Návod na obsluhu a údržbu vzduchové zbraně MORINI
Model:

CM 162 EI
CM 162 EI SHORT
CM 162 MI
CM 162 MI SHORT

1.1 Zapnutí elektroniky (Fig.1)
Zapnout spínací páčku (1 ) nahoru. Kontrola napětí baterie (akumulátoru) a vyhodnocení stavu:
LED dioda bliká:
a) záblesky každé 4 sekundy: Baterie jsou v pořádku
b) záblesky delší než 4 sekundy : Doporučujeme okamžitou výměnu baterií. Cena baterií je zanedbatelná vzhledem
k problémům, které mohou při střelbě nastat. Životnost baterií (údaj je pouze informativní, protože prodejce není schopen
garantovat skladování baterií podle předpisu výrobce) až 15 000 výstřelů.
1.2 Vložení baterií
Odstranit krycí plech (3 ) umístěný u základny pažby. Vyjmout elektroniku a zasunout 2 baterie 1.5V Mikro AAA a přitom
dbát na správnou polaritu baterií. Znovu vložit elektroniku do konektoru a krycí plech dát na své místo.

2. Příprava ke střelbě (Fig.2)
Zapnout páčku vypínače (Fig.1, pozice 1 ), zvednout páku na levé straně a tím se otevře komora pro vložení diabolky. Po
zasunutí diabolky do komory se páka stlačí do rovnoběžné pozice s hlavní pistole.
Upozorněnít:
Upozornění Jestliže nemůžete zvednout páku, to znamená, že váš zásobník (válec) pro stlačený vzduch toto medium
neobsahuje nebo je tlak vzduchu ve válci nedostatečný. V obou případech zaaretuje zobáček páčky 2 (Fig.2) páku 1 (FIG.2).
V každém případě musíte zásobník vzduchu (válec) vyměnit nebo naplnit na předepsaný tlak. Velikost tohoto tlaku je
uvedena na obalu nádoby u manometru.

3. Úprava spoušťového mechanizmu (Fig. 3)
Spoušť je továrně nastavena podle pravidel ISSF v optimálním provedení. Individuální nastavení délky obou chodů a
regulace odporu spouště lze nastavit následujícím postupem:
3.1 Úprava délky chodu spouště:

Otáčením šroubu (1 ) doprava se zkrátí její délka. Poté co se nastaví délka chodu pomocí šroubu (1 ) je nutné kontrolní
měření odporu spouště. Tato kontrola odporu spouště (min.500g) se musí provést po každém seřízení.
3.2 Úprava prvního chodu spouště
Otáčením šroubu (2 ) doprava se reguluje odpor spouště v rozsahu 50 - 300 g.
3.3 Úprava druhého chodu spouště
Otáčením šroubu (3 ) doprava se reguluje odpor spouště v rozsahu 300 - 700 g.
3.4 Úprava pozice spoště
Povolit šroub (4 ) a přesunout spoušť na požadovanou pozici a opět pojistný šroub (4, Fig.3 ) utáhnout.

4.0 Obrázek Fig.4 – regulace miřidel
4.1 Nahoru – dolů
Cvakáním šroubu (1) doprava, se hledí stlačuje DOLŮ a středový zásah se na terči pohybuje také dolů. Jedno „cvaknutí“
posune zásah na terči dolů o 3mm a naopak.
4.2 Doprava – doleva
Cvakáním šroubu (2) doprava, se hledí posouvá doprava a středový zásah se na terči pohybuje také doprava. Jedno
„cvaknutí“ posune zásah na terči vpravo o o 1,5mm a naopak.
4.3 Nastavení šířky mezery hledí
Otáčením šroubu (3 ) doprava se bude mezera hledí rozšiřovat s každým „cvaknutím“ o 0.1 mm a naopak.
5. Muška
Pistole je dodávána s 5.0 mm širokou muškou jako muškou standardní. Jiné mušky s různou šířkou (4.0 - 4.5 - 5.5 a 6.0 mm)
mohou být, po objednání, dodávány jako doplňky.

6. Úsťová rychlost Vo
Úsťová rychlost Vo je dána továrním nastavením v rozsahu 150 a 155 m/s (492 - 508 ft/s). Toto nastavení by nemělo býti
měněno bez potřebných měřících přístrojů, avšak rychlost Vo lze v malém rozsahu regulovat šroubem 1 Fig.5. Při otáčení
doprava tlak stoupá.
7. Vzduchový válec
Plnící se tlak může být kontrolován podle manometru, který je na všech nových vzduchových válcích. Tlak vzduchu, při plnění
(a naplnění) nesmí přesáhnout 200 baru/ 2900 psi a nesmí být nikdy vystaven teplotě z více než 50 C (122 F)

8. Plnění vzduchového válce (Fig. 7)
Existují tři obvyklé metody jak vzduchový válec naplnit:

162208--132209
Ve všech třech případech musí být použit originální přepouštěcí ventil MORINI 162208
- přepuštění z potápěčské láhve naplněné tlakem 200bar – náplň 15l bomby cca. 40,-Kč (lahev cca. 2.000,-Kč)
- ruční pumpou – hodně štěstí, je to dřina nesmírná – metoda nouzová
- speciálním kompresorem pro vzduchové zbraně – pěkně drahá záležitost 40.000 – 60.000,-Kč

9. Vypouštěcí ventil (Fig. 6)
Opět lze použít pouze vypouštěcí ventil MORINI 162210. Tento ventil slouží k vyprázdnění tlakových válců z bezpečnostních
důvodů. Zejména se to týká cestování letadlem na závody. Nikdy nezapomenout – jsou z toho průšvihy.
10. Údržba
Pistole nepotřebuje nějakou zvláštní údržbu, kromě normálního čištění a celkové kontroly zbraně. Není nutné žádné mazadlo
ani olejový spray. Je však doporučeno čistit pistoli měkkou látkou po skončení střelby. Pro vyčištění hlavně (vývrtu) je
doporučeno použít speciálních filcových válečků, určených pro toto čištění.

