
BR Fire Control – vestavná procesorová spoušť      /PC-BT-0002/ 
Obecná upozornění: 

- Při instalaci a užívání postupujte opatrně. Zabraňte zkratování baterie. Zkrat může způsobit požár či explozi. 
- Při instalaci postupujte vždy dle návodu a opatrně. Na poškození, vzniklá při montáži, se nevztahuje záruka. 
- Před instalací a programováním vždy vyjměte ze zbraně zásobník a ujistěte se v komoře a hlavni nezůstaly kuličky. V opačném případě může dojít 

k nechtěnému výstřelu. 
- Instalaci doporučujeme svěřit proškolenému odbornému servisu.  
- Procesorovou spoušť chraňte před vodou a vlhkem. Na poškození způsobená vodou či vlhkem, se nevztahuje záruka. 
- Před instalací a použitím se seznamte s návodem k použití. Procesorové spouště různých výrobců mají různá ovládání a programy. 
- Věnujte pozornost ohýbání konektorů. Postupujte ve směru dle obrázku v návodu. Ohnutí v opačném směru způsobí zlomení konektoru. (obr. 6) 

Základní informace: 
- Tato vestavná procesorová spoušť je určena pro airsoftové zbraně s mechaboxem ver. 2.  
- Provedení kabeláže je uzpůsobeno pro uložení baterie „v pažbě“. 
- Lze použít pro baterie o napětí 7,4 V až 16 V a všechny obvyklé motorky. 
- Nové provedení aktivní brzdy pro přesné polohování kol a snížení opotřebení motorku. 
- Výběr z 5ti předprogramovaných spoušťových režimů pro pozici jednotlivých ran. 
- Rychlá odezva spouště s minimální prodlevou. 
- Stabilní podávání v režimu jednotlivých ran i programovaných dávek. 
- Ochrana proti zkratu a zablokování. *) 
*) Ochrana proti zkratu má omezenou životnost cca. 3 sec. Po uplynutí této dobu dojde k propálení a poškození (zničení) obvodu. 

Instalace do zbraně: 
1) Demontujte mechabox ze zbraně. Vymontujte z mechaboxu původní spoušťové kontakty a kabeláž. 
2) Na bok elektronické spouště, který bude po vložení přiléhat k boku mechaboxu nalepte ochranou izolační podložku. (obr. 1) 
3) Vložte elektronickou spoušť do mechaboxu a zajistěte ji ve správné pozici pomocí přiloženého šroubku a izolační podložky skrz díru s malým bíle 

olemovaným kruhem. (obr. 2) 
4) Vyzkoušejte pohyb kulisy přepínače režimu střelby, případně upravte. 
5) Vytvarujte kabeláž do vedení v mechaboxu. (obr. 3) 
6) Vložte a kleštěmi zamáčkněte přiložený magnet do druhé díry v pístovém kole tak, aby zcela lícoval s bokem kola. Pozor vložený magnet nelze z kola 

bez jeho zničení vyjmout. V balení jsou vloženy 2ks magnetů. (obr. 4) 
7) Vložte pístové kolo s magnetem do mechaboxu a vyzkoušejte, zda-li senzor těsně kopíruje kolo, ale nikde se jej přímo nedotýká. V případě potřeby 

jemně upravte pozici senzoru co nejblíže k čelu magnetu. (obr. 5)  
8) Znovu sestavte mechabox a instalujte jej do zbraně.  

Programování: 
1) Připojte baterii a přepněte přepínač režimu střelby z pozice zajištěno do pozice jednotlivých ran. 
2) Podržte spoušť stisknutou po dobu cca. 5 sec a uvolněte jakmile ucítíte 1x vibraci /vrr/. 
3) Opakovaným stisknutím spouště volte požadovaný režim střelby. 
4) Uložení požadovaného režimu provedete přepnutím přepínače režimu střelby do pozice střelby dávkou. 
5) Zvolený program bude poté dostupný pod pozicí přepínače pro střelbu jednotlivými ranami. 

Schéma programů: 

jednotlivé rány /vrr/ 3 rány /vrr,vrr,vrr/ 

turbo shoot *) (dvoj 
výstřel) 

/vrr,vrr/ 4 rány /vrr,vrr,vrr,vrr/ 

5 ran /vrr,vrr,vrr,vrr,vrr/ 

*) Turbo shot je program, v němž zbraň vystřelí jednu ránu při stisku spouště a druhou při jejím uvolnění. 
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Dovozce do ČR: Jan Šulc – Bohemia Air Soft, Lánovská 1550, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy    www.airsoftshop.cz



 


