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mgr Tadeusz Bartosiak 
 
 

Porady praktyczne dla trenerów 
– regulacja mechanizmów spustowych  

w karabinach firm Anschutz, Feinwerkbau i Walther 
 

Jednym ze środków treningowych w strzelectwie sportowym jest perfekcyjne 
przygotowanie broni do treningu i zawodów. Granica pomiędzy rezultatem 10,0 a 9,9 
jest bardzo mała. Jednak w wielu przypadkach ta 1/10 mm może zadecydować 
o miejscu na podium i o medalu. 

Zawodnik w procesie szkolenia (Kijowski 2007), powinien nauczyć się samodzielnie 
obsługiwać wszelkie elementy wyposażenia strzeleckiego. Regularnej pielęgnacji 
potrzebuje lufa karabinu, urządzenie spustowe, zamek i celownik. Zawodnik 
zaawansowany m.in. powinien posiadać umiejętność samodzielnego ustawienia 
parametrów urządzenia spustowego. 

Do kontroli i ustawienia wagi urządzenia spustowego służy specjalny manometr (rys. 1). 
 

  
Rys. 1 Sposób kontroli wagi urządzenia spustowego 

 
Ciężar (waga) urządzenia spustowego powinien być dostosowany do 

zaawansowania zawodnika (czym zawodnik wyższej klasy, tym urządzenie spustowe 
lżejsze), jego indywidualnych preferencji (czym czucie kinestetyczne zawodnika lepsze 
tym urządzenie spustowe może być lżejsze) oraz warunków atmosferycznych (przy 
niskiej temperaturze urządzenie spustowe powinno być cięższe). 

W metodyce nauczania (Kijowski, 2007) przyjmuje się, że dla zawodników 
początkujących w strzelaniach karabinowych waga urządzenia spustowego nie powinna 
być niższa niż 150 g, natomiast u zawodników o dużym zaawansowaniu wynosi 75-80g. 

Dobrze wyregulowany spust jest jednym z elementów decydujących o prawidłowo 
oddanym strzale. Dlatego też w poniższym artykule chciałbym przedstawić sposoby 
regulacji spustów w popularnych typach karabinów pneumatycznych i kulowych małego 
kalibru. Jednocześnie przestrzegam przed pochopnym działaniem – regulacja 
wszystkich punktów na raz przeważnie prowadzi do dużych problemów! 
 
UWAGA – zanim weźmiesz się za regulację swojego karabinu sprawdź dokładnie czy 
jest on rozładowany! 
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Feinwerkbau 
 

Regulacja spustu FWB P70, P700 
 
Waga spustu 

Spust indywidualnie może być regulowany w prosty sposób poprzez regulację wagi 
pierwszego i drugiego stopnia – dla spustu dwustopniowego 
a) regulacja wagi pierwszego stopnia  

Obracać radełkowany pierścień (10) w lewo, aby zwiększyć ciężar pierwszego 
stopnia spustu. Obracanie pierścienia w prawą stronę zmniejsza ciężar pierwszego 
stopnia. 

b) regulacja drugiego stopnia spustu  
Obracać radełkowany pierścień (11) w lewo aby zmniejszyć wagę spustu lub 
w prawo aby ją zwiększyć. 

c) regulacja wagi drugiego stopnia może odbywać się w dwóch zakresach:  
– Waga spustu w zakresie 60 -150 g. - wkręcić do końca śrubę regulacyjną (12)  
– Waga spustu w zakresie 30-90 g. -wykręcić śrubę regulacyjną (12) około 1 obrotu 

 
Regulacja punktu zwolnienia spustu 

Kręcąc śrubą (13) w prawo wydłużamy drogę spustu w lewo skracamy ją. 
 
Zmiana charakterystyki spustu z dwustopniowej na jednostopniową 

Kręć radełkowany pierścień (10) w prawo do oporu. Teraz waga spustu jest taka 
sama jak waga drugiego stopnia. 

Wyreguluj wagę spustu zgodnie ze wskazówkami powyżej. 
 Nie reguluj śruby nr 14. Położenie śruby zostało wyregulowane optymalnie przez 

producenta. Niepoprawna regulacja może skutkować niekontrolowanym 
zwolnieniem spustu (przypadkowy strzał). 

Regulacja fabryczna: 
 Naciągnij spust dźwignią zamka. Kręcąc powoli śrubą (14) w prawo zwolnij spust. 

Następnie od punktu, w którym spust został zwolniony przekręć śrubę (14) w lewo 
o około 10 stopni. Naciągnij spust raz jeszcze i skontroluj charakterystykę spustu.  
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ANSCHÜTZ 
 

Wyczynowy mechanizm spustowy Match Trigger 5065A opis regulacji 
 

Match Trigger 5065 jest fabrycznie ustawiony jako spust dwustopniowy o ciężarze 
około 100 g. 
Uwaga: Śruby B i C zostały ustawione fabrycznie i zaplombowane. Te ustawienia 
fabryczne nie mogą być modyfikowane 

 
1. Regulacja spustu 

 Wyreguluj wagę spustu śrubą F2 – regulacja w zakresie 30 – 170 g 
- Jeśli przekręcisz śrubę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) 

waga spustu się zwiększy (+) 
- Jeśli przekręcisz śrubę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) 

waga spustu się zmniejszy (-) 
2. Pierwszy stopień spustu (tylko dla spustu dwustopniowego) 

 Wyreguluj wagę spustu pierwszego stopnia śrubą F1.: 
- Jeśli przekręcisz śrubę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) 

waga pierwszego stopnia spustu się zwiększy (+) 
- Jeśli przekręcisz śrubę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) 

waga pierwszego stopnia spustu się zmniejszy (-) 
 
Waga spustu i waga pierwszego stopnia są wzajemnie zależne mechanicznie. Tak, 

więc jeśli jedno z nich zostanie zmienione drugie zawsze minimalnie, lecz dostrzegalnie 
ulegnie zmianie. 
 

3. Droga spustu 
Droga spustu jest to dystans pomiędzy drugim stopniem a punktem zwolnienia 

spustu. 
Droga spustu została ustawiona optymalnie przez producenta 

Ważna informacja: W celu zabezpieczenia precyzji działania spustu oraz jego 
perfekcyjnego funkcjonowania powinieneś zawsze bardzo ostrożnie zamykać dźwignię 
zamka. Jeśli droga spustu w spuście jednostopniowym jest za mała i waga spustu za 
niska albo pierwszy stopień w spuście dwustopniowym jest za krótki, każde nagłe 
uderzenie lub gwałtowne zamknięcie zamka może doprowadzić do zwolnienia spustu 
i przypadkowego strzału. 
 

4. Pierwszy stopień (tylko dla spustów dwustopniowych) 
Pierwszy stopień jest to dystans pomiędzy językiem spustowym w pozycji zero do 

oporu drugiego stopnia. 
 Wyreguluj pierwszy stopień śrubą L: 

- Jeśli przekręcisz śrubę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) 
pierwszy stopień się skróci (-)  

- Jeśli przekręcisz śrubę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) 
pierwszy stopień spustu się zwiększy (+) 

 
5. Punkt oporu spustu 

Dystans od drugiego stopnia do miejsca gdzie język spustowy się zatrzymuje 
nazwany jest oporem spustu.  

Punkt oporu spustu wyreguluj śrubą T. 
Kręć w prawo, aby skrócić 
Kręć w lewo, aby wydłużyć 
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Ostrożnie:  
Nie ma zabezpieczenia przeciwko nadmiernemu skręceniu śruby T poza drugi 

a nawet pierwszy stopień. W tym przypadku spust zostaje zablokowany! 
 
6. Regulacja języka spustowego 

Język spustowy może być przesuwany wzdłuż szyny, regulowany na wysokość lub 
wręcz odwrócony o 180° Język spustowy może zostać przełożony dłuższą częścią 
w dół. Uchwyt języka spustowego jest asymetryczny i daje się obrócić o 180°. W ten 
sposób można zmieniać jego boczne położenie. 
 
7. Zmiana charakterystyki języka spustowego z dwustopniowej na jednostopniową.  

Odbywa się za pomocą śruby L. Kręć śrubą L w prawo (zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara) aż do momentu uzyskania braku pierwszego stopnia. 
Uwaga: 

Spust jednostopniowy jest bardzo czuły i wymaga szczególnej uwagi. W przypadku 
ustawienia minimalnej wagi spustu możliwe jest jego nieprawidłowe działanie, co może 
skutkować niezamierzonym strzałem. Także zbyt krótka droga spustu oraz zbyt 
skręcony pierwszy stopień w przypadku spustu jednostopniowego może przy 
zamykaniu dźwigni zamka spowodować zwolnienie spustu i przypadkowy strzał. 
 
8. Zmiana spustu z jednostopniowego na dwustopniowy 

Odbywa się za pomocą śruby L. Kręć śrubą L w lewo (w przeciwna stronę do ruchu 
wskazówek zegara) aż do momentu pojawienia się pierwszego stopnia.  
 
9. Niepoprawne działanie spustu po błędach w procedurach regulacji 

Jeśli spust został niepoprawnie wyregulowany może nieprawidłowo działać, będzie 
to miało istotny wpływ na osiągane wyniki. W celu poprawnej regulacji postępuj jak 
poniżej: 
9.1. Spust daje się naciągnąć dźwignia zamka jednakże pomimo naciskania języka 

spustowego nie można go zwolnić.  
Sprawdź czy bezpiecznik spustu nie jest w pozycji „zabezpieczony”  
Skontroluj czy śruba T punktu oporu spustu nie została zbyt mocno wkręcona. 
Przekręć ją kilka obrotów w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) aż do 
momentu, gdy spust będzie dawał się zwolnić po naciśnięciu na język spustowy 

9.2. Spust nie daje się naciągnąć  
Śruba L (pierwszy stopień) jest wkręcona za mocno. Przekręć ją kilka obrotów 
w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) aż do momentu, gdy spust da się 
naciągnąć dźwignią zamka.  
Sprawdź czy sprężyna (1) jest prawidłowo założona lub nie jest uszkodzona 

 
Po każdej regulacji spust musi być dokładnie sprawdzony i ewentualnie 

wyregulowany raz jeszcze, jeśli jest to konieczne. 
 
Uproszczony sposób regulacji spustu – wszystkie poprzednie ustawienia zostaną 
wyzerowane 

 Wymontuj zespół lufy z łoża 
 Reguluj śrubą T aż do momentu, gdy łeb śruby zrówna się z zewnętrzną 

powierzchnią obudowy spustu (5). 
 Reguluj śrubą L do momentu, gdy szyna spustu (7) znajdzie się w pozycji 

poziomej. 
 Naciągnij spust dźwignią zamka. 
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10. Obsługa mechanizmu spustowego 
Smaruj delikatnie raz na rok łożyska spustu odpornym na zimno smarem 

molibdenowym (nigdy olejem jadalnym do sałatek lub smażenia!!!) 
Dozuj małe ilości smaru używając do tego celu igły 
Wewnętrzne części spustu nie powinny być myte środkiem do czyszczenia 

i odrdzewiania np. WD40 
Uwaga: 

Jeśli czyścisz karabin musisz uważać, aby olej, smar, czy tez inne zanieczyszczenia 
nie dostały się do mechanizmu spustowego. 
 

Schemat spustu 5065 
 

 

1 Sprężyna naciągu 
2 Dźwignia spustowa 
3 Otwór kontrolny 
4 Dźwignia zwalniająca 
5 Obudowa  
6 Język spustu 
7 Szyna spustu 
 
F1 Waga pierwszego stopnia 
F2 Waga spustu 
T Punkt oporu spustu 
L Pierwszy stopień 
 

 
Mechanizm spustowy Match Trigger 5018 – 5022 oraz 5071 - 5075 

Mechanizmy spustowe 5018 do 5023 są takie same, różnią się tylko wagą spustu. 
Mechanizmy spustowe 5071 do 5075 są wyposażone w różne typy mocowań. 
We wszystkich tych mechanizmach spustowych regulując krzywką spustu można 

ustawić wagę spustu odpowiednio do potrzeb. 
 
1. Waga spustu  
1.1. Regulacja wagi spustu wkrętem regulacyjnym No. 10 (srebrna śruba): 

 Kręcić w prawo w celu zwiększenia wagi spustu (+) 
 Kręcić w lewo w celu zmniejszenia wagi spustu (-) 
 Waga spustu i waga pierwszego stopnia są wzajemnie zależne mechanicznie. 

Tak, więc jeśli jedno z nich zostanie zmienione drugie zawsze minimalnie, lecz 
dostrzegalnie ulegnie zmianie.  

1.2. Krzywka spustu No. 11: 
 Niska pozycja krzywki: mała waga spustu 
 Wysoka pozycja krzywki: duża waga spustu  
 Jeśli waga spustu ma być większa niż 200 g, krzywka No. 11 musi być 

przesunięta maksymalnie do góry (przekręcić o 180° i zabezpieczyć) używając 
klucza sześciokątnego 2 mm i pincety.  

 Przekręć w lewo, aby zwolnić śrubę < 
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 Przekręć w prawo, aby dokręcić śrubę > 
 Po regulacji suwaka, należy sprawdzić drogę spustu zgodnie z paragrafem No. 3. 

Może się okazać, że również wymaga regulacji. Precyzyjne regulacje wagi 
spustu i wagi pierwszego stopnia są przeprowadzane śrubami No. 10 (waga 
spustu) i No. 9 (waga pierwszego stopnia). 

Uwaga: Sprawdź czy pozycja krzywki spustu jest prawidłowa. Zbyt silny nacisk na klucz 
podczas przykręcania śruby może ją uszkodzić! 
 
2. Waga pierwszego stopnia (tylko spust dwustopniowy) 

 Reguluj wagę pierwszego stopnia śrubą No. 9 (czarna śruba): 
 Kręć w prawo by zwiększyć wagę pierwszego stopnia (+) 
 Kręć w lewo by zmniejszyć wagę pierwszego stopnia (-) 
 Waga spustu i waga pierwszego stopnia są wzajemnie zależne mechanicznie. 

Tak, więc jeśli jedno z nich zostanie zmienione drugie zawsze minimalnie, lecz 
dostrzegalnie ulegnie zmianie. 

 
3. Droga spustu  

Droga spustu jest to dystans pomiędzy drugim stopniem a punktem zwolnienia 
spustu. 
Uwaga: W celu zabezpieczenia precyzji działania spustu oraz jego perfekcyjnego 
funkcjonowania powinieneś zawsze bardzo ostrożnie zamykać zamek. Jeśli droga 
spustu w spuście jednostopniowym jest za mała i waga spustu za niska albo pierwszy 
stopień w spuście dwustopniowym jest za krótki, każde nagłe uderzenie lub gwałtowne 
zamknięcie zamka może doprowadzić do zwolnienia spustu i przypadkowego strzału, – 
jeśli karabin jest nabity a bezpiecznik nie jest w pozycji bezpiecznej. 
 
3.1. Regulacja drogi spustu dla spustu dwustopniowego śrubą No. 5: 

 Kręcić w prawo, aby skrócić drogę spustu  
 Kręcić w lewo, aby wydłużyć drogę spustu 

3.2. Optymalizacja drogi spustu: 
Sprawdź czy twój karabin jest rozładowany. Oddaj strzał na sucho. Sprawdź czy 

wszystkie ustawienia są dla Ciebie prawidłowe.  
3.2.1. Droga spustu jest za długa: 

 Za mała odległość pomiędzy drugim stopniem a momentem zwolnienia spustu.  
 Po naciągnięciu i zwolnieniu spustu przekręć śrubę regulacyjną No 5 stopniowo 

w prawo (około 1/8 obrotu na każdy stopień).  
 Powtarzaj do momentu, kiedy opór drugiego stopnia będzie zero. Wtedy 

przekręć w lewo o 1/5 obrotu. Powinieneś osiągnąć optymalną drogę spustu. 
3.2.2. Droga spustu jest za krótka: 

 Brak wyczuwalnego oporu. Zwolnienie spustu jest nieprzewidywalne.  
 Po naciągnięciu spustu i jego zwolnieniu przekręć śrubą No5 w kierunku 

przeciwnym do wskazówek zegara (około 1/4 obrotu). 
 Powtarzaj regulacje, aby otrzymać optimum.  

3.3. Regulacja drogi spustu dla spustu jednostopniowego śrubą No. 5:  
 Przekręć śrubę No.4 w lewo do osiągnięcia maksimum pierwszego stopnia.  
 Naciągnij spust  
 Kręć śrubą No. 5 (pierwszy stopień) w lewo do momentu zwolnienia spustu.  
 Z tej pozycji przekręć śrubę No.5 około ¼ obrotu w prawo. 
 Spust jest teraz wyregulowany jako jednostopniowy, nie posiada pierwszego 

stopnia.  
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Uwaga: Spusty jednostopniowe są bardzo czułe i muszą być używane z największą 
ostrożnością. 
Droga spustu długości 5/100 mm jest osiągnięta natychmiast po zamknięciu zamka. 
Dodatkowo, jeśli waga spustu jest minimalna, może nastąpić samoczynne zwolnienie 
spustu (przypadkowy strzał).  
 
4. Pierwszy stopień (tylko spusty jednostopniowe) 

Pierwszy stopień jest to odległość pomiędzy normalną pozycją języka spustowego 
a drugim stopniem. Regulacja pierwszego stopnia śruba No. 4: 

 Kręć w prawo, aby skrócić pierwszy stopień  
 Kręć w lewo, aby wydłużyć pierwszy stopień  

Ostrożnie: Nie ma zabezpieczenia przeciwko nadmiernemu skręceniu śruby No. 4 
(pierwszy stopień). 
Uwaga!  Pod żadnym względem nie można skrócić długości pierwszego stopnia do 
zera, ponieważ spowoduje to zmianę charakterystyki spustu z dwustopniowego na 
jednostopniowy.  
 
5. Punkt oporu spustu 

Dystans od drugiego stopnia do miejsca gdzie język spustowy się zatrzymuje 
nazwany jest oporem spustu. Punkt oporu spustu wyreguluj śrubą No. 8: 

 Kręć w prawo, aby skrócić 
 Kręć w lewo, aby wydłużyć 

Ostrożnie: Nie ma zabezpieczenia przeciwko nadmiernemu skręceniu śruby No.8 poza 
drugi a nawet pierwszy stopień. W tym przypadku spust zostaje zablokowany! 
 
6. Regulacja języka spustowego  

Poluzuj sześciokątną śrubę No.7, język spustowy No. 6 można przesunąć wzdłuż 
szyny mocującej lub odchylić na boki.  
 
 
7. Zmiana charakterystyki spustu z dwustopniowej na jednostopniową 

 Zwolnij bezpiecznik i naciągnij spust.  
 Kręć śruba regulacyjną No. 4 około 3 obroty w lewo.  
 Kręć powoli śrubą No.5 (pierwszy stopień) w lewo aż do osiągnięcia punktu 

zwolnienia spustu, a następnie cofnij w prawo o ¾ obrotu .  
 Możliwe, że w wyniku tej regulacji punkt oporu spustu będzie musiał być 

skrócony (zobacz paragraf No.5) oraz waga spustu będzie wymagała regulacji.  
 
8. Zmiana charakterystyki spustu z jednostopniowej na dwustopniową 

 Przekręć śrubą regulacyjną No. 8 około 2½ obrotu w lewo.  
 Zwolnij bezpiecznik i naciągnij spust.  
 Delikatnie ściągnij spust, aby sprawdzić czy jest drugi stopień przed zwolnieniem 

spustu.  
 Jeśli nie ma drugiego stopnia:  
 Naciągnij spust raz jeszcze i przekręć śrubę No. 5 około 2½ obrotu w prawo.  
 Powinieneś wyczuć drugi stopień.  
 W celu osiągnięcia optymalnej drogi spustu zastosuj procedurę z paragrafu 3.  
 Jeśli jest drugi stopień:  
 Wykonaj instrukcję w paragrafie 3 (droga spustu jest za długa). 
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 Może należy wyregulować pierwszy stopień (patrz paragraf 4), punkt oporu 
spustu (paragraf 5), wagę spustu (paragraf 1) i wagę pierwszego stopnia 
(paragraf 2) do odpowiednich poziomów.  

 
9. Nieprawidłowe działanie spustu w wyniku błędnej regulacji 

Jeśli spust nie jest wyregulowany prawidłowo może zdarzyć się jego nieprawidłowe 
działanie. W takich przypadkach jest mało prawdopodobne, że zabawa ze spustem 
(przypadkowe kręcenie śrub) doprowadzi do pozytywnych rezultatów. Polecam zrobić to 
następująco: sprawdzaj działanie spustu po każdym kroku regulacji. Jeśli usunięto 
nieprawidłowość w działaniu spustu, należy sprawdzić pozostałe ustawienia spustu 
i wyregulować je, jeśli zachodzi taka potrzeba.  
9.1. Spust łapie iglicę lub bijnik, ale nie może ich zwolnić:  

 Sprawdź bezpiecznik czy jest w pozycji otwartej.  
 Sprawdź czy krzywka spustu jest zamontowana prawidłowo.  
 Prawdopodobnie śruba No. 8 jest za mocno skręcona. Przekręć ją w lewo o parę 

obrotów aż do zwolnienia iglicy lub bijnika. 
9.2. Spust nie potrafi złapać iglicy lub bijnika: 

 Śruba pierwszego stopnia No.4 może być skręcona za mocno.  
 Sprawdź czy sprężyna jest zamontowana prawidłowo lub czy nie jest 

uszkodzona.  
 Przekręć śrubę No.5 (drugi stopień) parę obrotów w prawo.  

 
10. Bezpiecznik  

Po lewej stronie spustu znajduje się bezpiecznik. Proszę przeczytaj dokładnie 
rozdział instrukcji obsługi karabinu: "Ładowanie i zabezpieczanie broni”.  
 
11. Czyszczenie  

 Łożyska należy lekko smarować odpornym na zimno smarem molibdenowym raz 
w roku.  

 Nakładaj smar małymi porcjami używając igły.  
 Aby uniknąć gromadzenia się kurzu lub brudu na elementach mechanizmu 

spustowego nie używaj oleju lub innego płynu czyszczącego w aerozolu.  
Uwaga: Czyść swój karabin ostrożnie, aby uniknąć dostania się do mechanizmu 
spustowego płynów czyszczących, smarów lub innych zanieczyszczeń. 
Rekomendujemy użycie specjalnej wkładki zabezpieczającej urządzenie spustowe 
podczas czyszczenia lufy (Produkt ANSCHÜTZ No. 710.6320). W trakcie czyszczenia 
lufy należy położyć broń na boku lub łożem skierowanym do góry, tak aby mechanizm 
spustowy był bezpieczny przed zalaniem środkami czyszczącymi. 
 

 

1 - Iglica 
2 - Podparcie sprężyny 
3 - Sprężyna iglicy 
4 - Śruba regulacyjna pierwszego 

stopnia 
5 - Śruba regulacyjna drugiego 

stopnia 
6 - Język spustu 
7 - Sześciokątna śruba mocująca  
8 - Śruba regulacyjna oporu spustu  
9 - Śruba regulacyjna wagi 

pierwszego stopnia  
10 - Śruba regulacyjna wagi spustu  
11 - Regulowana krzywka spustu 
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Karabin pneumatyczny LG 300 XT WALTHER 

 

Mechanizm spustowy w karabinach pneumatycznych jest fabrycznie wyregulowany 
do prawidłowej pracy. Jeśli potrzebne są dodatkowe regulacje postępuj zgodnie 
z poniższymi procedurami: 
 

Regulacja języka spustowego (a+b) 
Język spustowy może być regulowany w pionie, na swojej długości lub obracany. 
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Waga drugiego stopnia (c) 
 Kręć śrubą zgodnie ze wskazówkami zegara, aby zwiększyć wagę  
 Kręć śrubą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć 

wagę. 
 

Pierwszy stopień spustu (d) 
 Pierwszy stopień jest to dystans pomiędzy językiem spustowym w pozycji zero 

do oporu drugiego stopnia 
 Kręć śrubą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć. 
 Kręć śrubą zgodnie ze wskazówkami zegara, aby zmniejszyć 

  

Regulacja drogi spustu (e) 
Droga spustu jest to dystans pomiędzy drugim stopniem a punktem zwolnienia 

spustu. 
Gdy spust jest naciągnięty kręć bardzo powoli śrubą (e) w kierunku zgodnym ze 

wskazówkami zegara aż do momentu oddania strzału. Następnie kręć śrubą (e) 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara około ¼ do ½ obrotu. 
 

Regulacja wagi pierwszego stopnia (f) 
Kręć śrubą (f) zgodnie ze wskazówkami zegara, aby zwiększyć wagę  
Kręć śrubą (f) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć 

wagę. 
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