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UWAGA!

Wszelkie celowe naruszenia integralności urządzenia (ściąganie folii ochronnej, 
ingerencja w jednolitość układu, płytki drukowanej, podzespołów znajdujących 
się na płytce czy inne celowe działania mające na celu zmianę lub inną ingerencję 
w układu bluFET, a nieujęte w instrukcji) warunkują utratę gwarancji.

1. Zasady bezpieczeństwa.

Nie wolno: ściągać rurki termokurczliwej z układu, przerabiać oraz mody�kować płytki 
drukowanej oraz podzespołów na niej zawartych, ingerować w oprogramowanie 
układu bluFET.

1.1. Przed rozpoczęciem montażu:
a) Upewnij się, że do repliki nie jest podpięta bateria zasilająca replikę.
b) Sprawdź, czy w replice nie znajduje się kulka – jeśli tak, usuń ją wyciorem.
c) Podczas instalacji układu wmontuj bezpiecznik – upewnij się, że jesteś w jego 
posiadaniu przed rozpoczęciem instalacji układu bluFET.
d) W przypadku jakichkolwiek problemów podczas instalacji prosimy o kontakt 
– support@gunfet.com

1.2. W trakcie montażu:
a) Kieruj się informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
b) W celu poprawnego montażu i późniejszego działania układu bluFET korzystaj 
tylko ze sprawdzonych i odpowiednich podzespołów (przewody, wtyczki, 
bezpieczniki, inne). Wszystkie potrzebne części dostępne są w naszym sklepie wraz 
z modułem bluFET na www.gunfet.com.

1.3. Po zamontowaniu układu bluFET:
a) Pobierz aplikację blufet na swoje urządzenie mobilne ze strony producenta bądź 
w Sklepie Play.
b) Podczas rejestracji układu jak i jego pierwszego uruchomienia oraz dalszego 
użytkowania postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania modułu bluFET.

Producent Solitech Krzysztof Woliński nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne straty materialne, 
uszkodzenia, uszczerbki na zdrowiu oraz inne 
zdarzenia związane z użytkowaniem produktu 
bluFET lub replik AEG z zamontowanym układem 
bluFET.

www.gunfet.com
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SPECYFIKACJA BLUFET:

Moduł bluFET jest programowalnym układem elektronicznym przeznaczonym 
do replik elektrycznych ASG. Moduł posiada 17 funkcji.

W przypadku połączenia telefonu z systemem Android, oprogramowanie pozwala 
na przekazywanie informacji „telefon         bluFET" oraz  „bluFET         telefon" 
oraz późniejsze wprowadzanie danych z telefonu na portal www.mygunfet.com

Moduł bluFET współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku typami 
akumulatorów. BluFET został zaprojektowany przede wszystkim do współpracy 
z replikami tuningowanymi, więc można go instalować do replik z zamontowaną 
sprężyną nawet M210.

Układ jest w stanie pracować z akumulatorami o napięciu do 17V.

server
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Funkcje bluFET

MOSFET
– zabezpiecza mechaniczne styki przed przepaleniem przejmując 
na siebie ich rolę oraz pozwala na uzyskanie większej 
szybkostrzelności.

ACTIVE BRAKE
– pozwala na zachowanie kontroli oddawanej ilości strzałów 
w replikach z dużą szybkostrzelnością. 

PRECOCKING
- zaawansowany system pozycjonowania tłoka silnika, zapewnia 
natychmiastowy strzał po wciśnięciu spustu.

DYNAMIC BATTERY PROTECTION
– zabezpiecza baterię przed nadmiernym rozładowaniem. 
Szczególnie ważne przy bateriach li-po.

OVERHEAT PROTECTION
– zabezpieczenie termiczne układu.

OVERCURRENT PROTECTION
– wykrywa zwarcie i zabezpiecza silnik, baterię oraz tranzystor 
przed przepaleniem.
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Funkcje bluFET

ALARM INDICATION
– telefon informuje o ewentualnych problemach 
przy pomocy alarmu.

ANDROID SETUP
– bezprzewodowe połączenie z telefonem lub innym urządzeniem 
z systemem Android.

ROF CONTROL
– pozwala na kontrolowanie szybkostrzelności.

MULTIPROFILE SUPPORT
– umożliwia sterowanie jak i wybór wielu opcji działania repliki 
dzięki współpracy z systemem Android.

CYCLE COMPLETION
– po każdym strzale tłok pozostaje z przodu, co przedłuża 
żywotność sprężyny głównej.

SHOTS COUNTER  
– zlicza ilość oddanych strzałów.
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Funkcje bluFET

SHOTS DETECTOR
– bardzo precyzyjny detektor strzałów bazujący na pomiarze 
prądu oraz akcelerometrze.

BURST MODE
– pozwala na uzyskanie trybu serii, kilku strzałów pod rząd. Ilość 
kulek w serii jest programowalna przez użytkownika. 

GESTURE CONTROL
– pozwala kontrolować replikę za pomocą ruchu.

BATTLE RECORDING
– aplikacja mobilna zapisuje pozycję gracza, ruch i przesyła dane 
na serwer GUNfet'a.

PLUG & PLAY
– prosty system umożliwiający podłączenie modułu do repliki 
jak i jego rozłączenie



Zawartość pudełka:
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W opakowaniu z modułem 
bluFET znajdziemy:

1. Moduł bluFET (1 szt.)
2. Przewód sygnałowy podwójny (1 szt.)
3. Przewód sygnałowy pojedynczy (1 szt.)
4. Komplet konektorów Deans-T (1 kpl)
5. Komplet rurek termokurczliwych (4 szt.)
6. Przejściówka do baterii z wtykiem Mini Tamiya (1 szt.)
7. Komplet opasek samozaciskowych (2 szt.)
8. Pasek taśmy montażowej (1 szt.)
9. Karta informacyjna (1 szt.)



Montaż układu bluFET
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1. Bez wymiany instalacji elektrycznej.

Odlutuj jeden z przewodów zasilających doprowadzonych do kostki stykowej
/mikrostyku (czerwony przewód).

Przylutuj wspomniany przewód w miejsce, gdzie znajduje się drugi przewód 
przy kostce stykowej/mikrostykach (oba czerwone przewody mają być przylutowane 
w jednym miejscu).

W miejsce odlutowanego przewodu (czerwony) przylutuj przewód sygnałowy, 
który znajduje się w zestawie (pojedynczy, czarny przewód).

W przypadku, gdy w instalacji elektrycznej repliki znajduje się inna wtyczka 
niż Deans-T, wykorzystaj konektor męski znajdujący się w zestawie.

Po montażu przewodów podłącz przewody zasilające w odpowiednie miejsce 
urządzenia, oraz przewód sygnałowy do modułu bluFET.

BATERIA+
-

SILNIK +

-
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2. Z wymianą instalacji elektrycznej.

Odlutuj oba przewody doprowadzone do kotki stykowej/mikrostyku (czerwone 
przewody).

W miejsce odlutowanych przewodów przylutuj przewód sygnałowy, który znajduje 
się w zestawie (podwójny, czarny przewód).

Usuń z instalacji elektrycznej repliki wszystkie wcześniej znajdujące się tam przewody 
– czerwone, które były przy kostce stykowej/mikrostykach oraz przewód czarny, idący 
bezpośrednio do silnika.

W miejsce usuniętych przewodów poprowadź nowe, bezpośrednio od silnika 
do układu bluFET (pamiętaj, aby końce przewodów łączące się z silnikiem zakończyć 
odpowiednim konektorem – nie lutuj ich bezpośrednio do silnika).

Przewody zasilające od strony modułu bluFET zakończ męskim konektorem Deans-T 
(dołączony do zestawu).

Po montażu przewodów podłącz przewody zasilające oraz sygnałowe w odpowiednie 
miejsce modułu bluFET.

Podczas montażu należy pamiętać:

1. W celu prawidłowego działania układu 
należy stabilnie i sztywno i zamocować 
go w replice (w zestawie znajdują się opaski 
samozaciskowe oraz odcinek taśmy 
montażowej)
2. Sugerujemy, aby przy każdym ponownym 
użyciu modułu sprawdzić poprawność 
zamocowania układu w replice.

BATERIA+
-

SILNIK +

-



Kon�guracja układu bluFET:
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Pierwsze podłączenie układu oraz pierwsza synchronizacja z urządzeniem 
mobilnym:

1.1. Podłącz moduł bluFET do repliki.

1.2. Podłącz do modułu bluFET źródło prądu (bateria).

1.3. Znajdź w urządzeniu mobilnym aplikację bluFET i włącz ją.

1.4. Dodaj urządzenie poprzez przycisk ( + ).

1.5. Połącz urządzenie mobilne z bluFET'em.

1.6. Wybierz opcje kon�guracji trybu ognia: 
Tryb A – możliwość kontrolowania szybkostrzelności, 
Tryb B – możliwość ustawienia trybu burst oraz ilości kulek w serii, 
Tryb C – możliwość ustawienia trybu burst i szybkostrzelności w jednym 
                  module. Użytkowanie trybu C polega na: krótkim wciśnięciu spustu – burst, 
                  przytrzymaniu spustu – auto. W przypadku ustawienia funkcji auto na mniej 
                  niż 100% - najpierw zostanie wystrzelony burst w takiej ilości kulek 
                  na ile został zaprogramowany, a dopiero następnie automatycznie załączy 
                  się tryb auto, w takiej wartości na jaką moc silnika została ustawiona.

Korzystaj ze wszystkich innych funkcji jakie daje moduł i aplikacja. Pełna lista funkcji 
dostępna na str. 4 instrukcji.

Pamiętaj, aby przed pierwszym połączeniem układu z telefonem stworzyć konto 
użytkownika na stronie www.mygunfet.com i dodać urządzenie – poprzez rejestrację 
nr MAC modułu w zakładce Urządzenia (Devices). (nr MAC znajduje się na urządzeniu 
oraz na ulotce dołączonej do opakowania)
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Kon�guracja układu bluFET:
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2. Użytkowanie bluFET podczas kolejnych podłączeń:

2.1. Podłącz moduł bluFET do repliki.

2.2. Podłącz do modułu bluFET źródło prądu (bateria).

2.3. Połącz urządzenie mobilne z bluFET'em.

2.4. Wybierz opcje kon�guracji trybu ognia: 
Tryb A – możliwość kontrolowania szybkostrzelności, 
Tryb B – możliwość ustawienia trybu burst oraz ilości kulek w serii, 
Tryb C – możliwość ustawienia trybu burst i szybkostrzelności w jednym 
                  module. Użytkowanie trybu C polega na: krótkim wciśnięciu spustu – burst, 
                  przytrzymaniu spustu – auto. W przypadku ustawienia funkcji auto na mniej 
                  niż 100% - najpierw zostanie wystrzelony burst w takiej ilości kulek 
                  na ile został zaprogramowany, a dopiero następnie automatycznie załączy
                  się tryb auto, w takiej wartości na jaką moc silnika została ustawiona.

 Korzystaj ze wszystkich innych funkcji jakie daje moduł i aplikacja. Pełna lista funkcji 
dostępna na str. 4 instrukcji.



Kon�guracja układu bluFET:
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3. Po podłączeniu układu do repliki oraz połączeniu układu z urządzeniem 
mobilnym możemy:

3.1. Skorzystać z dodatkowych opcji takich jak:

a) Ponowna kalibracja akcelerometru.
b) Włączenie/wyłączenie kontroli gestami.
c) Ustawienie zabezpieczenia poziomu rozładowania baterii.
d) Ustawienie pojemności baterii.
e) Ustawienie czułości repliki w przypadku obsługi gestami.



Kon�guracja układu bluFET:
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f) Sprawdzenie informacji o module i wersji oprogramowania jaki obecnie 
jest zainstalowany.
g) W przypadku posiadania kilku modułów, można nazwać każdy wedle uznania 
– np. opisując go jako konkretną replikę, do której jest przypisany.
h) Włączenie i wyłączenie takich funkcji jak Active Brake, Precocking 
czy Cycle Competition.
i) Ustawienie przy jakim napięciu baterii aplikacja ma ostrzec użytkownika.
j) Resetowanie ustawień do ustawień fabrycznych.
k) Resetowanie awaryjne.



Kon�guracja układu bluFET:
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 3.2. Dodać kolejne urządzenie do swojego urządzenia mobilnego 
         – wystarczy poprzez przycisk ( + ) dodać kolejny moduł bluFET do listy 
         swoich urządzeń.



Kon�guracja układu bluFET:
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3.3. Główne cechy trybu bitwy:
           a) Możliwość zliczania ilości oddanych strzałów,
           b) Możliwość prowadzenie statystyk ilości tra�eń względem otrzymanych 
           strzałów.
           c) Możliwość zapisu przebiegu rozgrywki wraz z danymi GPS, które później 
           można udostępnić na swoim pro�lu użytkownika na www.mygunfet.com 
           d) W trakcie trwania „bitwy" można zaznaczyć otrzymanie tra�enia (DEATH) 
           oraz tra�enia przeciwnika (FRAG). Gdy użytkownik zostanie tra�ony 
           i zaznaczymy „DEATH" rozpoczyna się „pauza" naszej bitwy. Jeśli klikniemy 
           „DEATH" po raz drugi pauza zostanie wyłączona – ma to na celu zaznaczenie 
          przerwy na respawn.



Kon�guracja układu bluFET:
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3.4. Zmiana trybu ognia gestami 
 – możesz wybrać opcje kon�guracji trybu ognia: 
Tryb A – możliwość kontrolowania szybkostrzelności, 
Tryb B – możliwość ustawienia trybu burst oraz ilości kulek w serii, 
Tryb C – możliwość ustawienia trybu burst i szybkostrzelności w jednym module. 
Zmiany trybu można dokonać manualnie w aplikacji oraz gestami.



Warunki gwarancji
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Solitech Krzysztof Woliński gwarantuje, że Produkt w momencie zakupu nie posiada 
wad fabrycznych i nie jest uszkodzony. Gwarancja ta obowiązuje przez okres 
12 miesięcy. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący 
używa Produkt zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją.

1. Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że Kupujący w poprawny sposób wypełni 
i wyśle formularz gwarancyjny.

2. Gwarancja nie może być zatwierdzona jeśli:
   2.1 Produkt został zniszczony na skutek mechanicznego, termicznego 
          lub chemicznego uszkodzenia powstałego przypadkowo; używania Produktu 
          niezgodnie z jego przeznaczeniem (niezgodnie z instrukcją), nadużycia, 
          zaniedbania, nadmiernego �zycznego, elektrycznego lub elektromechanicznego 
          obciążenia; zalania cieczą lub płynem; zmian i mody�kacji struktury jakiejkolwiek 
          części Produktu (np. zdjęcie rurki termokurczliwej), lub
   
   2.2. Produkt został zniszczony lub uszkodzony na skutek nieprawidłowej instalacji.
 
3. Sprzedający ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie gwarancyjne drogą 
elektroniczną (e-mail) w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 
Zatwierdzenie gwarancji wiąże się z naprawą Produktu bądź wymianą Produktu 
na fabrycznie nowy.


