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5

6

PEÇAS DO PORTA CARREGADOR MAGNÉTICO LATERAL

1. Fixação do porta na alça e regulagem de altura
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PEÇAS DO 
PORTA 
CARREGADOR 
MAGNÉTICO 
LATERAL  
1. imã

2. alça

3. velcro

4. chave Allen 3mm
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1. FIXAÇÃO DO PORTA NA ALÇA E
REGULAGEM DE ALTURA

(Para prender a alça no cinto siga o passo a passo do item 1.2). 

Caso você já tenha o cinto da GR ajustado para seus portas com 
posição já definida é possível trocar um porta pelo outro sem ter que 
reposicionar as alças no cinto.  

Para substituir um porta por outro nas alças do cinto solte o disco 
de aperto atrás do porta até que fique solto, deslise para cima 
retirando-o (foto 49) e introduza o outro deslizando para baixo (foto 
50). Aperte novamente o disco de aperto. //

ATENÇÃO! Você está lidando com um imã com 
poder de atração muito forte. Mantenha-o longe 
de eletrônicos e metais. Caso tenha mais de um 
magnético, muito cuidado: não permita que se 
aproximem para que não se prendam um ao 
outro, ou a sua mão.



PARABÉNS!
Seu porta carregador está 

pronto para ser usado.


	PEÇAS DO PORTA CARREGADOR STANDARD
	1. Instalação no cinto
	1.1 Colocar o Velcro
	1.2. Colocar alça no Cinto
	2. Fixação do porta na alça e regulagem de altura
	3. Angulação
	4. Finalização:
	4.1 Regulagem de largura do porta e pressão de saque
	4.2 Checagem
	4.3 Transporte e armazenamento

	5. Mudanças opcionais 
	5.1. Abertura
	5.2. Mudança de posição do porta carregador de paralelo para perpendicular à cintura.
	5.3. Mudança do porta carregador de destro para canhoto
	5.4. Necessidade (ou não) de insertos
	5.5. Fechamento
	PEÇAS DO PORTA CARREGADOR MAGNÉTICO FRONTAL  

	6. Instalação
	PEÇAS DO PORTA CARREGADOR MAGNÉTICO LATERAL  

	7. Fixação do porta na alça e regulagem de altura



	Standard MAGAZINE POUCH PARTS
	1. Installation on the belt
	1.1 Attach the Velcro
	1.2. Put the hanger on the belt 

	2. Securing the mag pouch on the hanger and adjusting the height 
	3. Angular adjustment
	4. Finalization:
	4.1 Adjustment of the width of the magazine pouch and the tension of the draw
	4.2 Checking
	4.3 Transport and storage

	5.Optional Changes  
	5.1. Opening
	5.2. Changing the position of the magazine pouch from parallel to perpendicular to the belt
	5.3. Changing the magazine pouch from right- to left-handed 
	5.4. Using (or not) inserts
	5.5. Closing
	FRONTAL MAGNETIC MAGAZINE POUCH parts


	6. Installation
	LATERAL MAGNETIC MAGAZINE POUCH parts

	7. Fixing the mag pouch on the hanger and adjusting the height




