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Mindig felelősségel használja airsoft fegyverét!
Ne okozzon vele kárt vagy sérülést másoknak!
Még viccből se lőjön vele másokra!

Az aursoft fegyver használatakor minden jelen lévőnek
kötelező védőszemüveget, védőfelszerelést viselnie.
Használat közben figyelje környezetét, ha idegen kerül a 
közelébe, akkor ne használja a fegyvert, mert sérülést 
okozhat.

Biztonsági eljárások:
1.A biztosító retesszel biztosítsa a fegyvert.
2.Vegye ki a tárat.
3.Vegye ki a  CO2 patront.

Keressen egy biztonságos helyet, emberektől, állatoktól
járművektől távol.

Használat után biztosítsa a fegyver, távolítsa el a CO2
patront és olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem 
férnek hozzá.

Szállítás közben mindig rögzítse a biztonsági kupakot és
biztosítsa az airsoft fegyvert SAFE módban.

Soha ne fogja a fegyvert közelről emberekre vagy 
állatokra, mert komoly sérülést okozhat.

Mindig vegye le az ujját az elsütő billentyűről,
ha nem lő.

A CO2 patronok 48C fölötti hőmérsékleten felrob
banhatnak. Ne rongálja meg ne dobja tűzbe, ne
tegye ki sugárzó hő hatásának.

Az elsütőbi l lentyűt  ne kezel je hanyagul ,  mert
nagyon veszélyes.  Soha ne tartsa az uj ját  az
elsütő bi l lentyűn, k ivéve, ha konkrétan lőni  akar.

 

A tár eltávolítása után még maradhat lövedék a csőben.
Fordítsa ilyenkor a fegyvert egy biztonságos irányba és 
süsse el, hogy eltávozzon a lövedék a csőből.
Soha ne nézzen a csőbe és ne tartsa maga felé a fegyvert!

A fegyver szétszedése vagy módosítása károkat okozhat
a termékben és veszélyessé teheti annak működését.



Ismerje meg az Xtreme 45 CO2 airsoft pisztolyt.

Használaja ezt a kézikönyvet, hogy megismerje a 
fegyver működését és minél több szórakozása legyen benne.

Sátorvas

Elsütő billentyű

Tárkioldó

Figyelem! A biztonsági reteszt tartsa mindig S állásban, így van a fegyver
                 biztosítva. Csak akkor állítsa át, ha konkrétan lőni akar vele.

Markolat

Első irányzék Szán

Tár

Hátsó irányzék

Biztosító retesz

Ütőszeg

1 2 A 12g CO2 tár kivétele
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Biztosítsa!
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1.Nyomja meg a tárkioldó gombot!
2.Húzza ki a tárat.



3FIGYELEM: A CO2 patronos 48C hőmérséklet felett ferobbanhatnak. 
   Ne rongálja meg, ne dobja tűzbe és ne tegye ki sugárzó hő 
hatásának.

FIGYELEM: Arcát és kezét tartsa távola kiáramló CO2 gáztól, mert az 
   sérüléseket okozhat!

12gm CO2
Patron Forgassa a rögzítő csavart az óramutató járásával

megegyező irányba, amig annyi hely lesz, hogy 
beférjen a patron.

Amikor a patron a helyére került, forgassa a rögzítő csavar
az óramutató járásával ellentétes irányba egészen addig,
mig a tár felső részében lévő tű kiszúrja a patront.

A lőszer betöltése.

1.Tölse fel a tárat BB-vel. Tolja a BB-ket a tár alja felé.
2.Kb.16db 6mm-es BB fér a tárba.
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Helyezze be a CO2 patront a tárba. Először a
vastagabb részt helyezze be a tár alsó részébe.
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Helyezze vissza a betöltött tárat a markolat alsó részébe. Tolja be
egészen kattanásig, hogy biztosan a helyére kerüljön.

Húzza hátra a szánt, majd engedje előre. Ez automatikusan csőre 
tölti a fegyvert.

Lövés

1.Tartsa biztonságos irányba a fegyvert. Az elsütő billentyűt meghúzve
löhet a fegyverrel. Ahányszor meghúzza, annyiszor lő a fegyver, egészen
addig, mig ki nem fogy a tár.                    
2.Tüzelés után a biztonsági reteszt állítsa S biztosítva állásba.

2-53-1

Fordítsa a biztonsági reteszt tüzelés üzemmódba.

Tüzelésre kész
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Biztonsági fegyelmeztetés
Az ujját ne tartsa az 
elsütő billentyűn.
A fegyver csöve
biztonságos irányba
nézzen.
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Ütöszeg lent
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FIGYELEM 
1. Ha már nem távozik BB a csöböl lövésnél, azért még ne gondolja azt, hogy már töltetlen a
fegyver. Tartsa a fegyvert biztonságos irányba.
2. Használat után a fegyvert mindig ki kell üríteni. Állítsa a biztonsági reteszt S állásba, vegy e ki
a tárat és a patront. Vegy e ki a tárból a lőszereket.
3. Magas hőmérsékleten a CO2 patronban megemelkedik a nyomás ez lényegesen erősebb 
lövést eredményezhet, ami sérülést okozhat. Tárolja a fegyver sugárzó hőtől és napfénytől távol.
4. Gyors sorozatlövés esetén a CO2 patron a hirtelen nyomás vesztés hatására lehülhet és ez 
további nyomáscsökkenést okoz. Ennek hatására gyengülhet a fegyver vagy meg is állhat.
Ezt az állapotot úgy tudja elkerülni, ha néhány lövésenként vár egy kicsit, hogy ne legyen 
hírtelen nyomásvesztés a tárban.
5. Óvatosan kell eljárni az ilyen esetekben, mert az alacsony nyomású patron a csőbe még 
bejuttatja a lőszert, csak nem lövi ki. Így felhalmozodhat a lőszer a csőben, ami nem szerencsés.
6. Amennyiben túl magas hőmérsékleten tárolja a CO2 patront, például egy jármű belsejében a
napon, akkor az akár fel is robbanhat. 
Ügyeljen arra, hogy a patron hűvös helyen tárolja! 

ADJUSTABLE

12gm CO2 combo tár 
 

ADJUSTABLE

REAR SIGHT

A hátsó irányzék jobbra balra állítása A hátsó irányzék fel le állítása

Turn to Normal

Turn to Hop 

Rossz

Csak 12gm CO2 patronnal

(Patent Pending)

CO2 Full Metal BBs PistolCO2 Full Metal BBs Pistol

A hátsó irányzék beállítása

Hop-Up állítás

Rossz
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Explode

Xtreme 45 part list

1-03
1-05
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-17
1-19
1-20
1-22

Model NoPart No Unit
CG600-W6-Q1
CG600-W6-Q4

SCG601-W1-D1
SCG601-W1-D2
SCG601-W6-E1
SCG601-W6-C3
CG601-W6-F4
SCG601-W6-C4
SCG601-W6-E4
CG600-W6-Q5
M10:30230FRB
M20:P4055ET0B
M20:F2350ET0B
M43:CG600-6A

1-23
1-24
1-25
1-26
1-31
1-32
1-41
1-45
1-46
2-08
1A
1B
2
5
5A

Model NoPart No Unit
M43:CG601-1
M41:C4700-B
M41:CG601-3
M41:CG600-3
M20:F3540TP3
M20:P30226IS0
CG601-W6-E3
M20:M3065NY
R12:5819
M20:OF3052IS0
CB6601-W85-A
CGB601-W85-1B

CB6600-W85-5
SCG601-W85-5A

SCG601-W6-A
SCG601-W1-AA

SCG601-W85-2
SCG601-W85-2Z

You can buy all parts from G&G Technology support Dept.
E-mail: support@guay2.com
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You may be liable for damaging public or personal 
property or for injuring a person or an animal even if you 
only meant to shoot as a “practical joke.” Always observe 
good manners and enjoy fun sport shooting.

When shooting the air guns for target practice or in a 
game situation,you and all participants must wear safety 
goggles or other eye protective gear.Also,pay attention 
to ricochets.It is very important to pay attention to third 
parties other than the participants.

Safety procedures:
1.Set the selector lever to the safety position.
2.Remove the magazine.
3.Remove the CO2 cartridge.

Select a safe place for operating the air gun,avoid places 
where people and cars are around.

After firing ,return the safety to Safe mode,remove the 
CO2 cartridge and store the air gun in a case or bag and 
at a place that is out of reach by children.

When you carry the air gun,attach the safety cap,set the 
selector lever to the safety position and always put the air 
gun in a case or bag.

Never direct the muzzle towards a person,animal or in 
any direction.That may cause harm or damage to the 
third party.

Always keep finger off the trigger until ready to 
fire. Make sure the muzzle is pointing in a safe 
direction.

CO2 cartridges may explode at temperatures above 
120°F (48.9°C). Do not mutilate or incinerate them. 
Do not expose them to heat or store CO2 cartridges 
at temperatures above 120°F (48.9°C).

Act ivat ing the t r igger carelessly is extremely 
dangerous.Never put your finger on the trigger 
unless the safety cap is removed and you are 
ready to shoot a target.

There may be cases where some BB’s remain in the gun 
after the magazine has been removed.After removal of 
the magazine,direct the muzzle towards a safe direction 
and pull the trigger to confirm that there are no BB’s 
remain in the gun,then attach the safety cap.

Disassembling or modifying the gun may adversely affect 
the performance and make it dangerous.“It may be against 
the Law.”
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