Instrukcja montażu kompensatora KPO-RS2
Otrzymali Państwo kompensator wraz z tuleją osłonową i podkładkami zgniatalnymi (3 szt.).
Oraz 6 śrubek M4 do zaślepienia niekorzystnych otworów w fabrycznym urządzeniu
wylotowym i wodny papier ścierny w dwóch gradacjach (100 i 180).

Pierwszą czynnością jest zaślepienie wspomnianych 6 otworów ponieważ pozostałości po
strzelaniu mogą utrudnić bądź uniemożliwić odkręcenie tulei osłonowej.
Otwory trzeba nagwintować pod gwint M4. Najlepiej używając 3-częściowego kompletu
dobrej jakości gwintowników np. polskich VIS lub FWP (dostępne na Allegro).

Po nagwintowaniu wkręcić śrubki we wszystkie 6 otworów z użyciem kleju do gwintów np.
niebieskiego Loctite lub innego anaerobowego o podobnych właściwościach np. firm Multi
Bond lub CX-80. Wkręcić tak żeby nie wystawały ponad powierzchnię.
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Najpierw przymiarka, nakładamy tuleję osłonową na fabryczne urządzenie wylotowe

Następnie jedną z podkładek na kompensator KPO-RS2

Skręcamy (tulei osłonowej proszę jeszcze nie nakręcać).

Uwaga, gwinty kompensatora i tulei są „lewe”, wkręcamy przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara.
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Dobieramy podkładkę, która pozwoli ustalić właściwe położenie osiowe kompensatora
co ma zasadnicze znaczenie.

Szlifujemy wybraną podkładkę do grubości, która pozwoli dokręcić ręką do pozycji bliskiej
oczekiwanej t.j. kilka stopni, ok. 5mm przed pionową pozycją znacznika.

Skok gwintu wynosi 1mm. Na przykład, jeśli do właściwej pozycji brakuje 90 stopni to trzeba
zmniejszyć grubość podkładki o 90/360 = 0,25mm. Szlifujemy ruchami kolistymi ujmując
podkładkę 4 palcami, lekko dociskając do papieru ułożonego na równej powierzchni.
Po doszlifowaniu wkręcamy kompensator z podkładką. Mocno, z użyciem np. drewnianego
wałka włożonego w otwartą przegrodę kompensatora. Można użyć też np. uchwytu
szczoteczki do zębów...
To wszystko w kwestii montażu. Jeśli zajdzie potrzeba pomocy proszę dzwonić lub pisać.
Tel. 604 46 50 70. E-mail: cerber@cerber.com.pl lub wlodek.cichacz@gmail.com

Trzy zaślepione śrubkami otwory w kompensatorze służą ewentualnej regulacji jego działania
w zależności od zachowania broni, postawy, amunicji...
Proszę pamiętać o czyszczeniu i konserwacji kompensatora (i broni oczywiście).
Zadowolenia życzę z użytkowania!
Mile widziane opinie z użytkowania, zdjęcia broni z kompensatorem, filmy ze strzelania...
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