
 
 
BlackbeardX AR-15 – návod k použití 
 
Systém BlackbeardX 
BlackbeardX tvoří dva základní komponenty:  

1. Blackbeard – laserový modul s diodou a systémem automatického resetu 
spouště (nahrazuje sestavu závěru v AR15 samonabíjecích puškách). 

2. BlackbeardX – inteligentní zásobník (obsahuje baterii a střelecký senzor 
s technologií MantisX) 

Technologie MantisX je funkční pouze společně s aplikací MantisX instalované na 
chytrém telefonu nebo tabletu. Aplikace je ke stažení jak v Apple AppStore, tak na 
Google play. Aplikace je pouze v anglickém jazyce. 
 
Instalace aplikace MantisX a párování s BlackbeardX chytrým zásobníkem 
1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci MantisX z App Store, Google Store nebo Amazon 
App Store 
2. Stisknutím tlačítka integrovaného do těla zásobníku v jeho spodní části na levé 
straně po směru výstřelu aktivujte senzor – rozsvítí se kontrolní LED dioda.  
3. Modré blikající světlo signalizuje, že BlackbeardX je připraven k párování 
s aplikací MantisX. 4. Otevřete aplikaci na vašem chytrém zařízení a stiskněte 
„Connect“. 
5. Pro vypnutí zásobníku BlackbeardX stiskněte aktivační tlačítko dokud dioda 
nepřestane svítit. 
 
Podrobný návod je k dispozici v aplikaci MantisX pod: 
Settings > Instruction Guide   (Nastavení > Návod k použití) 
 
Instalace laserového autoresetovacího modulu BlackbeardX (nahrazuje sestavu 
závěru AR15). 
1. Ujistěte se, že sestava závěru je v přední poloze a zbraň je vybitá; 
2. Vysuňte zadní čep spodního pouzdra závěru a odklopte horní část pouzdra 
závěru; 
3. Vyjměte stávající napínací táhlo závěru a sestavu závěru (BCG); 
4. Vložte tréninkovou sestavu závěru BlackbeardX; 
5. Natáhněte kladivo dozadu, dokud nezůstane v zadní poloze; 
6. Zavřete horní pouzdro závěru AR-15 a znovu zasuňte zajišťovací kolík; 

7. Vložte tréninkový zásobník BlackbeardX do šachty zásobníku. 
 
Funkce systému 
BlackbeardX automaticky resetuje spoušť po každém stisknutí. Chcete-li 
s BlackbeardX cvičit střelbu, jednoduše uvolněte pojistku na zbrani a stiskněte 
spoušť. Technologie MantisX je vestavěna do zásobníku a pracuje automaticky po 
spárování s aplikací MantisX. 
 
 
 
 
Vyjmutí ze zbraně 
1. Vytáhněte zadní čep spodního pouzdra závěru; 
2. Vyjměte tréninkovou BCG BlackbeardX a nahraďte jej původním napínacím 
táhlem a sestavou BCG; 
3. Vyjměte zásobník BlackbeardX; 
4. Zavřete horní pouzdro závěru AR-15 a znovu zajistěte zadní kolík. 
 
Dobíjení akumulátoru 
Blackbeard je napájen lithium-iontovou dobíjecí baterií umístěnou v tréninkovém 
zásobníku. Kontrolky nabíjení indikují aktuální úroveň nabití. Chcete-li BlackbeardX 
nabíjet, připojte nabíjecí micro USB kabel do USB portu, který najdete na boku 
zásobníku BlackbeardX. 
 
Nastavení záměrné laseru 
Modely Blackbeard s funkcí označení cíle laserem mohou vyžadovat korekci k 
nastavení požadovaného bodu zásahu (POI). Je možné, že bude potřeba změna 
nastavení pro různé střelné zbraně a různá mířidla. 
1. Nainstalujte systém BlackbeardX do AR-15 (viz Instalace); 
2. Přepněte spínač ovládání laseru do polohy „vždy“ zapnuto (dolní poloha); 
3. Pomocí seřizovacích šroubů a dodaného imbusového klíče upravte směr a výšku 
na požadovaný POI. Oba nastavovací šrouby jsou přístupné přes vyhazovací okno 
se systémem BlackbeardX nainstalovaným v AR-15. 
 
Zařízení emituje viditelné laserové záření. Vyhněte se ozáření oka nebo kůže! 
 
Výrobce: Mantis Tech, 2270 US Hwy 30, Oswego, IL 60543, www.mantisX.com 
Dovozce: SH Commerce, s.r.o, IČO: 07124856, www.shcommerce.cz, 
tel: +420703397865 
 


