
SRC XM8 gen III 

 

Vi vill göra dig som kund medveten om vissa punkter för att du ska bli så nöjd som möjligt 

med ditt köp: 

 

 Handhavande 

 Så här kommer du igång 

 Garanti 

 Kvalitetskontroll 

 

Läs medföljande instruktionsbok noga! Många ”fel” vi får in beror på att användaren inte 

läst instruktionerna och därmed t.ex. inte laddat batteriet, inte fyllt magasinet på rätt sätt och 

så vidare. 

 

 

Handhavande 

Ett airsoftvapen är mycket likt ett riktigt vapen men det är inte byggt för att utstå samma 

påfrestningar. Vapnet är till stor del konstruerat av metall men du måste handha det med 

försiktighet.  

 

Precisionsdelar, som t.ex. eldomställaren, kolven och magasinsspärren, är delar som är lätta 

att man tillför onödigt mycket kraft på vilket i sin tur kan leda till att de inte fungerar 

tillfredsställande. Det är precisionsdelar som inte tål onödigt slitage eller yttre påverkan, tänk 

på det om du springer i skog och mark med vapnet. 

Tänk på att aldrig försöka trycka eller dra i någon vapendel om den kärvar eller sitter fast, 

vanligen har det fastnat smuts eller liknande. Om du då använder kraft istället för rengöring så 

finns det risk att någon del går sönder. Ofta är det mycket små marginaler mellan ”fungerar” 

och inte ”fungerar” när det kommer till airsoftvapen. 

 

Airsoftvapnet drivs genom att luft komprimeras i en cylinder som släpper denna genom ett 

litet rör, det är detta luftflöde som driver kulan framåt. När en kula ligger i loppet hindrar den 

delvis luftens rörelse och verkar som en stötdämpare för pistongen som rör sig i cylindern. 

Har du ingen kula i loppet (magasinet är tomt) så slår pistonghuvudet med full kraft in i 

växellådans främre kant vilket kan skada både pistonghuvudet och växellådan. Avfyra inte 

vapnet utan att du har kulor i magasinet. 

 

Magasinet som medföljer är ett hi-cap magasin som rymmer 470 kulor. Du måste skruva på 

vredet som sitter på undersidan av magasinet för att mata upp kulor i den fjädermatade delen 

av magasinet, det är dessa kulor som förs in i vapnet. Du fyller magasinet med kulor genom 

luckan på ovansidan och sedan snurrar du på vredet tills det klickar till eller blir märkbart 

mycket trögare. Efter att du skjutit så skruvar du återigen på drevet, detta får du upprepa 

under tiden du skjuter, du kan alltså inte skjuta 470 skott i rad utan att snurra på drevet. 

 

Denna airsoft har justerbar hop-up. Du kommer åt den genom att föra tillbaka 

manöverhandtaget, den sitter i det hål som öppnas där patronerna skulle flyga ut om det vore 

ett riktigt vapen. Hop-up är en gummibit som delvis blockerar loppet och som sätter kulan i 

rotation, detta medför att kulorna går längre och rakare. Börja med att skjuta helt utan hop-up, 

sedan justerar du den tills kulorna går rakt. Kulans vikt är också vital för att kulan ska gå rakt, 



desto tyngre kula desto rakare går det. Dock medför allt för tung kula kort räckvidd. Till ditt 

airsoft-vapen rekommenderar vi våra 0,2 g kulor. 

 

Smörjningen av ett airsoftvapen är inte omfattande. Spraya emellanåt lite silikonspray in i 

magasinsbrunnen så att hop-up gummit smörjs. Spraya inte för mycket, det kommer medföra 

att kulorna går betydligt sämre till dess att de dragit loss all överflödig siliconspray ur loppet. 

Vi säljer lämplig silikonspray som passar ditt airsoftvapen. Felaktigt smörjmedel förstör 

packningar och hop-up omedelbart. 

 

Airsoftvapen är konstruerade för prickskytte, inte krig. Vid hårt handhavande i skog och mark 

kan det uppstå slitage som airsoftvapnet inte är konstruerat att tåla. Om du beslutar dig för att 

använda din airsoft till annat än prickskytte så utsätter du den för större påfrestningar än vad 

den är konstruerad för och du kan inte längre samma livslängd på vapnet.  

 

Behandla vapnet med samma respekt som du gör med ett skarpt vapen. Rikta aldrig vapnet 

mot något som du inte tänker skjuta på. Använd alltid ansiktsskydd när du är i närheten av 

airsoftvapen. Frakta det i vapenfodral, det är olagligt att bära det öppet på gatan. Använd det 

endast på avsedd plats, det är inte lagligt att använda det på annans mark utan tillåtelse och ej 

heller på detaljplanerat område. 

 

Återigen, handha inte vapnet som ett äkta. Sätt i magasinet istället för att smälla in det. För 

eldomställaren i rätt läge istället för att dra och tycka. För tillbaka och framåt 

manöverhandtaget, dra det inte tillbaka för att sedan släppa det. I och med airsoftvapnets 

likhet med riktiga vapen är det lätt att glömma att delarna inte ska användas på samma sätt 

som du gör med ett riktigt vapen. 

 

Överväg att köpa våra biologiskt nedbrytbara kulor; de löses upp efter en tid i naturen till 

skillnad från vanliga plastkulor som förstör miljön och naturen för mycket lång tid framöver. 

 

Din XM8 har en skjutbar kolv, den kan skjutas i sina lägen genom att hålla intryckt knappen 

som sitter längst bak på kolven. Den är av plast och ska handhas därefter. 

 

Så här kommer du igång 

 Börja med att ladda det batteri du har köpt till din airsoft. Vi rekommenderar ett 8.4 V 

batteri, använder du högre spänning så ökar det påfrestningarna på ditt vapen och 

risken för att något går sönder ökar. Hur lång tid du behöver ladda beror på vilken 

laddare du använder, vanligen är det några timmar. 

 Batteriet kopplar du i din XM8 genom att du trycker ut sprinten som håller fast det 

främre handtaget. Det främre handtaget öppnas då och du kan koppla in batteriet. 

 Magasinet som medföljer är av high-cap typ. Du öppnar luckan på ovansidan av 

magasinet och fyller upp till kanten med kulor, stäng därefter luckan. Skruva på vredet 

på undersidan av magasinet tills det att det klickar till eller blir märkbart mycket 

trögare. Sätt in magasinet i din XM8. 

 Eldomställaren är i säkrat läge högst upp, automateld i mitten och patronvis längst ner. 

Dra ner eldomställaren till önskat läge. 

 Sikta mot lämpligt kuluppfång och tryck på avtryckaren. Om du behöver justera hop-

upen (se hop-up ovan) så kommer du åt denna genom att dra tillbaka 

manöverhandtaget och justera det reglage du finner bakom patronutkastaren. 

 Förvara alltid ditt vapen säkrat och med batteriet urkopplat. 

 



 

Läs medföljande instruktionsbok noga! Många ”fel” vi får in beror på att användaren inte 

läst instruktionerna och därmed t.ex. inte laddat batteriet, inte fyllt magasinet på rätt sätt och 

så vidare. 

Garanti 

Vapnet är konstruerat för målskytte och dess funktion är garanterad att klara av det. Om du 

handhaver det mer slitsamt eller vårdslöst än vid målskytte så kan fel uppstå som vapnet inte 

är konstruerat för. Fel som därmed uppstår har skett under ändamål som vapnet inte varit 

avsett för och sådana fel täcker inte garantin. 

 

Upptäcker du fel på din airsoft som är inom ramen för dess ändamål så kontakta oss så 

avhjälper vi felet.  

 

Fel som uppstår efter du har fått din airsoft och som inte fanns när den såldes ersätts inte. Om 

du justerar din airsoft med andra delar än vad de levererades med eller om du använder ett 

kraftigare batteri så täcker inte garantin det. Var varsam om din airsoft! Observera att det 

medföljer en 120 m/s fjäder till din airsoft, om du monterar den så gäller inte garantin. 


