
КРОК 3:
- Встановіть гайкову пластину на місце листової 
пружини
- Гвинт можна тимчасово встановити і 
використати в якості ручки для допомоги в 
установці гайкової пластини, як показано на 
зображенні.

КРОК 1:
- Розберіть блок зворотної пружини.
- Спробуйте прилаштувати кнопку 
розблокування кришки що входить в комплект в 
задньому цапфу.
- На деяких видах зброї може бути необхідність 
злегка відшліфувати нижню поверхню кнопки 
спуску для оптимальної щільності прилягання. 
Нанесіть краплю збройового мастила в гніздо 
для цапф.
- Зберіть блок зворотної пружини за допомогою 
кнопки розблокування кришки, що додається в 
комплекті.
- Відкладіть для подальшої установки.

КРОК 2:
- Зніміть приціл різким ударом, використовуючи 
інструменти, як показано на малюнку.
- Накрийте приціл ганчіркою, щоб запобігти 
виламування силою.
- Зніміть листову пружину довгогубцями.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:
- ГУМОВИЙ МОЛОТОК
- ДОВГОГУБЦІ
- ПЛОСКА ВИКРУТКА
- 9/64 ШЕСТИГРАННИЙ КЛЮЧ

Посібник зі швидкого встановлення
Завжди дотримуйтесь правил безпеки та користуйтесь засобами захисту під 

час обслуговування та використання вогнепальної зброї.
Texas Weapon Systems не несуть відповідальності за некоректне 

використання вогнепальної зброї.

*** Перед початком роботи переконайтеся, що вогнепальна 
зброя розряджена ***
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КРОК 4:
- Встановіть основу петлі та шарнірний штифт.
- Нанесіть на гвинт краплю клею для фіксації 
різьблення, наприклад Loctite-Blue.
- Закріпіть шарнірну основу до гайкової 
пластини за допомогою гвинта.
- Secure hinge pin with e-clip.

КРОК 6:
- Відрегулюйте кришку назад у пазу цапф, як 
показано на зображенні.
- Нанесіть краплю клею для фіксації різьблення, 
наприклад Loctite-Blue, на гвинти шарнірної 
вилки.
- Затягніть гвинти вилки петлі, щоб закріпити 
верхню кришку.
- Встановіть на місце зворотну пружину
- Двічі закрийте кришку та носій заряду щоб 
розташувати кнопку розблокування кришки (це 
потрібно робити щоразу, коли кришка
закривається, щоб забезпечити надійне 
фіксування).

КРОК 5:
- Затягніть гвинти шарнірної вилки пальцями.
- Прикріпіть кришку до основи петлі за 
допомогою знімного штиря
- Закрийте кришку так, щоб вона увійшла в паз
задньої цапфи.

ВсТАНОВЛЕННЯ ЗАВЕРШЕНЕ!
Дякуємо, що вибрали Texas Weapon 
Systems. Гордо виготовлено в Техаs.
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