
2. VERIFICAÇÃO DE 
PRESSÃO
Se a peça transportadora 
estiver elevada (A) sua 
Cyclone está segura para ser 
carregada. Se a peça 
transportadora estiver no 
mesmo nivel da granada (B) 
utilize um adaptador de 
propano sem o cilindro para a 
despressurizar. 

Nunca remova a peça 
transportadora de uma 
granada pressurizada.
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1. REMOVA A 
TAMPA INFERIOR

Desrosqueie o anel 
de segurança no 
sentido contrário do 
do relógio e remova a 
tampa inferior.

2. REATARRACHE A TAMPA 
INFERIOR
Alinhe a tampa inferior com o corpo 

Aperte para baixo e rosqueie 
.

ALINHE O GUIA DA TAMPA 
COM O CHANFRO CORRE-
SPONDENTE DO CORPO DA 
GRANADA

Alinhe o guia da tampa com o chanfro 
correspondente do corpo da granada 

REATARRACHE A 
TAMPA INFERIOR

PROCESSO DE RECARGA

DETALHE DAS PARTES

Guia da 
tampa

Elimine o gás primeiro

1. LUBRIFIQUE OS ANÉIS DE 
VEDAÇÃO

Innovations no corpo da granada ou use gás 

Pressione para baixo para dentro do corpo 
da granada.

2. REABASTEÇA 
COM GÁS
Reabasteça a granada com 
propano ou green gás. 

Para melhor performance 
aguarde 15 minutos após 
a recarga para dar tempo 
de o gás reaquecer.

CARREGUE O LUBRIFICANTE, GÁS E BBS

Canais de BBs

Adaptador de Propano Airsoft Innovations

3. CARREGUE 
AS BBS
Despeje as BBs 
nos canais de 
BBs do corpo 
da granada.

3. APLICANDO A ALAVAN-
CA DE DISPARO
Encaixe a alavanca verticalmente na 
cabeça da granada para restringir o 
percutor.

5. INSTALE A 
CABEÇA DE 
IMPACTO

a cabeça de impacto 
no sentido de rosca 
horário ao corpo da 
granada.

4. INSERINDO O 
PINO DE 
SEGURANÇA
Insira o pino de segurança 
através do buraco lateral da 
cabeça de impacto.

Trave o pino de segurança 
nele mesmo. 

INICIALIZANDO A 
CABEÇA DE IMPACTO

1. REMOVA A CABEÇA 
DE IMPACTO.
Desrosqueie a cabeça de impacto 
no sentido contrário ao do relógio 
e a remova do corpo da granada.

Alavanca

Pino de 
segurança

2. INICIALIZANDO O PERCUTOR

baixo em uma superfície rígida para elevar o 
percutor.

Incline o percutor para frente e erga a cabeça da 
granada para bloquear o percutor em seu lugar.
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PROBLEMAS

ou simplesmente está curioso, visite o canal do Youtube 
da Airsoft Innovations para o vídeo tutorial e outros vídeos 
interessantes.
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USE COM SEGURANÇA


