
• Somente use o adaptador de propano em 
tanques que propano de não mais do que 
500g de capacidade e que tenham passado 
no teste de pressão recomendado para esta 
capacidade. 

• Não use em outro tipo de gás (MAPP ou 
Etileno).

• Não use o adatador de propano perto de 
chamas ou qualquer outra fonte de ignição 
(como faíscas).

• Remova o adaptador de gás antes de 
guardar ou transportar o cilindro de gás 
para evitar o vazamento acidental do gás.

• Garanta que o adatador está corretamente 
instalado antes do seu uso.

• Não use o adaptador em ambientes pouco 
ventilados ou confinados.

O adaptador de propano da Airsoft 
Innovations é projetado para permitir a 
recarga dos seus acessórios de Airsoft com 
cilindros descartáveis de gás propano, este 
que é barato e facilmente encontrado no 
Brasil.

Ocasionalmente o anel de vedação da base 
de saída de gás do tanque de propano 
pode estar danificada e, então, não se 
ajustar corretamente ao adaptador. A 
ponta lateral do adaptador pode ser usada 
para verificar isso. Garanta sempre que 
você está comprando um tanque de 
propano sem este defeito.

Alguns produtos de Airsoft são feitos para 
uso do gás HFC134A (também chamado de 

“duster gas”). Embora este gás possa ser 
encontrado em latas específicas para 
Airsoft, é muito mais comum o encontrar 
como “latas de gás comprimido para 
limpeza de equipamentos eletrônicos”. 

Dois gases são comumente vendidos como 
“duster gás”:
1,1-difluoroethane (HFC-152a) 
1,1,1-trifluoroethane (HFC-134a).

O tipo de gás vai estar indicado 
diretamente na lata do produto. O 
adaptador pode ser usado nestes tipos de 
gás.

Junto com o seu kit adaptador de propano 
está inlcuso um lubrificante de silicone 
altamente viscoso especialmente 
selecionado para lubrificação do gás para 
uso em sua GBB.

Óleos menos viscosos e outros lubrificantes 
que não a base de silicone podem degradar 
as borrachas e partes plásticas de sua GBB.

Não use o lubrificante da granada Tornado 
em sua GBB.

Pressão do gás em 20°C
1,1,1-Trifluoroethane 80psi

1,1-Difluoroethane 60psi

Propane 130psi

ÓLEO ADEQUADOUSO PARA GÁS A134GÁS PROPANO ADEQUADO
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The Granada Tornado Original 
dispara 200 BBs após 1.5 ou 3 
segundos de temporização.

A variante “Impact” da Granada 
Tornado dispara 200 BBs com o 
primeiro impacto!

TORNADO TIMER GRENADE

VEJA TODOS OS PRODUTOS EM :

TORNADO IMPACT GRENADE

Cheque a pressão do gás com 
este acessório e aumente a 
performance de sua BGG e suas 
granadas!

Transofmre sua granada Tornado em 
um dispositivo de distração sonoro 
para um uso mais realístico

VÁLVULA MEDIDORA DE 
PRESSÃO DO GÁS

KIT “BANG”  TORNADO

PRECAUÇÕES

WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM
WWW.PARABELLUM.COM.BR

Nõs na Airsoft Inovations destacamo-nos pelos nossos produtos 
Visite-nos em www.airsoft-innovations.com ou em
www.parabellum.com.br para:

• Nossa linha completa de produtos e acessórios
• Peças de reposição
• Manuais de Instrução
• Vídeo-tutoriais .
• Guias para solução de problemas
• Artigos técnicos

Support: (english) : support@airsoft-innovations.com
Suporte (em português) : contato@parabellum.com.br

GUNGAS KIT

MANUAL DO USUÁRIO

WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM

Adaptador de Propano

Adaptador para gás 134A

òleo de Silicone de Alta Viscosidade

Airsoft InnovationsGBB OIL
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Se a ponta leteral não
passar sem grande fricção,
recuse a compra e peça outro
cilindro de propano.
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Anel de vedação deve
permitir a passagem da
ponta lateral do adaptador
sem grande fricção

REPRESENTENTE EXCLUSIVO NO BRASIL: WWW.PARABELLUM.COM.BR (LEI 9279/96, ART 132, III)



ADAPTADOR PARA GÁS 134A

ENCHIMENTO REPARO DA PONTA

ADAPTADOR DE PROPANO

1.

Goteje duas gotas do lubrificante que 
acompanha o seu Kit diretamente sobre a 
válvula de saída do gás do cilindro de 
propano. 

Faça isso a cada 10 magazines recarregados 
para manter a correta lubri�caçaõ de sua 
GBB.

Pressione o adaptador na válvula do 
magazine sempre na posição vertical. 
Encher o magazine em outra posição (ou 
em ângulo) pode ocasionar o não 
preenchimento completo do magazine.

A geração atual do adaptador de propano 
da Airsoft Innovations é feita com um 
acetado muito resistente. A flexibilidade do 
material também reduz as possibilidades 
de danos.

Ainda assim, o adaptador de propano é 
construído para que a ponta para o gás 
134A possa ser usada como ponta de 
reparo extra para seu adaptador. 

Esta ponta extra para o gás 134A pode ser 
utilizada diretamente também sobre um 
adaptador de propano sem defeitos, a fim 
de se ter um adaptador para magazines 
mais exóticos, como de alguns revólveres.

Pressione a ponta para gás 134A na ponta 
cortada do seu adaptador. Ele está agora 
pronto para uso novamente!

Role o adaptador de propano sobre uma 
superfície plana (como uma mesa) fazendo 
pressão sobre a ponta com um estilete. 
Mantenha cerca de 5mm da ponta do 
adaptador.

Após passar o estilete, quebre a ponta 
danificada do adaptador.

2.

Rosqueie o adaptador de propano na rosca 
do clindro de propano. Certifique-se de 
não estar forçando a rosca de forna 
desalinhada e também certifique-se de ter 
rosqueado o adaptador até o final.

IMPORTANTE!
Remova o adaptador de propano antes de 
guardar ou transportar o cilindro de 
propano para evitar o vazamento 
acidental do gás.

1.

1.

2.

Depois de adquirir o cilindro de gás correto 
para o uso em sua GBB, retire a válvula 
liberadora do gás para exibir o pino 
metálico do cilindro. Faça tal procedimento 
com cuidado para evitar danos ao cilindro.

2.

3.

Insira firmemente o adaptador de gás 134A 
no pino metálico do cilindro.

MPORTANTE!
Remova o adaptador antes de guardar ou 
transportar o cilindro para evitar o 
vazamento acidental do gás.

Válvula do Tanque de Propano

Ponta aberta Ponta danificada
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