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Perun V2 Hybrid nahrazuje mechanické kontakty ve vaší airsoftové replice nebo gelovém blasteru a nabízí 

mnoho užitečných funkcí. Optické a magnetické senzory umožňují eliminovat mnoho pohyblivých částí, 

které jsou náchylné k poškození, a zvyšují tak spolehlivost. Pružnost této jednotky vám dává jistotu, že 

replika vyrobená z dílů od různých výrobců nebude mít problémy s nekompatibilitou. Adaptivní ovládání 

spouště umožňuje přepínat z velmi krátkého chodu spouště na dlouhý i v terénu, a to téměř s jakoukoli 

spouští, včetně sériových.   

Přečtení tohoto návodu vám pomůže plně využít potenciál této jednotky a v případě, že se setkáte s 

nějakými problémy, můžete zde hledat jejich řešení.   

 

Výrobce:   
Perun   
Barwicka 8 St.   
60-192 Poznaň, Polsko   

e-mail: info@perunairsoft.pl   
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1. Technické údaje   
 

Doporučené zdroje napájení   

Perun V2 Hybrid funguje s jakýmkoli zdrojem napájení, který poskytuje napětí mezi 7 a 17 V a může 

dodávat dostatečný proud pro zajištění plynulého chodu repliky. Doporučují se baterie Li-Po a Li-Ion s 

jmenovitým napětím 7,4, 11,1 nebo 14,8 V. Doporučuje se také používat baterie s pokud možno 

vysokým parametrem "C" a kapacitou. To je pro baterii bezpečnější, protože by neměla pracovat na 

hranici svých možností. V tomto videu si ukážeme proč:   

https://www. youtube.com/watch?v=s8RKcIy810A   

Kapacita a parametr "C" rovněž ovlivňují rychlost střelby repliky:   

https://www. youtube.com/watch?v=5hO25aPvHcU   

Kompatibilita se sestavami s vysokým ROF a vysokým výkonem   

Perun V2 Hybrid může pracovat s jakýmikoli replikami, včetně vysoce vyladěných.   

Kompatibilní mechaboxy, převody a spouště   

Perun V2 Hybrid funguje jak v airsoftových elektrických replikách, tak v gelových blasterech. Je navržen 

pro mechabox verze 2 ve standardu Tokyo Marui. Příkladem nekompatibilních replik je řada ECS od 

Classic Army, EFCS od Ares nebo ERG od KWA.   

Perun V2 Hybrid byl úspěšně otestován a měl by bez nutnosti úprav pasovat do mechaboxů následujících 

výrobců: APS Silver Edge, A&K, Bolt, Classic Army (kromě řady ECS), G&G (s výjimkami), G&P, ICS, JG, 

King Arms, KWA (gen 2.0), Retro Arms, Specna Arms, Ultimate a VFC. U mechaboxů Cyma, G&G G2 a 

Krytac je nutné určité broušení v oblasti kontaktů (viz strana 14). Jedná se o mechaboxy, u kterých jsme 

během procesu návrhu testovali kompatibilitu. Upozorňujeme, že i přes naši snahu o poskytnutí 

spolehlivých informací, nemůžeme zaručit plnou kompatibilitu všech výše uvedených skeletů 

mechaboxů. Výrobci replik někdy mírně mění rozměry svých dílů mezi jednotlivými sériemi, což přináší 

nutnost určité úpravy nebo v extrémních případech způsobuje jejich nekompatibilitu s Perun V2 Hybrid.   

U replik G&G se selektorem "45°" může být velmi obtížné zajistit správnou funkci všech režimů střelby 

kvůli velmi krátkému chodu kulisy.   

Barva mechaboxu nebo její "lesklost" nemá žádný vliv na fungování procesorovky Perun V2 Hybrid.   

Perun V2 Hybrid funguje s jakýmikoliv převody, včetně DSG, TSG,  short stroke, šikmé, rovné a s jakýmkoli 

převodovým poměrem. Jedinou výjimkou jsou převody 32:1, které fungují s "půlzubými" písty. Pístové 

kolo s 19 zuby (používané v replikách SR25) mohou vyžadovat zvláštní zacházení, pokud jde o použití 

funkce vypuštění pružiny.   

Sériové i aftermarketové spouště standardu Tokyo Marui lze použít s Perun V2 Hybrid. Barva spouště 

nemá na funkci vliv. Některé spouště ICS mohou vyžadovat před nasazením držáku magnetu broušení. 

Spouště G&G ETU jsou nekompatibilní a měly by být vyměněny.   

Elektronická pojistka   

Perun V2 Hybrid má integrovanou elektronickou pojistku, která automaticky odpojí napájení v případě 

zkratu nebo při zjištění zaseknutí mechaboxu. Při aktivaci pojistky nedochází k jejímu opotřebení.   

Typ konektoru baterie   

Perun V2 Hybrid se dodává s již připájeným konektorem T-Plug (T-Deans).   
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Pájecí plošky pro gel blastery a nasvětlovací hop up komory   

Na elektronické desce Perun jsou dvě pájecí plošky, které jsou určeny speciálně k připájení vodičů mag. 

svorek nebo vodičů nasvětlovací komory. Tyto plošky se jednoduše připojí paralelně k motoru. Nezajišťují 

řízení proudu ani napětí a mají pouze usnadnit zapojení, aby nebylo nutné vést dráty nasvětlovací 

komory až k motoru.   

Spotřeba proudu v pohotovostním režimu   

Kdykoli je připojena baterie a kulisa je nastaven na "SAFE", mosfet odebírá proud 1,5 mA. Při běžném 

hraní je to sice neznatelné, ale pokud repliku skladujete s připojenou baterií týden nebo déle, může dojít 

k úplnému vybití baterie a jejímu poškození. Proto vždy nezapomeňte po použití baterii odpojit.   

Bezkartáčové motory   

Perun V2 Hybrid pracuje s motory BLDC jako Option No. 1 nebo Warhead. Bylo však zaznamenáno 

několik případů, kdy jednotka BLDC motor správně nedetekovala.    

 Při použití těchto motorů nesmí být aktivována funkce redukce RoF!   

2. Jak to funguje?   
 

Perun V2 Hybrid využívá optické a magnetické senzory pro detekci polohy pístového kola, spouště a 

kulisy. Nemá žádné pohyblivé části. To zajišťuje nejen velkou spolehlivost, ale také flexibilitu, díky které 

bude Perun V2 Hybrid pracovat bez   

problému v téměř libovolné kombinaci mechaboxů, spouští,   

a pístových kol.   

                 Detekce pístového kola   
 Fototranzistor (senzor) pístového kola a IR LED dioda pracují    

 jako bariérový spínač. Když jsou senzor a dioda zablokovány,   

 znamená to, že se mezi nimi nacházejí zuby pístového kola.  

 Perun využívá informace o tom, zda jsou zuby ozubeného kola přítomny, 

 nebo ne, k tomu, aby určilo, která fáze cyklu v mechaboxu právě probíhá.   

 Algoritmus používaný pro počítání zubů umožňuje použít téměř  

 jakákoliv převodová kola.  Není třeba provádět žádná nastavení, aby  

 bylo možné použít kola typu DSG, TSG, short stroke nebo SR25.    

 

Snímač selektoru/kulisy   
Na přístroji Perun V2 Hybrid jsou dva volicí senzory, na fotografii označené modře (pro poloautomatický 

režim) a červeně (pro automatický režim). Tyto snímače pracují tak, že vysílají infračervené (IR) záření a 

zjišťují, kolik z něj se k nim vrací zpět, díky odrazu od blízkých objektů. Bílé objekty odrážejí většinu 

infračerveného záření, zatímco černé téměř žádné. Aby byly objekty detekovány, musí být také velmi 

blízko (méně než 1 mm) k senzorům,  

takže jakákoliv vyšší hodnota může způsobit, špatné čtení  

SEMI a AUTO režimu. 

Pokud je bílá oblast na nálepce kulisy nad snímačem "SEMI",   

odráží infračervené záření a dává tak přístroji najevo, že kulisa byla  

přepnuta na pozici SEMI - za předpokladu, že je nálepka dobře umístěna.   

Stejný princip funguje i pro "AUTO". "SAFE" je detekováno, když nad snímači není žádná   

bílá plocha z nálepky přilepené na kulise.   
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Spínání  

Hallovy senzory sledují magnetické pole generované magnetem v držáku magnetu nainstalovaném na 

spoušti. Tyto údaje jsou pak přenášeny do mikrokontroléru jednotky, který v závislosti na nastavení 

citlivosti a poloze spouště může spustit výstřel. Magnetické snímače jsou rovněž schopny zjistit, zda se v 

blízkosti repliky nachází vnější magnetický předmět, a v takovém případě aktivují alarm vnějšího 

magnetického pole, aby zabránily nechtěnému výstřelu.   

3. Instalace   
 

Doplňující videomanuál je k dispozici zde:   

youtube.com/watch?v=NCD2DWjRhj8   

1.    Demontujte repliku a mechabox. Vyjměte vše   

z mechaboxu.   

2.    Umístěte Perun do mechaboxu tak, aby hrana pístového  

ozubeného kola se zarovnala s čárou senzoru, která je vytištěna 

 na desce plošných spojů, jak je znázorněno na obrázku.   

na fotografii vpravo. Max. odchylka 0,5 mm doleva nebo   

vpravo od této čáry je přijatelná, ale je lepší se jí vyhnout.   

Jakmile je zařízení Perun připraveno, přišroubujte jej na místo. Ujistěte se, že pevně drží   

šroubem a nekýve se. Nebojte se o desku plošných spojů, v  

v oblasti šroubů nejsou žádné elektronické cesty a nemusíte se ničeho bát.   

Nemusíte používat žádné těsnění nebo podložky navíc. Nepoužívejte však nadměrnou sílu.   

3.  Nainstalujte plastový držák magnetu na spoušť, jak je znázorněno na obrázku.   

na fotografii vpravo. Při šroubování obou polovin držáku   

k sobě použijte jen malou sílu, abyste nepoškodili závit.   

V závislosti na modelu spouště, který používáte, mohou být a  

může zůstat mezi oběma polovinami mezera. Pokud držák 

 magnetu se stále viklá, použijte třetí šroubek k odstranění  

 případné zbývající vůli (buďte také opatrní a nepoužívejte  

 nadměrnou sílu na šroub).   

4.    Ujistěte se, že se spoušť nedotýká elektronické desky   

a pístové kolo se může volně otáčet a nedotýká se šroubu.   

Pístové ozubené kolo se může zpočátku dotýkat držáku magnetu, ale   

po zasunutí středového kolíku, který je součástí držáku, by se to již nemělo dít.   

Prochází převodovkou hned za spouští.   

5.    Nalepte nálepku na desku kulisy (odstraňte kovovou část z desky, pokud je na ní).   

Na místě znázorněném na sadě samolepek dodané s přístrojem Perun. Pokud ji instalujete do 

repliky vyrobené společností ICS nebo MP5 od společnosti JG, použijte nálepky "pro ICS". Níže 

uvedený nákres ukazuje, jak by měla být umístěna nálepka voliče vzhledem k voliči.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

senzory:   
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6.    Sestavte mechabox pouze s pístovým ozubeným kolem, Perunem a  

spouští.  

Doporučujeme použít podložky pro spoušť (lze použít standardní  

podložky pro ozubená kola k tomuto účelu), aby se mohla pohybovat  

pouze dopředu a dozadu, nikoli do stran.   

Držák spouště by měl spočívat na kontaktní zarážce (malý výstupek   

nebo šroub na mechaboxu), jak je znázorněno na fotografii:   

7.    Vložte mechabox do spodní části těla a zasuňte zadní a prostřední   

čep. Při vkládání středového čepu bude možná nutné držet spoušť, aby prostřední kolík prošel 

skrz.   

8.    Připojte baterii k jednotce (s odpojeným motorem) a použijte kontrolu senzoru.   

(více informací na straně 13) a zkontrolujte, zda všechny senzory fungují správně. Ujistěte se,    

že jsou polohy selektoru detekovány tak, jak je uvedeno níže:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkontrolujte také spoušť a pístové kolo jestli je snímáno. V případě, že Perun nedetekuje spoušť, 

pístové kolo nebo polohu selektoru správně při některé z těchto zkoušek, podívejte se na řešení 

popsaná na schématu   

výše nebo níže:   
- Při zapojení baterie musí být volič v poloze "SAFE".   
-  Pokud se zdá, že spoušť nefunguje, ujistěte se, že magnet spolu s plastovým dílem   

držáku je na spoušti a je správně umístěn. Správná polarizace magnetu (který   

konec magnetu směřuje na desku) je důležitá. Můžete zkusit magnet otočit.   

-  Pokud není pístové kolo detekováno, zkontrolujte, zda dráty nepřekážejí IR diodě.   

V levé spodní části mosfetu. Pokud problém přetrvává, možná bude třeba zkusit uvolnit diodu.   

Šroubek, který drží elektronickou desku a posunout desku do stran (pokud je to možné) a pak   

zašroubovat zpět a znovu zkontrolovat.   

9.  Pokud vše funguje správně, vyjměte mechabox ze spodní části těla.   

10.  Znovu otevřete mechabox a vložte do ní ostatní součásti.   

Pokud instalujete Perun do gelového blasteru nebo používáte   

tracker hop-up jednotku, použijte pájecí plošky na    

elektronické desce označené "+" a "-" k pájení vodičů svorek 

nebo trasovacích vodičů. Dávejte pozor, abyste náhodou   

nepájeli kabely společně se sousedními součástkami!   

Všimněte si, že mechanický bezpečnostní mechanismus  

můžete ponechat, pokud chcete, není to však nutné. Je to 

záležitost vašich preferencí.   

11.  Sestavte mechabox. Sestavte celou repliku jako hodinky.   

Dávejte pozor na dráty, aby se izolace nedostala do zkratu   

při montáži!   
12.  Doporučuje se zkontrolovat, zda nedošlo ke zkratu mezi oběma kabely.   

Například pomocí multimetru.     
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4. Během spouštění   
 

Při každém připojení baterie k replice se ujistěte, že je selektor nastaven na "SAFE".  Je to z 

bezpečnostních důvodů, ale také to pomáhá Perunu zjistit, kde je poloha "SAFE". Pokud budete 

připojovat baterii s voličem v poloze "SEMI" nebo "AUTO", replika nemusí střílet, pokud nejprve 

nepřepnete do polohy "SAFE", nebo i když se tak stane, jednotka může někdy fungovat nestandardně, 

dokud se alespoň jednou nedostane do polohy "SAFE".   

5. Adaptivní řízení spouště   
 

Při každém připojení baterie Perun zjistí klidovou polohu spouště a použije ji jako referenční hodnotu 

(proto se ujistěte, že během spouštění nikdy nestisknete spoušť). V závislosti na aktuálním nastavení 

citlivosti spouště Perun automaticky vystřelí poté, co spoušť urazí dostatečně dlouhou vzdálenost.  To 

umožňuje velmi krátké stlačení spouště bez nutnosti jakékoliv úpravy spouště a změny citlivosti spouště.   

Při použití spouštěče s regulací by se měl používat pouze omezovač přeběhu. Regulace předstihu může 

způsobit, že tah spouště potřebný k výstřelu bude delší, než by byl při ponechání ve standardní přední 

poloze. V normálním poloautomatickém režimu používá Perun Hybrid metodu progresivní aktivace 

spouště. To znamená, že prahové a nulovací body spouště jsou pohyblivé a pohybují se společně se 

spouští, jak je znázorněno na nákresu níže:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To má za následek dvě věci:   
1. Pokud je nastavena vysoká citlivost spouště, ve většině případů (v závislosti na modelu spouště) byste 

měli být schopni natáhnout spoušť až na doraz a vystřelit jen mírným uvolněním z krajní zadní polohy a 

jejím opětovným natažením. To také umožňuje snadné "spamování" v poloautomatickém režimu, 

protože stačí pouze rychle stisknout spoušť a nemusíte se nutně ujišťovat, že je zcela uvolněná. To by 

mohlo být zajímavé zejména pro hráče speedsoftu.   

2. Pro hráče, kteří hledají větší realismus, může být důležité, že spoušť musí být vždy resetována 

(uvolněna) o určitou vzdálenost, než je možné provést další výstřel, což je patrné při nižších citlivostech. 

To napodobuje fungování spouští ve skutečných střelných zbraních a poskytuje větší míru kontroly.   

 

Progresivní metoda nefunguje, pokud je povoleno sériové snímání, automatické snímání, režim DMR, 

binární spoušť nebo dvoustupňová spoušť.     
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6. Funkce a programování   

Doplňující videonávod je k dispozici zde: https://www. 

youtube.com/watch?v=2o4eWEYyw7c   

 
Vstup do režimu programování:   
Pro "SEMI" – nastavte selektor na "SEMI" několik 

sekund, pak přejděte na "AUTO" a zpět, dvakrát 

("SEMI" → "AUTO" → "SEMI" → "AUTO" → "SEMI").   

Úspěšný vstup do režimu programování "SEMI" bude 

potvrzen jedním zvukovým signálem a modrým 

světlem LED.   

Pro "AUTO" – nastavte selektor na "AUTO" několik 

sekund, poté přejděte na "SEMI" a zpět, dvakrát 

("AUTO" → "SEMI" → "AUTO" → "SEMI" → "AUTO") 

Úspěšný vstup do režimu programování pro "AUTO" 

bude potvrzen třemi zvukovými signály a červeným 

světlem LED.   

Přepínání selektoru mezi "AUTO" a "SEMI"   

a zpět umožňuje pohyb mezi režimy. Zmáčknutí   

spouště umožňuje zapnout, vypnout nebo nastavit 

 úrovně pro režimů.   

Úplný popis funkce   

Všechna nastavení se nastavují nezávisle pro polohy voliče "SEMI" a "AUTO", s výjimkou alarmů 

Li-Po a Master reset, které fungují pro obě polohy voliče.   
Funkce a  

Barva LED  
Režim 
střelby   

 

Zelená   
 

 

 

AB   
 

Modrá   

Pro každou polohu selektoru můžete zvolit režimy střelby: safe, semi, 1-5 ran v sérii a 
auto.   
 
Žádný zvukový signál, trvalé zelené světlo - SAFE
1 krátký jednoduchý signál a blikání - SEMI
2-5 krátkých signálů a bliknutí - 2-5 DÁVKA
 sérií 1 dlouhý signál a bliknutí – FULL AUTO
 

Aktivní brzda (AB) zastaví motor po výstřelu, čímž zabrání tomu, aby pružina zůstala ve 
stlačeném stavu, a eliminuje dvojité výstřely u replik s vysokou rychlostí střelby 
("overspin"). K dispozici je 5 úrovní síly brzdění - od 1 (nejslabší brzdění) do 5 (nejsilnější). 
Brzdění lze také zcela vypnout. Doporučujeme brzdění nepoužívat nebo jej používat na 
nejnižší úrovni, silnější brzdění není nutné, protože negativně ovlivňuje životnost motoru 
a způsobuje zvýšené zahřívání.   
Tip: Přepněte na poloautomatickou střelbu, vystřelte jeden výstřel a po výstřelu držte 
spoušť. To způsobí, že po 3 sekundách bude vystřelen druhý jednotlivý výstřel s 
nejsilnějším nastavením AB, přičemž se ujistěte, že pružina zůstane nestlačená. 
Doporučujeme to provést po ukončení střelby.   

 

  Pokud je zapnuto přednatažení, nastavení AB není důležité.  Jakékoliv 
naprogramované nastavení AB se uloží do paměti a začne platit, jakmile je

přednatažení vypnuto.
Žádný zvukový signál a modře svítící LED znamená, že aktivní brzda je vypnutá. Signály 1
až 5 označují brzdění od 1 (nejslabší) do 5 (nejsilnější).
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Funkce a 

barva LED   
Přednatažení   

 

Žlutá   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binární  
spoušť  

 

Střídavě 

blikající 

fialová a 

tyrkysová 

 

 

Dvou-
stupňová 
spoušť 
 
 
Střídavě 
blikající 
fialová a 
zelená 

 

 

 

 

 

 

 

Senzitivita 
spouště   

 

Střídavě 
blikající 
fialová a 
žlutá 

 

 
Description   

 

Při střelbě na semi zbraň udržuje píst v zadní poloze, který je připravený k výstřelu. Tím
se zkracuje doba mezi stisknutím spouště a skutečným výstřelem, což zvyšuje
realističnost a poskytuje výhodu v bojích CQB.
Správnou úroveň přednatažení je třeba nastavit individuálně pro každou repliku a
podle preferencí uživatele. Výkon precockingu se automaticky přizpůsobuje napětí
baterie a poloautomatickým nebo automatickým výstřelům.
Tip: Chcete-li uvolnit pružinu po použití funkce precocking, přepněte na poloautomat,
vystřelte jeden výstřel a po výstřelu podržte spoušť. To způsobí, že po 3 sekundách
bude vystřelen druhý jednotlivý výstřel s nejsilnějším nastavením aktivní brzdy, přičemž
se ujistěte, že pružina zůstane nestlačená. Doporučuje se to provést po ukončení
střelby.
Žádný zvukový signál, když LED svítí žlutě, znamená, že natažení je vypnuté. 1 až 8
signály indikují úrovně natažení od 1 (nejslabší) do 8 (nejsilnější). 
 
Binární spoušť umožňuje střílet dvě rány. První při zmáčknutí spouště a druhý při 
uvolnění spouště.  

Tip: Podržením spouště po dobu 2 sekund zrušíte druhý výstřel.   
 

      Nefunguje s dvoustupňovou spouští. Když je povolena dvoustupňová spoušť,
je binární spoušť automaticky deaktivována.
Žádný zvukový signál, zatímco LED dioda střídavě bliká fialově a tyrkysově, znamená, že
binární spoušť je vypnutá. Signál 1 znamená aktivaci binární spouště.

 
 
Dvoustupňová spoušť umožňuje střelbu v jednom režimu po mírném (krátký chod)
stisknutí spouště a ve druhém při silnějším (delší chod) stlačením spouště. Možné jsou
následující režimy:
semi → dávka
semi → auto
burst → auto

Počet dávek je standardně nastaven na 3, ale pokud bude v "režimu střelby" nastavena
dávka 2, 4 nebo 5, takový počet dávek se podle toho stane aktivním ve dvoustupňové
spoušti.

Žádný zvukový signál, zatímco LED bliká střídavě fialově a zeleně, znamená, že
dvoustupňová spoušť je deaktivována. Když je povoleno, zvukové signály připomí-
nají aktivní nastavení, lze slyšet.

Nefunguje s binární spouští. Když je povoleno dvoustupňové spouštění,   
binární spoušť je automaticky deaktivována.   

 
 
Tento parametr určuje, jak citlivá je spoušť. K dispozici je 5 úrovní, které se projeví
výstřelem poté, co spodní hrot spouště zhruba ujede:

1 - 6 mm
2 - 4 mm
3 - 3 mm
4 - 2 mm
5 - 1 mm

     Jedná se o přibližné hodnoty, které se mohou lišit v závislosti na použitých dílech.
Signály 1 až 5 při střídavém blikání fialové a žluté kontrolky indikují úrovně citlivosti od
1 (nejnižší) do 5 (nejvyšší). 
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Funkce a
barvy di-
od ROF
reducce

 

                       Bílá  
 

 

 

 

 

 

                      DMR mód   
 

Fialová   
 

 

Li-Po a Li- 
on alarm   

 

Tyrkysová   
 

 

 

DSG   
 

Střídavě
blikající zelená
a modrá

      

	 Master reset 

 

 
Vysvětlení

Tato funkce umožňuje snížit kadence u automatické střelby :
  – 6%
 – 12%
 – 18%
 – 24%
 – 30%

 Jedná se o přibližné hodnoty, které se mohou lišit v závislosti na konfiguraci repliky.
 Poloautomatické výstřely a první výstřel v sérii jsou vždy vystřeleny bez jakéhokoli
redukce kadence,aby byla zachována dobrá odezva spouště.
Žádný zvukový signál, zatímco LED dioda svítí bíle, znamená, že redukce ROF je
vypnutá. Signály 1 až signalizují úrovně redukce od 1 (nejmenší) až 5 (největší).
 

Žádný zvukový signál, zatímco LED dioda svítí fialově, znamená, že režim DMR je 
vypnutý. Signály 1 až 5 označují úrovně intervalů od 1 (nejkratší) do 5 (nejdelší). 

Alarm Li-Po a Li-Ion informuje uživatele, že napětí baterie kleslo pod 3,7 V na 
článek, při čemž by baterie neměla být dále používána a musí být dobita. Přístroj 
automaticky zjistí počet článků v baterii a určí bezpečný rozsah napětí. Potřeba 
výměny baterie je signalizována krátkými zvukovými signály každých 30 s. Tuto 
funkci vypněte, pokud používáte jiné baterie než Li-Po nebo Li-Ion. 
Žádný zvukový signál, zatímco kontrolka LED svítí bíle, znamená, že je alarm vypnut. 
Signál 1 znamená aktivaci alarmu. 

7. Tovární nastavení   

 
Nové jednotky a jednotky, u kterých byl aktivován master reset, budou mít režimy 

nastaveny následujícím způsobem:   
- Režim střelby - semi je "SEMI" a automatický je "AUTO".   

- Aktivní Brzda - úroveň 3   

- Přednatažení - vypnuto   
- Binární spoušť - vypnuto   

- Dvoustupňová spoušť - vypnuto   

- Citlivost spouště - úroveň 3   

- Režim DMR - vypnuto   
- Snížení ROF - vypnuto   

- Alarm Li-Po a Li-Ion - povolen   
- DSG – vypnuto 
3131 
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Toxic
Textové pole
Žádný zvukový signál, když LED svítí střídavě zeleně a modře, znamená, že DSG je deaktivováno.1 signál indikuje aktivaci režimu DSG.



8. Diagnostický systém

Perun V3 Hybrid je vybaven diagnostickým systémem, který vám v případě problému pomůže najít jeho 

zdroj. Po připojení baterie projde přístroj kontrolou při spuštění, aby se ujistil, že je replika připravena k 

akci. Úspěšné dokončení této kontroly je indikováno krátkým zeleným bliknutím kontrolky LED.

Problémy a led barvy  Vysvětlení 

Vypojený  motor/
Diagnostický stav

 

Žlutá bliká 

 

 

Zkontrolujte zapojení fastonů na motoru
 

 

 

Aktivovaná pojistka  

 

Svíticí červená led a nebo 
blikající  

 

 

 

 

 

 

 

Chyba cyklu v 
mechaboxu   

 

Střídavé blikání žluté a 
zelené   

 

 

 

 

Připojená baterie má nízké 
napětí   

 

Střídavé blikání žluté a 
tyrkysové   
Připojená baterie má 
moc vysoké napětí 

 

Střídavé blikání 
červené a tyrkysové   
Detekováno magnetické 
polo v okolí jednotky  

 

Střídavě blikající 
červená a fialová 

 

 

Aktivace pojistky s při zjištěném zkratu (nepřetržitá červená) a 
zaseknutí mechaboxu (blikající červená). V některých situacích nemusí 
být toto rozlišeno správné, například zaseknutí mechaboxu může být 
nesprávně čteno jako zkrat a naopak.   

Elektronickou pojistku může stejně dobře aktivovat kombinace dílů, 
která odebírá příliš velký proud (např. vysokootáčkový motor a 
vysokorychlostní kola).  

 

 

 
Jednotka nedostala informaci o konci cyklu od snímače pístového kola 
a přestala střílet až po překročení bezpečnostního časového limitu. 
Zkontrolujte, zda kola nebo snímače nejsou poškozeny a zda jsou kola 
správně vypodložena.  

 
 
Byla zjištěna velká teplota základní jednotky a jednotka odstavila 
střelbu. Počkejte až jednotka vychladne a vše by pak mělo být normální. 
 

 

Napětí připojené baterie je pod 7V. Baterie připojená k zařízení musí mít 
napětí mezi 7V a 17V.   

 

 
  
Baterie připojení k zařízení má vice jak 17V! Musí se ihned odpojit 
aby se nezničilo zařízení!  Baterie připojená k zařízení musí mít napětí 
mezi 7V a 17V.   

 

 

Senzory spouště detekovaly vnější magnetické pole (nepocházející z 
magnetu spouště). Jednotka bude blokována, dokud nebude zdroj 
magnetického pole odstraněn.  TIP: můžete zkusit otočit magnet na 
spoušti o 180°.  
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Problémy a barvy LED  Vysvětlení 

Zničený hlavní transistor  

                   nebo řadič   

 

Střídavě blikající červená 
a žlutá  
Porucha snímače napětí 
baterie    

 

Střídavě blikající 
červená a bílá   

Systémová detekce napětí baterie je poškozena. Nutné poslat 
jednotku výrobci na opravu a nebo na reklamaci.    
   

 
Další známé problémy:   

Problém  Příčina  Řešení  

Zbraň vystřelí   
dávku   
v SEMI režimu   
   

 

 

Jednotka nic 
nedělá; nestřílí 
nevydává 
žádné vibrace 
ani zvuk.  

 

 

 
Baterie a nebo 
motor mají 
vysokou 
teplotu.   

 

 

Použijte baterie s vyšší kapacitou a nebo 
vyšší C hodnotou.  
  

Motor je moc slabý.  Použijte silnější motor, ideálně s 
neodymovými magnety.   

Nadměrná zátěž motoru způsobena  
Například vysokým třením:   
- špatným vypodložením kol,   
- špatný úhel motoru v pažbičce.  

 

 

 

 

 
Když chci zkusit 
vystřelit, tak 
replika je úplně 
tichá, nic se 
nestane, 
rozsvítí se 
zelená LED a 
jednotka 
jednou pípne   

 

 

 

 

Došlo k zaseknutí mechaboxu z 
důvodu špatného složení nebo 
nesepnutí z důvodu slabé baterie, 
špatného spojení baterie. Aktivuje 
se elektronická pojistka.  
Sestava je příliš náročná vůči 
použité baterii a jednotka se 
resetovala kvůli poklesu napětí.    
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Odstraňte závadu záseku v mechaboxu 

 

 

 

 

Použijte silnější baterii.    

 



 

 

 

Bylo zaznemenáno 
příliš mnoho a nebo 
příliš málo detekcí od 
pístového kola a 
nemohl být 
detekován problém   

 

Objeví se chyba 
vnějšího 
magentického pole I 
když se v blízkosti 
nenechází žádný 
externí magnet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Když je zapnutá 
redukce kadence, 
elektronická pojistka 
se zapne a zbraň 
nevystřelí 
V SR25 která používá 
19 zubé pístové kolo 
a aktivní brzdu, 
nefunguje správně 
vypuštění pružiny a 
přednatažení)   

 

 

 

Pístové kolo je příliš blízko u
snímače jednotky a nebo je
moc špinavý senzor. To způ-
sobuje špatné čtení pístové-
ho kola 

 

 

 

Spoušť byla zmáčknutá při 
připojení baterie.   
Spoušť má moc velký výkyv v 
mechaboxu do stran a může 
způsobovat špatné čtení a 
nebo nechtěné sepnutí. 
Chod spouště není pokaždé 
stejný při každém stisku. 
 
 
 
 
 
 

Příliš vysoká redukce 
kadence a motor není 
schopen správně provést 
celý cyklus.  

 

 

 
Kvůli dalším zubům je cyklus 
odhalen příliš brzy.  Perun 
brzdí převody dostatečně 
rychle, aby se kolo zastavilo   
těsně předtím, než se může   
uvolnit píst a provést výstřel. 

 

 

 

Odšroubujte jednotku, posuňte ji co nejvíce 
doprava a znovu ji zašroubujte..   
 

 

Vyčistěte pístové kolo od maziva.   
 

 

 

Vypojte baterii a znovu jí zapojte do vaší 
repliky. 
Vypodložte nahoře spoušť, aby neměla 
v mechaboxu výkyv.  
 

 
Ujistěte se, že spoušť má správný chod, nemá 
výkyv a má také správný chod dopředu a 
dozadu. Můžete zkusit použít silnější pružinku 
pod spouští. 
 

 

 

 

Snižte úroveň redukce a nebo jí 
úplně vypněte. 
 

 

 

Nastavte přednatežení na nízkou úroveň a 
zkontrolujte jestli je píst v přední poloze. 
Vypuštění pružiny stale nemusí fungovat, ale 
měla by být tímto nahrazena. Pokud chcete 
mít přednatažení pístu během hry, nastavte 
vyšší úroveň na semi   a nízkou na full auto 
aby imitovala vypuštění pružiny. 

Motor čas od času 
pípne   

Li-Po alarm je aktivován.  Vyměnte baterii   za jinou Li-po baterii. 
Pokud používáte Li-on baterie, doporučuje 
se vypnout Lipo alarm. Li-on baterie mají 
nominálně trochu nižší napětí a může být 
špatně detekována slabá baterie. 

 

In case of any technical questions, please contact us at: info@perunairsoft.pl   
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9. Kontrola senzorů   
 

Hodnoty snímače můžete snadno zkontrolovat odpojením motoru. Když je Perun V3 Hybrid připojen k baterii, ale 
odpojen od motoru, informuje o tom žlutým blikajícím světlem. Pokud se během tohoto blikání zapojí správně 
fungující a připojený snímač, jednotka to na chvíli signalizuje změnou barvy LED. Po vstupu do režimu kontroly 
snímače bude aktivní po dobu 5 minut, poté se jednotka vypne. Chcete-li ji znovu spustit, stačí znovu připojit ba-
terii.

 

 Pro vstup do kontroly senzorů je potřeba nejdříve odpojit motor a až poté připojit baterii!
 

Barva LED senzoru    Odpojený motor /Kontrola senzorů   

 

Blikající žlutá 
 
Režim střelby “AUTO”   

 

Červená 
   
Režim střelby “SEMI”   

 

Modrá 
   
Režim střelby “SAFE”   

 

Bílá 
   
Spoušť   

 

Fialová

Pístové kola
 

Zelená   

Selektor střelby byl změněn na režim “AUTO”.   
 

 

 

Selektor střelby byl změněn na režim “SEMI”.   
 

 

Selektor střelby byl změněn na režim “SAFE”.   
 

 

 

Byla zmáčknutá spoušť.   
 

 

Byl zaznamenaný pohyb pístového kola.  

 

Kontrolu snímače spouště a selektoru lze provést jednoduchým stisknutím spouště nebo přepnutím selektoru 
mezi polohami "SAFE", "SEMI" a "AUTO". To lze provést bez nutnosti rozebírat celou repliku.   
Pro kontrolu snímače pístového kola je nejlepší otevřít mechabox a vyjmout z ní vše kromě Peruna a pístového 
kola (dbejte na to, aby podložení zůstalo stejné jako u sestavené repliky, může mít vliv na to, zda by snímač 
fungoval nebo ne). Pak roztočte pístové kolo rukou a podívejte se, zda se barva kontrolky změní na zelenou.   
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Žádný ze senzorů v tuto chvíli nezaznamená žádnou změnu.   



 

10. Potřebné modifikace v mechaboxu od Krytac a ostatních     
 

Některé mechaboxy vyžadují drobné úpravy, aby umožnily instalaci jednotky Perun V2 Hybrid. Zde popisujeme 
některé nám známé případy. Nikdy nebruste elektronickou desku! Může to vést k trvalému poškození jednotky, 
i když v oblasti, kterou chcete upravit, nejsou vidět žádné součástky a cesty.   

Krytac   

 
Před Po  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělejte trochu místa pro sensor pístového kola, tak že v mechaboxu uděláte malý ďůlek nebo výřez, 

aby se dostala jednotka Perun do mechaboxu v pořádku:   

 

Před  Po   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G&G G2   

Prakticky stejná modifikace jako se stěnou u Krytac mechaboxu.   

Cyma   

Výstupek pro zajištění jednotky Perun je potřeba vyrovnat/vyhladit do roviny s mechaboxem.  
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Odstraňte malý výstupek na pravé polovině mechaboxu v blízkosti kontaktů. S touto částí je nemožné 
mechabox sestavit, protože se nedotýká desky plošných spojů a může bránit výhledu na snímač 
pístového kola:   


