
 

Manual de 
instruções  

Arcos ILF 



A melhor forma de obter 
do seu arco tudo que ele 
tem para melhorar seu 

desempenho como 
atirador é conhecê-lo 
integralmente, sendo 

assim siga as orientações 
do fabricante. 



Como montar seu arco? 
 

Basta encaixar as laminas como na foto acima, ate que a 
lamina encaixe no parafuso com arruela. 

Obs: existe diferença entre as laminas, as que estao 
inseridas as informações de potência é a lamina inferior, 
nao inverta as laminas ou poderá causar diferenca em seus 
tiros 

Os parafusos que fixam as laminas têm funções bastante 
objetiva. 

❖ Ajustar o Tiller do arco, positivo ou neutro 

                               Neutro       Positivo 



 

Basta primeiramente afrouxar o contra parafuso na parte 
inferior da base como mostra a foto da esquerda e após ter 
feito isso apertar ou folgar o parafuso de fixação das 
laminas com a chave correspondente, não esqueça de apos 
regular o tiller ou potencia reapertar o contraparafuso 
para que a regulagem nao sofra alteração com o uso. 
A diferenca entre as laminas superior e inferior nao deve 
ser superior que 1/8”. 

❖ Ajustar potência 

Seu arco vem de fabrica com a regulagem com menor 
potência, para aumentá-la basta apertar o parafuso de 
fixação das laminas igualmente nos dois parafusos, ou seja, 
aperte o parafuso da lamina superior em 1 volta completa e 
faça o mesmo com o parafuso de fixação da lamina infeior e 
vai testando ate que fique confortavel ou o aperto máximo 
das laminas, essa é a regulagem máxima de potência. 

Nao esqueça de antes de apertar ou afrouxar o 
parafuso de fixação afrouxar o contraparafuso e 
depois aperta-lo novamente no final da regulagem 
desejada. 



❖ Alinhamento das laminas 

Caso o arqueiro tenha obtido um arco completo elas já são 
alinhadas antes de ser enviado 

Caso necessite reajusta-las basta apertar ou afrouxar os 
parafusos de alinhamento em cada base de encaixe de 
laminas. 

Lembre-se seu riser é de madeira, ou seja, essa regulagem 
tem que ser feita com cuidado e respeitando os apertos. 
Para regular é necessário que por 
Exemplo; 
Se precisa ajustar a lamina para esquerda, você precisa 
afrouxar o parafuso da esquerda em 1/4 de volta e depois 
apertar o da direita ate que se ajuste, de um pequeno 
aperto, não exceda na força ou correrá o risco de danificar 
o arco. 

Obs: arcos com potência superior a 40 lbs o mais 
prudente é alinhar as laminas sem a corda para 
que nao force excessivamente os parafusos 
alinhadores e causar danos no mesmo. 



O que nunca deve fazer 
• Encordoar seu arco sem uso de encordoador, corre o 

risco de torcer as laminas 
• Quardar seu arco encordoado 
• Deixar seu arco mesmo desmontado sob sol forte, como 

interior de automovel ou ambientes tão quentes quanto. 
• Dar tiros secos 
• Apertar exageradamente os parafusos provocando 

danos ao arco. 

Seu arco padrão ILF esta garantido contra defeito de 
fabricacao por 36 meses, nao esta incluso na garantia outros 
materiais como corda, cases e flechas ou danos provocados 
por mal uso. 

neste periodo caso haja necessidade de se acionar a 
garantia o proprietário do arco deve enviá-lo para a Cronus 
com frete de sua responsabilidade o reenvio é por conta da 
Cronus 



Atenção  

Em caso de duvidas em relação a montagem ou 
regulagem do arco nao tente fazer no achismo, 
busque informações conosco, teremos sempre 
prazer em orientar e ajudar 

Contatos: 
WhatsApp +55 22 981357757  
Email: cronuscf@gmail.com 

Site: http://www.arcoscronus.com 
Instagram: @arcoscronus 
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