
 

Használati útmutató 

Figyelmeztetés!        www.airsoftone.hu 

 

 

http://www.airsoftone.hu/


 
A csomag tartalma 

 

 

G608 airsoft légfegyver 

 

 

 

Tár 

 

Tisztító vessző 

 

A használathoz szükséges kiegészítők 

8.4V NiMh akkupack és hozzávaló akkutöltő. 

 

www.airsoftone.hu 

 



A légfegyver részei 
1.Lángrejtő 

2.Első markolat 

3.Vállpánt csatlakozó 

4.Rögzítő csap 

5.Felhúzó 

6.Tár 

7.Elsütő billentyű 

8. Vállpánt csatlakozó 

9.Markolat 

10.Tűzváltókar 

11.Válltámasz behajtó gomb 

12.Válltámasz gumi 

13.Pánt csatlakozó 

14.Válltámasz keret 

15.Hátsó irányzék 

16.Tárkioldó 

17.Felső szereléksín 

19.Első irányzék 

20.Alsó szereléksín 

 

Az akku elhelyezése a légfegyverben 

Az akku behelyezése előtt biztosítsuk a légfegyvert a tűzváltó kar megfelelő állásba kapcsolásával. 

 

 

Vegyük le e csővédő kupakot, vegyük ki az akkufedél rögzítő 

csapját és húzzuk le előre az akkufedelet. 

Helyezzük be az akkut a helyére és csatlakoztassuk a kábelt. 

Figyeljünk az akkukábel megfelelő elhelyezésére! 

 

 

 

 

 

 

 

Csúsztassuk helyére az akkufedelet és tegyük vissza a rögzítő 

csapot! 

 

 

A tár betöltése 

A tárkioldót toljuk előre és vegyük ki a tárat a légfegyverből. 

Nyissuk ki tár fedelét és töltsük fel a tárat lőszerrel. 

Csak jó minőségű, 6mm-es BB lőszert használjunk. 

Szennyezett vagy már használt lőszert tilos használni, mert károsítja a légfegyvert. 

A kilőtt lőszer a becsapódáskor deformálódik, és ha újra felhasználjuk, akkor elakadhat a 

fegyverben és károsítja azt. 

 

Betöltés után a tárat tegyük vissza a fegyverbe.  

A tár alsó részén lévő kereket fel kell tekerni. Ez fogja a tárban lévő rugós rendszert megfeszíteni 

és adagolni a fegyverbe a lőszert. 

 

 

 



Használat 

Az akku behelyezése és a tár feltöltése után használhatjuk a légfegyvert. 

A légfegyver használatánál mindig tartsuk be a biztonsági előírásokat! 

 

Távolítsuk el a csővédő biztonsági kupakot. 

 

  

 

 

 

Állítsuk a tűzváltót egyes vagy sorozat lővésre. 

 

 

 

 

Az elsütő billentyű meghúzásával lőhetünk a légfegyverrel. 

 

 

 

Soha ne lőjünk a légfegyverrel úgy, hogy nincs benne lőszer, ha lőszer nélkül használjuk, akkor 

meghibásodik  a légfegyver.  

A légfegyver HOP-UP beállítása 

 

A felhúzó kart hátra húzva tudunk hozzáférni a HOP-UP állítóhoz. 

Az állítót felfelé tekerve erősödik a HOP-UP hatás, lefelé tekerve csökken. 

 

Állítsuk be úgy, hogy a légfegyver egyenesen lőjön. 

Túl erős HOP-UP –nál a lövedék felfelé ível. 

 

 

A légfegyver tisztítása 


