MONTERINGS
ANVISNING
System:
Blaser / CZ550 / Merkel B3-B4-KR1 / Sauer 303 / Sauer 404
Tikka T3 / Weaver - Picatinny / 12 mm - Prisma / Innogun
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1. Montering på system
Släpp låsskruvarna som låser spännkraften, låsskruvarna (1.5mm. insex) finns på
montagets främre och bakre del. Öppna låsarmarna på montaget genom att trycka
in tangenterna på motsatt sida, vinkla ut låsarmarna 90° från montagets kropp.
Sätt sedan på montaget på vapnet, vid behov släpp justerskruvarna (TX20) med ett
kvarts varv per omgång tills montaget är öppet nog för att monteras på systemet.
Stäng därefter låsarmarna när montaget är monterat på vapnet.
Injustering av sadelmontaget kan göras med eller utan optik monterad i montaget.
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2. Inställning av låskraft
Genom att dra åt Torx T20 skruvarna medurs görs låskraften större. Justera låskraften genom att spänna i små steg, testa inställningen efter varje justering genom att
öppna montaget med tryckknapparna. Justera till en nivå där montaget precis kan
öppnas med hjälp av tummens tryck mot tryckknappen.
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3. Låsning av låskraft
Tag av montaget från systemet och stäng låsarmarna utan att montaget sitter på vapnet. Drag sedan åt de två låsskruvarna (1.5mm insexskruvar) på montagets främre
och bakre del.
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4. Montering av axialstopp
Axialstoppet (rekylklacken) skall endast sitta monterat i mynningens riktning. Oavsett
montagetyp skall endast ett axialstopp användas. Ibland kan limning av skruven till
axialstoppet krävas till Picatinnymontage. I de fall rekommenderas exempelvis Loctite med medelhög styrka. Skruven till axialstoppet skall dras med 1,3 Nm.
Axialstopp finns till Weaver (3,8mm) och Picatinny (5,0mm).

5. Åtdragningsmoment
Block till Swarovski och Zeiss skena m.fl.
Ringskruv undersida (ring mot skena)
Ringskruv (ring mot tub)
Skruv till Axialstopp
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M4 max:
M4 max:
M3,5 max.
M3 max.

3 Nm
3 Nm
1,9 Nm
1,3 Nm

(Torx T20)
(Torx T20)
(Torx T10)
(Inbus 2,5)
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