπλου. 

Κάθε 3 μήνες ή κάθε 500 βολές πρέπει να βάζετε 
το σιλικονούχο λάδι της CROSMAN με κωδικό 
RMCOIL στο λαστιχάκι της κάννης και να βάζετε 
στον μηχανισμό του κινητού ουραίου λίγο γράσο 
που περιέχει μόλυβδο και γραφίτη. Μην 
χρησιμοποιείτε καθόλου λάδια που περιέχουν 
πετρέλαιο, είναι επικίνδυνο, αν διεισδύσουν στον  

σωλήνα υψηλής πίεσης, να γίνει έκρηξη. Μην επιχειρείτε  
να επέμβετε στο αεροβόλο, είναι άκρως επικίνδυνο και μπορεί να εκσφενδονιστούν εξαρτή- 
ματα που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό τραυματισμό η ακόμα και θάνατο, 
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, ακυρώνοντας την εγγύηση. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με δυσλειτουργία του όπλου 
απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service. 

6. Ρύθμιση της σκανδάλης 

 

Α. Ρυθμιστής βάρους σκανδάλης. Β. Ρυθμιστής 1
ου

 σταδίου σκανδάλης C. Ρυθμιστής 2
ου

 
σταδίου σκανδάλης D. Ρυθμιστής  θέσης  σκανδάλης Ε. Σκανδάλη.                F.  Ασφάλεια           

G. Σύνδεσμος.         Η. Απελευθερωτής σφύρας. 

Η σκανδάλη του Marauder είναι 2 σταδίων πλήρως ρυθμιζόμενη και έχει ρυθμιστεί από το 
εργοστάσιο για σκόπευση και έλεγχο τρωκτικών. Η ρύθμιση της σκανδάλης πρέπει να γίνει 
από έμπειρο άτομο, αφού διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες. Βάλτε την ασφάλεια στο όπλο. 
Μετά ξεβιδώστε την βίδα που συνδέει το κοντάκι με το όπλο (εικ12), χρησιμοποιώντας ένα 
κλειδί allen 3/16” και βγάλτε το κοντάκι από το όπλο. 
Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen 1/8” στρίβουμε την βίδα Α δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, 
προκειμένου να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το βάρος σκανδάλης. Η ρύθμιση αυτή δεν επιφέ-
ρει καμία επιπλοκή στη σφύρα. 
Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen .050” στρίβουμε την βίδα D δεξιόστροφα, προκειμένου να 
φέρουμε τη σκανδάλη πίσω και αριστερόστροφα, προκειμένου να τη μετακινήσουμε μπροστά 
Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να επιφέρουν επιπλοκές στη λειτουργία της σφύρας (να 
εκπυρσοκροτήσει από μόνο του ).  
Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen .050” ρυθμίζουμε τις βίδες B & C, προκειμένου να 
ρυθμίσουμε τις διαδρομές της σκανδάλης. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να επιφέρουν 
επιπλοκές στη λειτουργία της σφύρας (να εκπυρσοκροτήσει από μόνο του ). 
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