
Manuál pro značkovač DM6                                        
 
 
Rychlý přehled 
 
Vzduch- k provozu DM6 by měl být použit pouze stlačený Vzduch.Vstupní tlak do 
regulátoru  
Hyper2 by neměl převyšovat 850PSI. Tovární nastavení in line regulátoru Hyper2 je 145 psi. 

Zapnutí zbraně- na zadní části rukojeti jsou dvě tlačítka. Horní tlačítko 
slouží k zapínání a vypínání zbraně (podržíte tlačítko dokud se nerozsvítí/nezhasne indikující 
LEDka). Dolní tlačítko slouží k deaktivaci/aktivaci infra senzoru tzv. oka umístěného 
v komoře. Oko je automaticky zapnuté při každém zapnutí zbraně. 
Poznámka: pokud oko nefunguje správně, zkuste vyměnit baterii.  
Indikující barvy: 

• Modrá-zbraň nabíhá-booting 
• Červená-oko je zapnuto ,ale komora je prázdná (není kulička v komoře a zbraň 

nevystřelí) 
• Zelená-oko je zapnuto a komora je plná(kulička je připravena ke střelbě) 
• Blikající červeně-oko je vypnuto (zbraň vytřelí ber ohledu zda je kulička v komoře) 
• Blikající zeleně-oko nefunguje správně. 
• Blikající modře-baterie je slabá měla by být vyměněna co nejdříve 

Poznámka:zbraň se automaticky vypne po 10 minutách nepoužívání. 
On/off–pod hlavní je umístěný uzávěr tlaku do zbraně, který při vypnutí vypustí veškerý tlak 
ze zbraně. 
LPR-nízkotlaký regulátor-je umístěný v zadní části zbraně (dolní matice). Tovární nastavení 
je na 70-80 psi. Zašroubováním (po směru hodinek) se tlak snižuje. Vyšroubováním se tlak 
zvyšuje. Nízkotlaký regulátor slouží k nastavení operačního tlaku, tj. zajišťuje chod 
pohyblivých částí zbraně. 
Nastavení rychlosti-úsťová rychlost se nastavuje prostřednictvím Hyper2 vertikálního 
regulátoru. V jeho dolní části  se nachází šroub jeho zašroubováním (po směru hodinek) 
úsťovou rychlost snižujete. Vyšroubováním se úsťová rychlost přidává. Optimální nastavení 
je na 285 fps. Tovární nastavení je na 145psi. 
Poznámka:slabá baterie způsobí nedostatečnou funkci solenoidu a tím nekonsistentní či nízká 
úsťová rychlost 



 
Nastavení operační desky-boardu- 
Na boardu se nacházejí dva spínače označené 1 a 2.  

1. ABS-anti bolt stick. Opatření proti zatuhnutí závěru. zamezuje tomu aby byl první 
výstřel slabý z důvodu zatuhlé vazelíny. Pozice nahoru- zapnuto. Pozice dolů-vypnuto. 

2. přepínání mezi normal modem a configuration modem. 
Pozice dolů- normal mode 
Pozice nahoru- configuration mode 
Configuration mode umožnuje nastavení různých hodnot.. 

Nastavení hodnot 
Zapněte configuration mode 
LEDka projede všemi barvami. 
Spouští přepínáte mezi jednotlivými funkcemi 

• zelená-citlivost spouště 1-20. tovární nastavení 5 
• červená-dwell, čas po jakou dobu bude solenoid aktivní 1-30. tovární nastavení 18 
• modrá- maximální kadence 1-20. tovární nastavení 20 (30 kuliček za vteřinu) 
• žlutá-střelecké mody, 
1. semiauto –NPPL 
2. ramping mode- PSP 
3. ramping mode- Millenium 

poznámka: zbraň nelze vypnout dokud je v configuračním modu 
Změna hodnot. 

• Zapněte konfigurační mod 
• LEDka projede všemi barvami 
• Krátkými kliknutími dospějte k požadované funkci 
• Přidržením spouště po delší dobu než jedna vteřina vstoupíte do požadované funkce 
• Následuje určitý počet bliknutí ukazují nastavenou hodnotu 
• Okamžitě jak přestane LEDka blikat, klikněte na spoušť tolikrát, na kolik chcete mít 

nastavenou hodnotu. 
• Po chvíli klidu LEDka opět začne svítit barvou funkce, kterou jste měnili. Tj. jste opět 

v základním menu. 
• Přepněte páčku 2 dolů, do normal modu. 

Lubrikace 
Všechny Okroužky které jsou zatěžovány třením by měly pravidelně mazány rubrikantem. 
Používejte pouze prostředky k tomu určené, nepoužívejte olej. 
Vazelínu (optimální je DOW33) nanášejte v tenké vrstvě tak, aby umožňovala snadný pohyb 
komponentů. 
Mezi nejvíce namáhané okroužky patří 5,6,2.  
5 a 2 bývají nejčastější příčinou komplikací. 



  

 
 
Rady i tipy 

• Oko je opatřeno integrovanou krytkou, která usnadňuje rychlé vyčistění komory 
v případě ,že se tam dostane barva, díky tomu není třeba rozebírat zadní komponenty , 
ani oko samotné stačí pouze vytřít komoru a hlaveň. Ovšem to neznamená ,že se barva 
nedostala do těchto částí. Menší množství barvy se dostalo na závěr který barvu natře 
na kroužek 5, pokud se zbraň po odtlakování  nevyčistí tak barva na kroužku 5  začne 
pracovat a zateče pod okroužek nebo o kroužek nabobtná. Zbraň buď při následném 
natlakování začne syčet, nebo dojde k velkému výkyvu úsťové rychlosti, způsobené 
velkým třením závěru a okroužku 5. 

• Padá rychlost při vyšší kadenci-LPR je nastaven příliš nízko, nebo dochází k příliš 
velkému tření závěru (o kroužky 2,5,6,) 

• Zbraň trhá kuli čky- buď je vypnuté oko, nebo je slabá baterie, nebo špatné kuličky. 
• Zbraň syčí hlavní či do těla zbraně- jeden z o kroužků netěsní. 
• Zbraň nestřílí a je zapnutá a natlakovaná-jeden z regulátorů není nastaven správně 

 



 
 

 
 
 
 
 


