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Wprowadzenie i zasady bezpieczeństwa
“Kiedy wszystkie sposoby zawiodą, przeczytaj
instrukcję obsługi.”
- autor nieznany
Jeśli to czytasz znajdujesz się w statystycznej mniejszości 42% osób, które   zapoznają się z instrukcją obsługi
zakupionego produktu. Bardzo doceniamy Twoją sumienność i postaramy się odwdzięczyć rzeczową oraz przystępną
treścią.
Niniejsza instrukcja ma na celu przedstawić podstawowe zagadnienia z zakresu obsługi karabinka PAC15. Poznasz
podstawową manualną obsługę broni, sposób jej czyszczenia i konserwacji. Stosowanie się do zawartych w niej
wskazówek i poleceń umożliwi długotrwałe oraz bezpieczne użytkowanie karabinka PAC15.
Jeśli to nie jest Twoje pierwsze rodeo i masz doświadczenie z karabinkami AR15 zapoznaj się z instrukcją mimo
to ponieważ znajduje się w niej ostrzeżenia i klauzule mające krytyczne znaczenie dla bezpiecznego użytkowania
karabinka PAC15 i całej rodziny AR15.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami.
Dziękujemy za Twoje zaufanie i życzymy celnych strzałów.
Zespół
Suveren Small
Arms Poland

OSTRZEŻENIA
UWAGA
Karabinek PAC15 to broń palna zasilana amunicją centralnego zapłonu. Niepoprawne lub nieuważne obchodzenie się z bronią może
spowodować przypadkowy wystrzał, którego skutkiem może być trwałe kalectwo, śmierć lub uszkodzenie mienia.
UWAGA
Przeczytaj tę instrukcję uważnie zanim zaczniesz posługiwać się swoim karabinkiem – życie Twoje i osób w Twoim otoczeniu
zależy od Twojej znajomości zasad bezpieczeństwa pracy z bronią. Jeśli nie czujesz się pewnie z bronią palną, poszukaj wsparcia
profesjonalnych instruktorów strzelectwa w Twojej okolicy.
UWAGA
Używaj TYLKO amunicji w kalibrze .223 Remington lub 5.56 x 45 mm.
UWAGA
Lufa w karabinkach PAC15 posiada skoku gwintu 1:7, który najlepiej współpracuje z amunicją o pocisku 62grain lub cięższą.
UWAGA
Używaj wyłącznie fabrycznie nowej, suchej i czystej amunicji, która była przechowywana w odpowiednich warunkach. Nie używaj
amunicji elaborowanej powtórnie (ręcznie lub maszynowo), amunicji ze stalowym płaszczem lub fabrycznie nowej w stalowej łusce,
gdyż może to spowodować uszkodzenie broni. Użycie amunicji niefabrycznej skutkuje utratą gwarancji.
UWAGA
Ten karabinek może samoczynnie załadować nabój do komory jeśli zostanie upuszczony z dużej wysokości na kolbę z podpiętym
magazynkiem z nabojami.
PRZECHOWUJ BROŃ ZAMKNIĘTĄ W SZAFIE PANCERNEJ O STANDARDZIE WYMAGANYM W USTAWIE. ZAWSZE POZA ZASIĘGIEM
DZIECI!
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BEZPIECZEŃSTWO
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z BRONIĄ PALNĄ
• Zawsze traktuj broń tak, jakby była załadowana.
• Nigdy nie celuj bronią w nic czego nie chcesz zniszczyć lub zabić.
• Zawsze bądź pewien tego co znajduje się przed i za Twoim celem. Pocisk nie znika.
• Trzymaj palec poza językiem spustowym i poza osłoną języka spustowego, a dźwignię bezpiecznika w pozycji SAFE do momentu gdy jesteś pewien oddania strzału i przyrządy celownicze są poprawnie zgrane w celu.

UWAGI KOŃCOWE
• Nie modyfikuj i nie przerabiaj swojego karabinka bez pomocy serwisu SVRN.
• Nigdy nie zostawiaj broni bez opieki.
• Kontroluj stan swojej broni po strzelaniu i podczas każdego czyszczenia.
• Nigdy nie strzelaj jeśli podejrzewasz, że w lufie znajduje się woda, inna ciecz lub ciało obce.
• Pamiętaj, że strzelanie, noszenie i przenoszenie broni po spożyciu alkoholu jest zabronione!
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2

Dane techniczne

Kaliber

5.56 x 45 mm  (.223 Rem.)

Skok gwintu

1:7

Sposób działania

bezpośrednie przekazywanie gazów na suwadło - direct impingement

Gwint na lufie

1/2-28

Lufa

przeciągana, samonośna

Urządzenie wylotowe

standardowy tłumik płomienia (birdcage)

Kolba

regulowana, 6 pozycyjna

Chwyt

polimerowy

Łoże

aluminium, system M-LOK

AMUNICJA A SKOK GWINTU

40gr

55gr

62gr

69gr

75gr

77gr

87gr

1:9
1:8
1:7
bezpieczna, słabe osiągi

Kolba

przeciętne osiągi

Prowadnica kolby
tubus

optymalna
Muszka

Przeziernik

Urządzenie
wylotowe

Łoże

Dosyłacz
zamka

Zwalniacz magazynka

Chwyt

Magazynek

Rączka przeładowania

Kielich
magazynka

Bezpiecznik
(selektor ognia)
Blokada
suwadła

Spust
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3

Obsługa broni

3.1

Sprawdzenie broni pod względem bezpieczeństwa

Przeprowadzaj kontrolę stanu broni za każdym razem, gdy bierzesz ją do rąk. Zawsze sprawdzaj broń z lufą skierowaną w kierunku
bezpiecznym.
1.
2.
3.
4.

3.2

Odłącz magazynek z broni (jeśli jest
odłączony).
Odciągnij rączkę przeładowania do samego
końca.
Zajrzyj do komory nabojowej i upewnij się, że
jest pusta.
Puść rączkę przeładowania i oddaj strzał
kontrolny w bezpiecznym kierunku.

Bezpiecznik

Karabinek PAC15 jest wyposażony w bezpiecznik mechanizmu spustowego, który może być uaktywniony tylko gdy kurek jest napięty. Oznacza
to, że jeśli skrzydełko bezpiecznika jest zablokowana w pozycji SEMI i nie można przełączyć go na SAFE, karabinek ma kurek w przedniej
pozycji i NIE MOŻNA oddać strzału.
Aby zabezpieczyć karabinek należy go przeładować. Po wprowadzeniu naboju do komory przełącz skrzydełko bezpiecznika na pozycję SAFE.
Teraz karabinek jest zabezpieczony, a naciśnięcie na spust nie spowoduje strzału.
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3.3

Działanie karabinka PAC15

Strzał następuje po naciśnięciu spustu. Ściągnięcie spustu powoduje zwolnienie kurka, który uderza w
iglicę. Iglica uderza w spłonkę inicjując odpalenie ładunku miotającego w naboju i nagły wzrost ciśnienia
wyrzucający pocisk. Gdy pocisk mija boczny otwór w lufie, część gazów odprowadzana jest przez rurę
gazową do króćca (pot. klucza) gazowego połączonego z suwadłem. Gazy rozprężają się wewnątrz suwadła
powodując jego ruch w tył, który prowadzi do odryglowania zamka, jednocześnie dociskąjąc zamek do
komory nabojowej (tłok wewnętrzny) aby zachować szczelność procesu do ostatniego momentu. Nadmiar
gazów usuwany jest przez otwory boczne w suwadle. Zamek odryglowuje się poprzez ruch trzpienia
sterującego w wycięciu kształtowym w suwadle. Po odryglowaniu zespół suwadła przemieszcza się do
tyłu, mija otwór wyrzutowy wyrzucając łuskę wyciąganą przez pazur wyciągu i wypychaną przez kołek
wyrzutnika w zamku. Po wykonaniu pełnego ruchu w tył i wyhamowaniu zespołu ruchomego, sprężyna
powrotna prowadzi zespół ruchomy do przodu. Zamek wypycha dolnymi ryglami i pobiera kolejny nabój
z magazynka. Nabój prowadzony po wślizgu jest doprowadzany do komory nabojowej. Rygle wchodzą
za opory ryglowe komory komory ryglowej. Dopełniający ruch suwadła powoduje zaryglowanie zamka.
Komora nabojowa jest szczelna. Karabinek jest gotowy do oddania kolejnego strzału.

3.4

JAK DZIAŁA KARABINEK AR15

Zatrzask suwadła

Karabinek PAC15 jest wyposażony w zatrzask suwadła, która blokuje suwadło w tylnym położeniu po ostatnim strzale, informując użytkownika
o końcu amunicji i wymaganej wymianie magazynka. Przycisk znajduje się na komorze spustowej z lewej strony karabinka i przypomina małą
paletkę do ping ponga.
Po wprowadzeniu nowego magazynka lub w przypadku zakończenia strzelania należy wcisnąć przycisk zatrzasku z lewej strony w kierunku
sylwetki broni. Suwadło zostanie zwolnione z tylnego położenia, a zamek zostanie zaryglowany.
Aby manualnie zablokować suwadło w tylnym położeniu, należy odciągnąć rączkę przeładowania do końca, po czym, trzymając odciągniętą
rączkę, nacisnąć na drobną wypustkę w dolnej części przycisku zatrzasku suwadła i puścić rączkę. Suwadło zostanie zablokowane w tylnym
położeniu. Rączka  nie jest na stałe połączony z zespołem ruchomym, a zatem jego rękojeść także pozostanie w tylnym położeniu. . Rączkę
przeładowania należy popchnąć w kierunku komory zamkowej, aż do chwili gdy zadziała zatrzask rękojeści przeładowania.

3.5

Dopychacz suwadła

Karabinki PAC15 wyposażone są w dopychacz suwadła, który służy do
ręcznego doprowadzenia suwadła i zamka do przedniego położenia.

Jeśli po naciśnięciu dopychacza w dalszym ciągu nie jest
możliwe domknięcie suwadła, rozładuj broń i upewnij się,
że w lufie, w gnieździe ryglowym oraz na zamku nie ma
żadnych uszkodzeń lub ciał obcych.
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BEZPIECZEŃSTWO
Upewnij się, że magazynek nie jest wgięty, pęknięty lub uszkodzony w inny sposób.

4

Przygotowanie broni do strzelania

4.1

Ładowanie magazynka

W zestawie z karabinkiem znajduje się 30-nabojowy, dwurzędowy magazynek pudełkowy. Aby załadować magazynek należy wciskać naboje od
góry, pociskami ułożonymi zgodnie z szczękami magazynka i donośnikiem. Należy zwrócić uwagę, aby dna nabojów (spłonki) były dosunięte
do ściany magazynka. Można delikatnie uderzyć tylną ścianą magazynka o otwartą dłoń aby naboje ułożyły się poprawnie.

4.2
1.
2.

3.

4.

4.3

Wprowadzenie magazynka do karabinka
Sprawdź stan swojego karabinka (patrz. 3.1)
Wprowadź magazynek prostopadle do
gniazda magazynka, pociskami skierowanymi
w stronę wylotu lufy.
Wciśnij magazynek w zdecydowany sposób,
tak aby usłyszeć załączenie się zatrzasku
magazynka.
Upewnij się, że magazynek jest podpięty
prawidłowo – spróbuj wyjąć go z gniazda bez
wciskania przycisku zatrzasku magazynka.

Wprowadzenie naboju do komory nabojowej

Nabój do komory wprowadź dopiero przed
oddaniem strzału. Zadbaj przedtem o ochronę
słuchu i wzroku oraz o bezpieczeństwo innych
osób na strzelnicy.
1.
Złap karabinek w wygodny i stabilny sposób,
lufą skierowaną w stronę kulochwytu. Możesz
zablokować kolbę o ramię lub włożyć ją pod
pachę.
2.
Odciągnij rączkę przeładowania do końca i
puść. Nie odprowadzaj rączki przeładowania
ręką! Nabój powinien zostać wprowadzony do
komory z pełną siłą sprężyny powrotnej.
3.
Zabezpiecz karabinek przesuwając
skrzydełko bezpiecznika na pozycję SAFE!
4.
Odbezpieczenie karabinka i naciśnięcie na
spust spowoduje strzał.
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4.4

Wymiana magazynka

Po ostatnim strzale suwadło karabinka zostanie
zablokowane w tylnym położeniu informując Cię o
końcu amunicji.
1.

2.
3.

Odłącz pusty magazynek - wciśnij przycisk
po prawej stronie komory zamkowej palcem
wskazującym dłoni strzelającej. Magazynki
zazwyczaj wypadają swobodnie, ale mogą
potrzebować delikatnego wysunięcia z
gniazda.
Upewnij się, że komora nabojowa jest pusta.
Wprowadź nowy magazynek i wciśnij przycisk
blokady suwadła z lewej strony komory
zamkowej. Zwolniony zespół ruchomy
wprowadzi nowy nabój do komory nabojowej.
Karabinek jest gotowy do kontynuowania
strzelania.

4.5

Rozładowanie broni

Jeśli prowadziłeś ogień do ostatniego naboju w
magazynku:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Po ostatnim strzale suwadło karabinka
zostanie zablokowane w tylnym położeniu
informując o końcu amunicji.
Skontroluj komorę nabojową i pozycję
suwadła.
Odłącz magazynek – wciśnij przycisk po
prawej stronie komory spustowej.
Ponownie skontroluj komorę nabojową.
Zwolnij zespół ruchomyz tylnego położenia
przy użyciu zatrzasku ulokowanego po lewej
stronie komory spustowej.
Oddaj strzał kontrolny w bezpiecznym
kierunku.

Jeśli nie prowadziłeś ognia do ostatnego
naboju lub suwadło nie zatrzymało się w tylnym
położeniu:

1.
2.

3.

Odłącz magazynek – wciśnij przycisk po
prawej stronie komory spustowej.
Odciągnij rączkę przeładowania do końca
usuwając nabój z komory nabojowej i skontroluj komorę nabojową.
Oddaj strzał kontrolny w bezpiecznym
kierunku.
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5

Kalibracja mechanicznych przyrządów celowniczych
Przyczyna
Muszka

Regulacja
Muszka jest zbyt nisko.
Należy wykręcić muszkę do góry.

Muszka

Muszka jest zbyt wysoko.
Należy wkręcić muszkę niżej.

Przeziernik

Przeziernik przesunięty za bardzo
w lewo.
Należy przesunąć przeziernik w
prawo (R).

Przeziernik

Przeziernik przesunięty za bardzo
w prawo.
Należy przesunąć przeziernik w
lewo (L).

Regulacja muszki
Kręcenie muszką do góry (UP) spowoduje jej
wysunięcie z podstawy.
Kręcenie muszką w przeciwnym kierunku
spowoduje jej wkręcenie w podstawę.
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Regulacja przeziernika
Kręcenie pokrętłem regulacji przeziernika
w stronę oznaczoną jako R spowoduje jego
przesunięcie w prawo.
Kręcenie pokrętłem regulacji w przeciwną
stronę spowoduje przesunięcie przeziernika
w lewo.

BEZPIECZEŃSTWO
Przed czyszczeniem upewnij się, że broń jest rozładowana. Patrz 3.1 - Sprawdzenie broni pod względem bezpieczeństwa

6

Rozkładanie broni do czyszczenia

Zalecamy czyszczenie i konserwację broni po każdym strzelaniu lub przed dłuższą przerwą w strzelaniu, aby zapewnić jej prawidłowe
funkcjonowanie. Używaj środków i narzędzi przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji broni. Zalecamy używanie linii środków do
konserwacji broni SVRN.

6.1
1.
2.

Rozdzielenie komory spustowej i komory zamkowej
Wysuń łączniki komory spustowej zaczynając
od tylnego.
Rozdziel komorę spustową od komory
zamkowej.

//11

6.2

Wyciąganie zespołu suwadła

2/3

1.
2.
3.

6.3
1.
2.
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Wysuń suwadło wraz z rączką przeładowania
do ok. 2/3 długości.
Wyciągnij zespół suwadła z komory
zamkowej.
Wyciągnij rączkę przeładowania przesuwając rączkę do tyłu znajdziesz
specjalne wycięcia umożliwiające jej
uniesienie i wysunięcie.

Rozkładanie zespołu suwadła
Wyciągnij kołek iglicy.
Wysuń iglicę.

90°

3.
4.
5.
6.

6.4
1.

2.

Wsuń zamek do zespołu suwadła.
Obróć trzpień sterujący (wodzik) o 90°.
Wysuń wodzik.
Wysuń zamek do przodu.

Rozkładanie zamka
Używając wybijaka odpowiedniej średnicy
delikatnie wysuń kołek, jednocześnie
przytrzymuj pazur wyciągu.
Oddziel pazur wyciągu od zamka. Upewnij się,
że sprężyna pazura jest połączona z pazurem.
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6.5
1.

Rozkładanie elementów komory spustowej
Przytrzymując urządzenie powrotne (bufor)
kciukiem wciśnij pin utrzymujący je.
Wyciągnij urządzenie powrotne wraz ze
sprężyną z prowadnicy kolby.

2.

6.6

Demontaż łoża

Demontaż łoża jest konieczny tylko w niektórych przypadkach i przy standardowym czyszczeniu nie jest niezbędny.
Należy pamiętać, że w przypadku demontażu łoża może być konieczne ponowne przystrzelanie mechanicznych przyrządów
celowniczych lub urządzeń optoelektonicznych montowanych na łożu takich jak laserowe wskaźniki celu, itp..
Zakładając łoże upewnij się, że na śrubach jest odpowiednia ilość kleju anaerobowego, który będzie zapobiegać odkręcaniu się
śrub.

1.
2.

14//

Odkręć dwie śruby mocujące łoże.
Zssuń łoże do przodu.

BEZPIECZEŃSTWO
Przed czyszczeniem upewnij się, że broń jest rozładowana. Patrz 3.1 - Sprawdzenie broni pod względem bezpieczeństwa
Czyść lufę przepychając wycior lub przeciągając sznur w jednym kierunku stosując możliwie płynny i jednostajny ruch.
Do czyszczenia broni NIE używaj stalowych szczotek lub innych narzędzi, które mogą trwale uszkodzić czyszczone części lub
ich pokrycie.

7

Czyszczenie i konserwacja

Zalecamy czyszczenie i konserwację broni po każdym strzelaniu lub przed dłuższą przerwą w strzelaniu, aby zapewnić jej prawidłowe
funkcjonowanie. Używaj środków i narzędzi dedykowanych do czyszczenia i konserwacji broni. Zalecamy używanie linii środków do czyszczenia
i konserwacji broni SVRN - Gun Solvent (do czyszczenia), Bore Foam (do czyszczenia lufy) oraz Gun Oil (do smarowania i konserwacji).

7.1

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Komora zamkowa i lufa

W przypadku stosowania środków
chemicznych dedykowanych do czyszczenia
lufy postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta.
Następnie przy pomocy wyciora lub “sznura”
wyczyść lufę do momentu gdy z jej przewodu
i bruzd usuniesz zabrudzenia lub ciała obce.
Wycior lub “sznur” należy przesuwać w
przewodzie lufy zgodnie z ruchem pocisku i
robić to płynnym oraz jednostajnym ruchem.
W przypadku wyciora najpierw zastosuj
szczotkę, a następnie końcówkę z
bawełnianymi lub flanelowymi przecierakami.
Przecieraki wymieniaj na czyste po każdym
użyciu. Powtarzaj czynność tak długo, aż po
wyjściu z lufy przecieraki będą czyste.
Komorę nabojową oraz tuleję ryglową czyść
przeznaczoną do tego szczotką.
Usuń pozostałości nagaru i starych olejów
oraz pozostałe zabrudzenia z wnętrza komory
zamkowej.
Rączkę napinania wyczyść przy pomocy
szmatki.
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7.2

1.
2.

3.

7.3
1.

2.
3.
4.

5.
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Zamek i suwadło

Wyczyśc króciec (klucz gazowy) za pomocą
bawełnianego przecieraka.
Korzystając z mosiężnej szczoteczki
usuń pozostałości prochu, nagaru i inne
zabrudzenia z:
2.1 rygli
2.2 pazura wyciągu
2.3 pierścieni gazowych
2.4 czoła zamka
2.5 iglicy
Wyczyść kanał iglicy za pomocą bawełnianego
przecieraka.

Komora spustowa
Wyczyść zabrudzenia w systemie
spustowym używając miękkiej szczoteczki
i bawełnianych przecieraków. Możesz
posłużyć się sprężonym powietrzem w
trudnodostępnych miejscach.
Wyczyść zatrzask suwadła przy użyciu
miękkiej szczoteczki.
Wyczyść gniazdo magazynka przy użyciu
szmatki.
Wyczyść wnętrze prowadnicy kolby przy
użyciu szmatki lub wycioru do strzelby o
kalibrze .12.
Wyczyść urządzenie powrotne i sprężynę
oporopowrotną przy pomocy szmatki.  

OSTRZEŻENIE
Regularnie sprawdzaj zużycie części w poszukiwaniu pęknięć, odkształceń i rdzy.
Regularnie sprawdzaj: lufę, rurę gazową, blok gazowy, zamek, buffer, iglicę, piny i łoże. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się
z serwisem.

BEZPIECZEŃSTWO
Usuń wszelkie pozostałości oleju z lufy i komory nabojowej przed strzelaniem.

7.4

Skrócona instrukcja czyszczenia i smarowania

Wyczyść szczotką lub szmatką przy użyciu Gun Solvent. Następnie pokryj Gun Oil i rozprowadź
równomiernie np. palcami , a następnie wytrzyj do sucha. SVRN Gun Oil pozostawia cienką warstwę
ochronną, która redukuje tarcie między częściami oraz chroni je przed korozją.
Wyczyść szczotką lub szmatką przy użyciu Gun Solvent, a następnie dodaj kroplę Gun Oil na ruchome
elementy. Nadmiar zetrzyj.
Wyczyść szczotką, szmatką lub wyciorem. Wykorzystaj Gun Solvent, który pomoże w usunięciu zabrudzeń, a
następnie wytrzyj do sucha.
Wypełnij lufę pianką Bore Foam i zostaw na około 10 min. aby pianka mogła zareagować z zabrudzeniami.
Następnie używając wyciora lub sznura wyczyść lufę. W przypadku użycia wyciora pamiętaj aby na końcu
użyć przecieraków. Pamiętaj aby wycior lub sznur przeciągać przez lufę jednostajnym ruchem zgodnym z
kierunkiem ruchu pocisku.
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8

Składanie broni

8.1

Składanie elementów komory spustowej

1.
2.

8.2

Odciągnij kurek, a następnie zabezpiecz
karabinek.
Wsuń sprężynę wraz z urządzenie powrotnym
do prowadnicy kolby, aż zablokuje je zatrzask.

Składanie zespołu suwadła

Czoło zamka widziane od przodu.
1.

2.

3.

4.
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Złóż zamek i pazur wyciągu poprzez
wsunięcia osi wyciągu na swoje miejsce.
Zwróć uwagę na to czy sprężyna pazura
wyciągu nie wypadła.
Wsuń zamek do suwadła. Pamiętaj o
odpowiednim ułożeniu pazura wyciągu i
wyrzutnika.
Ustaw zamek w suwadle tak aby otwór na
wodzik zamka znajdował się w odpowiednim
miejscu.
Wsuń wodzik.

90°

5.
6.
7.

Przekręć główkę wodzika o 90°.
Wsuń iglicę do suwadła.
Wsuń kołek iglicy na miejsce.

BEZPIECZEŃSTWO
Regularnie sprawdzaj szczelność pierścieni gazowych. Odciągnij zamek do przedniej pozycji (odryglowanej), a następnie ustaw
suwadło wraz z zamkiem jak na ilustracji poniżej. Suwadło nie powinno opaść swodobnie pod swoim ciężarem. Jeśli suwadło
opadło konieczna jest wymiana pierścieni gazowych.
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8.3

1.
2.
3.
4.
5.

8.4
1.
2.
3.
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Składanie elementów komory zamkowej

Wsuń rączkę napinania na swoje miejsce
znajdując odpowiednie wycięcia.
Nie wsuwaj rączki do końca.
Ustaw zamek w suwadle w pozycji
odryglowanej - wysuniętej do przodu.
Wsuń suwadło do komory zamkowej trafiając
króćcem w wycięcie w rączce przeładowania.
Wsuń suwadło wraz z rączką napinania do
końca.

Połączenie komory spustowej i zamkowej
Upewnij się, że łączniki komory spustowej są
w pełni wysunięte.
Nałóż komorę zamkową na komorę spustową.
Wsuń do końca łączniki zaczynając od
przedniego.

BEZPIECZEŃSTWO
Test przeprowadzaj w kontrolowanych warunkach bez zamunicji, ani podpiętego magazynka.
Podczas testu zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
Test funkcjonowania broni przeprowadzaj za każdym razem po jej czyszczeniu/modyfikacji/rozłożeniu.

9
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Sprawdzenie stanu broni
Ustaw bezpiecznik/selektor ognia na pozycję
SAFE.
Przeładuj karabinek pociągając za rączkę
napinania.
Naciśnij język spustowy upewniając się,
że nie można oddać strzału gdy karabinek
jest zabezpieczony - kurek nie może zostać
zrzucony.
Ustaw skrzydełko bezpiecznika na pozycję
SEMI - kurek nie może zostać zrzucony.
Naciśnij na spust - kurek powinien zostać
zrzucony.
Przytrzymaj spust i przeładuj karabinek
odciągając rączkę napinania.
Strzał na “resecie” - powoli odpuszczaj
spust, aż do momentu gdy usłyszysz głośne
kliknięcie. Naciśnięcie na spust powinno
spowodować zrzucenie kurka.

Powtórzyć do uzyskania pewności
prawidłowego funkcjonowania karabinka.
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10

M-LOK

Karabinki PAC15 wyposażone są w łoże z interfejsem mocowania akcesoriów M-LOK.
Oryginalne akcesoria M-LOK powinny zostać dostarczone wraz z montażem i śrubami montażowymi.
Zastosuj klej anaerobowy do gwintów jeśli gwint dostarczonych śrub nie jest nim pokryty.

Spód akcesorium powinien dokładnie przylegać do
powierzchni, na której jest montowany. Jeżeli tak nie
jest, delikatnymi ruchami w przód i w tył postaraj się do
umieścić w odpowiedniej pozycji.

Przed przykręceniem akcesorium dopchnij je do
powierzchni montażowej w kierunku wylotu lufy.

Zbyt duża odległość.

Upewnij się, że pozostawiłeś odpowiednią odległość
pomiędzy akcesorium, a nakrętką T-Nut. Optymalna
odległość powinna pozwolić na blokowanie się nakrętki
T-Nut w szynie po wykonaniu około pół obrotu śruby.
Zbyt mała odległość.

Jeśli odległość jest zbyt duża musisz wyciągnąć
akcesorium i przy pomocy kluczy dokręcić śrubę.
Jeśli odległoś jest zbyt mała musisz wyciągnąć
akcesorium i przy pomocy kluczy odkręcić śrubę.

Optymalna odległość.

T-Nut odblokowany
(montaż/demontaż)

T-Nut w trakcie
blokowania

T-Nut zablokowany

Pamiętaj, że nakrętka T-Nut musi być w pełni zablokowana
(obrócona o 90°), aby akcesorium było zamontowane
prawidłowo i stabilnie.
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11

Diagramy
Ze względu na dużą ilość anglojęzycznych publikacji o karabinkach rodziny AR15, pozwoliliśmy sobie na umieszczenie
w opisach diagramów nazw części i elementów również w języku angielskim. Mamy nadzieję, że ułatwi to ewentualne
poszukiwanie części zamiennych lub tuningowych.

11.1

Upper Receiver / Komora zamkowa

12

11

2

10
7

4

8
1
9

13

3
6

1. Barrel

Lufa

2. Upper receiver

Komora zamkowa

3. Dust cover

Pokrywa okna wyrzutowego

4. Barrel nut

Nakrętka lufy

5. Handguard

Łoże

6. Screw

Śruby mocujące łoże z nakrętkami

7. Compression ring

Podkładka sprężynująca

8. Flash hider

Tłumik płomienia

9. Gas blok

Kolanko gazowe (pot. blok gazowy)

10. Gas tube pin

Pin blokujący rurę gazowej

11. Gas tube

Rura gazowa

12. Charging handle

Rączka napinania

13. Bolt group

Zespół ruchomy

5
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11.2

Lower Receiver / Komora spustowa
6

5
4
3

21
16

32

13

22
18

30

17

19

31

14

2

15

20
25

9
11

10

7

26

8

28

12

1

29
24

27

23

1. Pistol grip

Chwyt pistoletowy

15. Retaining bolt - rear

Tylny łącznik

2. Buttstock

Kolba

16. Retaining bolt - front

Przedni łącznik

3. Stock tube

Prowadnica kolby

17. Retaining bolt pin - rear

Tylni kołek łącznika

4. Buttstock nut

Nakrętka prowadnicy kolby

18. Retaining bolt pin - front

Przedni kołek łącznika

5. Buffer spring

Sprężyna powrotna

19. Retaining bolt spring - rear Tylna sprężyna kołka łącznika

6. Buffer

Urządzenie powrotne (pot. bufor)

20. Retaining bolt spring - front

Przednia sprężyna kołka łącznika

7. Trigger guard

Osłona języka spustowego

21. Bolt catch pin

Oś dźwigni zatrzasku suwadła

8. Trigger guard retainer pin

Kołek mocujący osłony spustu

22. Bolt catch lever

Dzwignia zatrzasku suwadła

9. Pistol grip washer

Podkładka pod śrubę chwytu
pistoletowego

23. Rear trigger retaining pin

Tylna oś mechanizmu spustowego

24. Front trigger retaining pin

Przednia oś mechanizmu spustowego

25. Safety lever

Skrzydełko bezpiecznika

26. Hammer

Kurek

27. Trigger

Spust

28. Conector

Przerywacz

29. Connector spring

Sprężyna przerywacza

30. Buffer retainer

Zatrzask urządzenia powrotnego

31. Buffer retainer spring

Sprężyna zatrzasku urządzenia
powrotnego

32. Receiver end plate

Płytka tylna komory spustowej

10. Pistol grip screw

Śruba chwytu pistoletowego

11. Locking pin

Kołek dźwigni bezpiecznika

12. Locking pin spring

Sprężyna kołka dźwigni bezpiecznika

13. Magazine catch

Zatrzask magazynka

14. Magazine catch spring

Sprężyna zatrzasku magazynka
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11.3

Bolt Carrier Group (BCG) / Zespół suwadła

4

5
2

1

6
3
14

15
12
11

13
9-10

7

8

1. Firing pin retaining pin

Kołek iglicy

2. Firing pin

Iglica

3. Cam pin

Trzpień sterujący zamka (wodzik)

4. Bolt Carrier

Suwadło

5. Gas key

Króciec (pot. klucz gazowy)

6. Bolt

Zamek

7. Extractor claw

Pazur wyciągu

8. Extractor pin

Oś pazura wyciągu

9. Extractor spring

Sprężyna pazura wyciągu

10. Extractor rubber insert

Prowadnica sprężyny pazura wyciągu

11. Ejector

Wyrzutnik

12. Ejector spring

Sprężyna wyrzutnika

13. Ejector retaining pin

Kołek mocujący wyrzutnik

14. Gas rings (x3)

Pierścienie gazowe (x3)

15. Bolt head

Czoło zamka
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MASZ JUŻ BROŃ
RAFISZ O NIĄ
ALE CZY POT

ZADBAĆ?

POMOŻEMY CI

Z LINIĄ ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
BRONI PALNEJ

SUVEREN ARMS

GUN SOLVENT

BORE FOAM

GUN OIL

• środek do czyszczenia
• bezwonny
• do każdego rodzaju broni
• redukuje tarcie między częściami
• usuwa nagar, ołów, miedź
• pojemność: 200 ml, 400 ml

• aktywna piana do czyszczenia
przewodu lufy
• usuwa nagar, ołów, miedź,
pozostałości smarów i olejów
• pojemność: 200 ml

• przyjemny zapach drzewa
sandałowego
• tworzy powłokę ochronną (film)
• chroni przed korozją
• redukuje tarcie między
częściami
• pojemność: 200 ml, 400 ml

ZAMÓW NA SHOP.SVRN.PL
LUB ZAPYTAJ SWOJEGO DYTRYBUTORA SUVEREN SMALL ARMS POLAND
ICH LISTĘ ZNAJDZIESZ NA WWW.SVRN.PL
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12

Gwarancja i książka serwisowa
OSTRZEŻENIE

Bez podpisu i pieczątki sprzedawcy oraz dowodu zakupu gwarancja nie zostanie uznana.

Data

Opis problemu

Data
sprzedaży

Nr broni, pieczątka i podpis sprzedawcy

Notatka serwisu
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Siedziba główna

P.W. PA-KO
Witaszyczki 66
63-230 Witaszyce
tel: +48 792 725 610
Pn-Pt: 08:00 – 16:00

info@svrn.pl
Dział handlowy

+48 791 762 556
Serwis

+48 794 762 762
serwis@svrn.pl

