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GİRİŞ:
Stoeger Model P3000 av tüfeğini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Sorunsuz şekilde kullanılmasını sağlamak üzere tasarlanmış ve
imal edilmiştir. Silahın çalışmasının, bakımının ve onarımının baştan sona anlaşılması onun güvenliğini ve performansını artıracaktır.
Bu kılavuzda verilen bilgileri lütfen okuyunuz ve iyice anlayınız.
UYARI: Bu kılavuz, bu silahı kullanmadan önce anlaşılması gereken önemli uyarıları içermektedir.
Gövde
Grubu

Şerit

Mekanizma

Dipçik

Emniyet
Dipçik Tabanı

Fişek Kaşığı
Mekanizma
El kundak somunu
Tetik
Serbest Bırakma Kolu
El kundağı
Tetik Korkuluğu
Şarjör
(El kundağının içinde)

Stoeger P3000, 12 kalibre 3” fişek yatağına sahip yivsiz pompalı bir tüfektir.
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Mobil Şok
(Namlunun içinde)
Namlu

MODEL P3000

		
UYARI
ATEŞLİ SİLAHLAR SİZİN CANINIZI YA DA BAŞKA BİR
KİŞİNİN CANINI ALMA POTANSİYELİNE SAHİPTİR.
TÜM ATEŞLİ SİLAHLARI KULLANIRKEN DİKKATLİ OLUN,
BİR KAZA NEREDEYSE HER ZAMAN TEMEL EMNİYET
KURALLARINA UYMAMANIN BİR SONUCUDUR.

7.
8.
9.

EMNİYET KURALLARI
Lütfen ateşli silahınızı elinize almadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Aşağıdaki Emniyet kuralları ateşli silahın emniyetinin SİZİN
sorumluluğunuz altında olduğuna dair önemli bir hatırlatmayı
içerir. Ateşli silahlar tehlikeli olabilirler ve yanlış kullanıldığı
takdirde potansiyel olarak maddi hasara, ciddi yaralanmalara
ya da ölüme sebebiyet verebilirler.
1. Tüm ateşli silahlara her zaman sanki doluymuş gibi
yaklaşın.
2. Tüfek namlusunu asla kimseye veya güvensiz olan herhangi
bir yöne doğrultmayın. Ateşli silahı her zaman yere doğru
veya diğer güvenli olduğu bilinen bir yöne doğru çevirin.
3. Mekanizması açık olmadıkça ve ateşli silah boş değilse
ateşli silahı ne başka bir kişiye veriniz ne de başkasından
alınız.
4. Taşırken, doldururken veya boşaltırken emniyet mandalını
devreye geçirin ve parmağınızı tetikten uzakta tutun.
5. Size yabancı olan herhangi bir ateşli silahı elinize
almadan veya doldurmadan önce, silahın nasıl çalıştığını
anladığınızdan emin olun. Aşina olmamak ciddi kazalara
neden olabilir. Kullanmak niyetinde olduğunuz veya
kullanımı ile ilgili yeterince bilgiye sahip olmadığınız
herhangi bir ateşli silah için onaylı bir eğitim kursuna katılın.
6. Kullandığınız mühimmatın ateşli silaha uygun olduğundan

10.
11.
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ve fabrikada doldurulmuş olduğundan ve herhangi bir
şekilde zarar görmediğinden emin olun.
Doldurmadan önce açık konumda mekanizmayı kilitleyin
ve namlunun herhangi bir engele maruz kalmadığından
emin olmak için kontrol edin.
Hedefinizi ve hedefin arkasını kontrol edin.
Nişangahınız hedefin üzerinde oluncaya kadar parmağınızı
tetikten uzak tutun.
Ellerinizi, parmaklarınızı ve ayaklarınızı her zaman
herhangi dolu bir ateşli silahın namlusundan uzakta tutun.
Silahınızla ateş ederken veya belli bir mesafeden ateş
edilmesini gözlemlerken kulak tıkacı ve koruyucu gözlük
kullanın.

12. Ateşli Silahlar ve mühimmat birbirlerinden ayrı ve
çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.
13. Ateş etme öncesinde ve esnasında alkollü içeceklerin
kullanımından kaçınınız.
14. Ateşli silahları kötü havalandırılan yerlerde boşaltma,
temizleme, ya da mühimmata dokunma, doğum
kusurlarına ve üremeye zarar verdiği ve diğer ciddi
yaralanmalar ile ilişkili olduğu bilinen bir madde olan
kurşuna maruz kalınmasına neden olabilir. Her zaman
yeterli havalandırmaya sahip alanlarda bulunun. Kurşuna
maruz kaldıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

MONTAJ

UYARI
Silahın üzerinde herhangi türden bir işlem
uygulamadan
önce,
görsel ve fiziksel olarak hiçbir mühimmatın
mevcut olmadığını doğrulamak üzere fişek yatağını, fişek kaşığını ve
şarjörü kontrol edin.

Montajdan önce tetik gövdesinde bulunan mekanizma emniyetinin “açık” konuma gelecek şekilde itilmiş olduğundan
emin olun:
Ateşleme konumunu gösteren kırmızı şerit görünür olmamalıdır.
1.

2.

3.

4.

5.

Dipçik - gövde grubu - el
kundağı montajını ve namlu
grubunu kutusundan çıkarın.
El kundak somununu sola
doğru “saat yönünün tersine”
Atışa Hazır
çevirerek sökün (Resim 1).
Sürgü ve el kundağı ileri
konumdayken namlunun şarjör borusunun üzerine doğru
şekilde takıldığından emin
olarak namluyu gövde grubuna monte edin (Resim 2).
El kundak somununu elle
sıkılabilecek sıkılığa kadar
Emniyetli
şarjör borusuna vidalayın
(Resim 3).
Namlunun gövde grubuna tam oturduğundan emin olun.
Düzgün monte edilerek sıkıldığında namlu sabitlenmeli
ve hiç hareket etmemelidir.
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Ateşli silahın Emniyet düğmesinin “güvenli” konumunda olduğundan emin
olun. Fişek yatağı ve namlunun hiçbir engele maruz
kalmadığından emin olun.
Ateşli silahın namlusunu
her zaman güvenli bir
yöne doğru çevirin. Cephanenin ateşli silah için
doğru ölçü ve boyutlarda
olduğunu kontrol edin.
Tetik gövdesinin içine parmağınızı veya başka bir
nesneyi koymayın. Bu prosedürlere uyulmaması kendinizde veya başkalarında
ciddi yaralanmalara veya
ölüme neden olabilir.

Resim. 1

Resim. 2

Resim. 3

Şarjör tamamen dolana kadar işlemi tekrarlayın. 12
kalibre şarjör dört adet 3”
(76mm) veya 2¾” (70mm)
fişeği alabilir. P3000, yürürlükte olan yasalara ve
yö
netmeliklere uygun olarak şarjör kapasitesini iki
fişek ile sınırlandıran kı
sıtlayıcı bir tapa monte edil
miş şekilde gelir.
Yivsiz av tüfeği, fişek, aşağıdaki prosedürler kullanılarak namlunun fişek yatağına yerleştirilinceye kadar
ateş etmeye hazır değildir:

MÜHİMMAT:

Stoeger P3000 yivsiz av tüfeği 12 çapında fişek yatağına sahiptir. 2 ¾” (70mm) ile “3 (76mm) uzunluğundaki kurşun ve
çelik saçma ateşleyebilmek üzere dizayn edilmiştir. Çelik saçma ile Tam ve Geliştirilmiş Modifiyeli mobil şokların kullanımı
tavsiye edilmez.
UYARI: Ciddi yaralanmaya ve hatta ölüme sebebiyet
verebileceğinden dolayı, asla fişek yatağından daha
uzun olan fişekleri kullanmayın.
UYARI: SADECE fabrikada doldurulmuş mühimmat
kullanın. Yeniden doldurulmuş mühimmatın kullanımı 1
yıllık fabrika garantisini geçersiz kılar.

FİŞEK DOLDURMA:

(DOLAYLI YÖNTEM)
DİKKAT: Devam etmeden önce ateşli silahın boş olduğundan emin olun.
Ateşli silahın emniyeti “açık” (güvenli) konumunda ve mekanizma
şarjöre fişeklerin doldurulmasına izin vermek üzere kurulu olmalıdır
(mekanizma kapalı). Horozu kurmak için mekanizma serbest
bırakma kolunu yukarı doğru kurun ve el kundağını tamamen
geriye ve daha sonra tamamen ileri çekin.
1. Mekanizma kapalı ve horoz kurulu şekilde gövde Grubunun alt
açıklığına erişilebilecek şekilde ateşli silahı ters çevirin
(Resim 4)
2. Ağız kısmına bir fişek
yerleştirin ve fişek durdurma kolu otomatik olarak
onu yakalayıncaya ve fişeği yerinde tutana kadar
şarjör borusunun içine taResim. 4
kın (Resim 5).

3. Mekanizmayı açmak
için mekanizma serbest
bırakma kolunu yukarı itin
ve El kundağını tamamen
arkaya çekin (Resim 6 ve
7). El kundağını tam olarak
ileri kaydırmak suretiyle
Mekanizma kapalı şekilde
şarjör borusundan bir fişek, fişek kaşığının üzerine
bırakılacak kaldırılacak ve
fişek yatağının içine koyulacaktır. Fişek yatağına
şimdi ateş etmek üzere bir
fişek yerleştirilmiştir.
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Resim. 5

Resim. 6

Resim. 7

UYARI
Emniyet “ateş etme” konumuna alınırsa ve tetik çekilirse yivsiz av tüfeği ateş eder. Tüm emniyet kurallarına
uyunuz..

2. Gövde Grubunun alt
açıklığına
erişilebilecek
şekilde ateşli silahı ters çevirin (Resim 11).

İstenildiği takdirde şarjöre bir başka fişek daha takılabilir.

3. Açıklığa bir fişeği yer
leştirin (Resim 12) ve fişek
durdurma kolu otomatik
olarak onu yakalayıncaya
ve fişeği yerinde tutuncaya kadar şarjör borusunun
içine takın (Resim 13). Şarjör tamamen dolana kadar
işlemi tek
rarlayın. P3000,
şarjör kapasitesini iki fişek
ile sınır
landıran kısıtlayıcı
bir tapa monte edilmiş şekilde gelir.

DOĞRUDAN DOLDURMA YÖNTEMİ

DİKKAT! Devam etmeden önce Ateşli silahın boşaltılmış
olduğundan emin olun.
1. Mekanizmayı açmak için mekanizma serbest bırakma kolunu
yukarı itin ve el kundağını tamamen arkaya çekin (Resim 8).
Fişek fırlatma açıklığının içinden gövde grubunun (Resim 9)
içine bir fişek yerleştirin ve el
kundağını ileriye doğru hareket
ettirerek (Resim 10) mekanizmayı kapatın. Fişek yatağına
Resim. 8
ateş etmek üzere şimdi bir fişek
yerleştirilmiştir.

Resim. 9

Resim. 10
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Resim. 11

Resim. 12

Resim. 13

AV TÜFEĞİNİN ATEŞLENMESİ

AV TÜFEĞİNİN BOŞALTILMASI

UYARI
Bu kılavuzun başındaki tüm Emniyet uygulamalarını
gözetiniz.

UYARI
Emniyet düğmesinin “açık” (güvenli) konumunda
olduğundan emin olun. Bu kılavuzun baş tarafında
listelenen emniyet prosedürlerinin tümüne kesinlikle
uyulmalıdır. Her zaman namlunun ucunu güvenli bir
yöne doğrultulmuş şekilde tutun bu aşamalar sırasında
parmaklarınızı her zaman tetikten uzakta tutun.

1. Fişek yatağı içinde bir fişek olduğu halde “ateş etme” konumuna getirmek için Emniyet düğmesini hareket ettirin.
2. Parmağınızı tetiğe koyun ve silahı ateşlemek için geriye doğru çekin.
3. Mekanizma ateş etmeden sonra otomatik olarak kilidini açacaktır.
4. El kundağını tamamen geriye çekmek ateşlenmiş fişeği çekecek ve dışarı atacak ateş etmek için şarjörden yeni bir fişeği
fişek kaşığı üzerine bırakacaktır.
5. El kundağının tam olarak ileri hareket ettirilmesi, atış için bir
sonraki fişeği fişek yatağına sürecektir.
6. Tetik serbest bırakılmalı ve sonraki fişeğin ateşlenmesinden
önce yeniden ayarlanmasına izin verilmelidir.
7. Tetiği çekmek fişek yatağına sürülmüş fişeği ateşleyecektir ve
döngü av tüfeğine doldurulan tüm fişekler atılana kadar tekrar
edilebilir.
8. Ateş ettikten sonra: ateşli silahın tam olarak boşaltıldığından
emin olmak için emniyet düğmesini “açık” (güvenli) konumuna
getirin, el kundağını tamamen geriye kaydırarak mekanizmayı
açın görsel ve fiziksel olarak fişek yatağını, fişek kaşığını ve
şarjörü kontrol edin.

1. Mekanizma bırakma kilitleme koluna bastırın ve basılı tutun.
El kundağını tamamen arkaya sürmek fişek yatağına sürülmüş
fişeği çekecek ve onu tahliye ağzından dışları atacaktır. Aynı
zamanda şarjörden fişek kaşığı üzerine bir fişeği bırakacaktır.
2. El kundağını tam olarak ileri kaydırmak fişek kaşığı üzerindeki fişeği fişek yatağına sürecektir.
3. Bu döngüyü tüm fişekler şarjörden serbest bırakılana ve çıkartılana kadar tekrarlayın.
4. Ateşli silahın tam olarak boşaltıldığından emin olmak için
mekanizmayı açın ve bir kez daha fişek yatağını, fişek kaşığını
ve şarjörü görsel ve fiziksel olarak kontrol edin.
DİKKAT: Fırlayan fişeklerin hiçbir sert yüzey üzerine
düşmediğinden mutlak surette emin olun. Ateşli silaha
yerleştirmeden önce fırlatılan fişekleri temizleyin.
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UYARI
Gözle ve elle silahın tamamen boş olduğundan emin
olmak için fişek yatağını ve şarjörü kontrol edin.

ALTERNATİF BOŞALTMA YÖNTEMİ
UYARI
Emniyet düğmesinin “açık” (güvenli) konumunda
olduğundan emin olun. Bu kılavuzun baş tarafında
listelenen emniyet prosedürlerinin tümüne kesinlikle
uyulmalıdır. Her zaman namlunun ucunu güvenli bir
yöne doğrultun.
Bu aşamalar sırasında parmağınızı her zaman tetikten
uzakta tutun.

AV TÜFEĞİNİN SÖKÜLESİ
(Bakım ve temizlik için gereklidir)

UYARI
Yivsiz av tüfeği üzerinde herhangi türlü bir işlem
uygulamadan önce her zaman fişek yatağının, fişek
kasığının ve şarjörün tamamen boş olduğundan emin olun.
(Av tüfeğinin boşaltılması talimatlarını dikkatlice okuyun).
Sökme Prosedürü:

Bu boşaltma yöntemi fişek
yatağı boş ve mekanizma
(sürgü) kapalı ve şarjör borusu dolu ise, kullanılabilir.

NAMLU
1. Namluyu sökmek için,
el kundak somununu saat
yönünün tersine çevi
rerek
sökün (Resim. 15.).

1. Yivsiz av tüfeğini fişek
Resim. 14
yatağı boş ve mekanizma
kapalı şekilde ters çevirin
ve fişek kaşığını aşağıya doğru iterken, fişek mandalın ön ucunu sağ el işaret parmağı ile içeri doğru itin (Resim 14)
2. Şarjördeki fişek yay basıncı altında şarjörden fırlayarak elle
çıkartılabilir.

2. Namluyu tutarak, halka
borudan kurtuluncaya kadar şarjör borusu boyunca
ileriye doğru çekin. Namluyu hafifçe yukarı ve şarjör borusundan uzağa kaldırın ve ileri doğru kaydırın
(Resim 16).

DİKKAT: Şarjör yayı tamamen sıkıştırıldığında, boşaltma işlemi
sırasında yaralanmaya neden olabilecek kadar büyük kuvvet
üretebilir. Şarjörü boşaltırken dikkatli kullanın.
NOT: Şarjörden çıkarılması gereken her bir fişek için gövde
yan sacı mandalına bir kez basılmalıdır.
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Resim. 15

Resim. 16

EL KUNDAĞI VE MEKANİZMA MONTAJI
3. Namlu çıkarıldıktan
sonra el kundağını ileri
doğru çekin böylece boylu
boyunca tüm şarjör boru
sundan kayacaktır (Resim
17). Mekanizma grubu, el
kundağıyla birlikte gövde
grubunun için
den çıkacak olduğundan, dikkatli
olun. Mekanizma gövde
grubundan tama
men kurtulduktan sonra el kundağı
üzerinden çekip çıkartılabilir (Resim 18).

Not: Eğer eğitimli bir tüfek
tamircisi değilseniz tetik
grubunun daha ileri aşama sökülme işlemleri tavsiye edilmemektedir.
MEKANİZMA
GRUBUNUN SÖKÜLMESİ
DİKKAT: Ateşleme iğnesi, mekanizma içerisinde
montajlıyken iğne yayının
baskısı altındadır.
Olası göz kaybı veya yaralanmayı önlemek için
ateşleme iğnesinin arkasına başparmağınız veya
parmağınız ile bastırın ve
basılı tutun (Resim 21)
1. İğne köstek pimini
(O-Ring ile birlikte) sürgüden dışarı çekin (Resim
22), ve yay basıncı kalkana kadar ateşleme iğnesi
üzerindeki baskıyı yavaşça
azaltın.

Resim. 17

TETİK GRUBU
4. Uygun bir alet kullanarak tetik grubu ana pimini
dışarı doğru itin (Resim
19).
Ana pim tamamen çıkarıldıktan sonra tetik grubu şimdi silahın altından
temizlik için dışarı doğru
çekilebilir (Resim 20).

Resim. 18

Resim. 19
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Resim. 20

Resim. 21

Resim. 22

2. Ateşleme iğnesini ve yayını sürgüden çıkartın. (Resim 23)
1. İğne yayını ateşleme iğnesinin ön kısmı üzerinde
kaydırın ve tertibatı mekanizmanın arkasına yerleştirin.
2. Ateşleme iğnesini mekanizma içinde tutan iğne
köstek pimini
takarken
Resim. 24
ateşleme iğnesinin ucunu
baş parmağınız ile bastırı
nız ve bu konumda tutunuz. köstek pimini mekanizmanın üzerindeki yuvasına takın. O-Ring direnci normal çalışma esnasında pimin gevşek çalışmasını önlemek için tasarlanmıştır (Resim
24).
UYARI: Mekanizma grubunun yanlış montajı ciddi
yaralanma
lara veya ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. Mekanizma grubunun montajının belirtilen
sı
ralamayla montajlanmış ve ateşleme iğnesinin mekanizmanın arkasından görülebilir olduğundan emin
olun. Ateşleme iğnesinin arkası görünür değilse, ateşleme iğnesinin mekanizma arkasından açıkça görülebilir
olması
na özel dikkat göstererek kılavuzda gösterilen
prosedüre göre mekanizma grubunu tekrar monte edin.
Mekanizma içine ateşleme iğnesini montajlamak için
herhangi bir el aleti kullanmayın.

Resim. 23

AV TÜFEĞİNİN YENİDEN MONTAJI
Tüm parçaların düzgün şekilde yerleştirilmesini sağlamak için
montaj talimatlarını dikkatlice izleyin. Aşırı güç kullanmayın.
Bileşenler, kolayca yeniden monte olmuyorlarsa talimatları yeniden okuyun veya yardım için Stoeger şirketini arayın.
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KONTROL EDİN:
Düzgün olarak monte edildiğinde, dönerkafa ve ateşleme iğnesi
mekanizma gövdesinde serbestçe hareket edebilmeli ve serbest
bırakıldığında geri (dışa doğru) yaylanmalıdır.

FONKSİYON TESTİ
Bir ateşli silah yeniden monte edildiği zaman, ateş etmeden önce
tüm parçaların ve emniyetlerin doğru şekilde monte edilmesini
ve düzgün çalışmasını sağlamak üzere kısa bir fonksiyon testi
yapılmalıdır.

3. Ateşleme iğnesi mekanizma gövdesine monte edildikten sonra, mekanizma grubunu el kudağı üzerindeki belirlenen yuvaya
yerleştirin.

UYARI
Görsel ve fiziksel olarak hiçbir mühimmatın mevcut
olmadığından emin olmak için fişek yatağını, fişek
kaşığını ve şarjörü kontrol edin. Ateşli silahı her zaman
güvenli bir yöne doğru çevirin.

4. Karşılık gelen yuvalara el kundağını geçirirken ve mekanizmayı gövde grubunun içine monte ederken el kundağını şarjör
borusunun üzerinden dikkatlice geçirin.
5. El kundağını yavaşça gövde grubuna doğru kaydırın.

1. Emniyet düğmesini “açık” (güvenli) konumuna getirin ve el
kundağını tam olarak ileri hareket ettirerek mekanizmayı kapatın. Mekanizma düzgün hareket etmelidir.

6. El kundağı tamamen şarjör tüpünün üzerinde olduğunda ve
mekanizma gövde grubunun tamamen içine monte edildikten
sonra tetik grubunu gövde grubunun altındaki yuvasına yerleştirin.

2. Mekanizma bırakma kolunu hareket ettirmeden, el kundağı
üzerinde geriye doğru çekin. Mekanizma kilitli kalmalı ve açılmamalıdır.

7. Tetik grubundaki deliğin gövde üzerindeki pim deliği ile tam
olarak hizalandığından emin olun.

3. Mekanizma serbest bırakma kolunu itin. Mekanizma kilidinin
açılması gerekir.

8. Deliklerin tam olarak hizalandığından emin olduktan sonra
tetik montaj pimini yerine yerleştirin.

4. El kundağını tam olarak geriye sonra tam olarak ileriye
doğru hareket ettirin. Serbestçe hareket etmeli ve tekrar kapalı
konumda kilitlenebilmelidir.
5. Namlu emniyetli bir yöne çevrilmiş ve emniyeti “açık” (“güvenli”) pozisyonundayken tetiği çekin. Horoz düşmemelidir.
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6. Namlu emniyetli bir yöne çevrilmişken ateş etme pozisyonuna getirin (kırmızı halka görünür olmalıdır) ve tetiği çekin. Horozun düşmesinde bir engel olmamalı ve Mekanizmanın kilidi
açılmalıdır.

TETİK MONTAJI
Bir birim olarak silah çözücüsü ile temizleyin. Varsa basınçlı
hava püskürterek kurutun. Korozyonu önlemek için hafifçe
yağlayın. Silerek kurulayın.

7. Mekanizmayı el kundağını tamamen kurun ve sonra tamamen
öne hareket ettirerek yeniden döndürün. Mekanizmanın düzgün
bir şekilde kilitlendiğinden emin olmak için kontrol edin. Namlu
emniyetli bir yöne çevrilmiş haldeyken tetiği çekin. Horoz
düşmelidir. Mekanizmayı tam olarak açın.

NOT:
Kir ve diğer kirleticileri tutacak şekilde aşırı miktarda yağ
kullanmayın.
MEKANİZMA MONTAJI
Daha önce tarif edildiği gibi parçaların sökümünü yapın. Çözücü
ile temizleyin, hafifçe yağlayın ve bezle silerek kurulayın.

BAKIM

NOT:
Ateşleme iğnesi deliğini aşırı yağlamaktan kaçının. Aşırı soğuk
koşullarda avcılık yaptığınız zaman sıfırın altında kullanım için
tasarlanmış özel yağlayıcı kullanın.

UYARI: Bu prosedürlere başlamadan önce ateşli
silahın tam olarak boşaltıldığından emin olmak için
emniyet düğmesini “açık” (güvenli) konumuna getirin
mekanizmayı açın görsel ve fiziksel olarak fişek
yatağını, fişek kaşığını ve şarjörü kontrol edin. Ateşli
silahı her zaman güvenli bir yöne doğru tutun. Bu
şekilde yapılmaması kendinizde veya başkalarında
ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Küçük
parçalardan ya da temizlik maddelerinden kaynaklanan
olası yaralanmaları önlemek için koruyucu gözlük takın.
NAMLU
Namlu deliğini temizlerken namluyu çıkarın, böylece harbi
fişek yatağının ucundan sokulabilir. Toz kalıntılarının dişleri
kirletmesini önlemek için mobil şoku delik içinde bırakın.
Piyasada bulunan bir silah çözücü ile temizleyin. Korozyona
karşı korumak için deliğin içine ve dış metal yüzeylerin üzerine
hafif bir film tabakası silah yağı sürün.

UYARI
Emniyeti “açık” konumuna almakla ve namlunun ucunu
güvenli bir yöne doğrultulmuş şekilde tutmakla ilgili
tüm güvenlik talimatlarını takip edin. Ateşli silahın boş
olduğundan emin olun.
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MOBİL ŞOK
Silah uzun bir süre için kullanılmamak üzere kaldırılmadan
önce, mobil şok ve namlunun sökülmesi, temizlenmesi ve
yağlanması tavsiye edilir.
Yivsiz av tüfeği üzerinde herhangi türlü bir operasyonu
uygulamadan önce her zaman fişek yatağının, fişek kaşığının
ve şarjörün tamamen boş olduğundan emin olun. Av tüfeğini
doldurma ve boşaltma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.

Mobil şoku değiştirmek
veya
temizlemek
için,
aşağıdakileri yapın:

UYARI
Tüfeği kullanmadan önce, mobil şokun namlu üzerine
doğru takıldığından emin olun.

2. Namlu üzerindeki şokun
dişli yatağı kirliyse, temizleyin.

1. Şok anahtarı kullanarak
mobil şoku sökün ve namludaki kendi konumundan tamamen çıkarın. (Resim 25)

Resim. 25

3. Namluya monte edilecek
şok boru dişlerini kaliteli bir
şok borusu yağlayıcısı ile
yağlayın.

UYARI
Doğru şekilde monte edilmiş mobil şok, sonuna
kadar vidalanmış olmalı ve namlu ucundan dışarıda
kalmamalıdır. Sadece uzunluğu namluya doğru bir
şekilde uyan Stoeger mobil şok kullanın.

4. Namlunun dişleri (Resim
26 ve 27) üzerine vidalamaya başlamadan önce
namlunun içindeki şokun
dişli ucuna dikkat ederek
arzu edilen şok tipini namlu içindeki yerine takın.
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Resim. 26

Resim. 27

NAMLU GRUBU

Parça tanımları
N01

NAMLU BARREL

N02

NAMLU BAŞLIĞI

N03

MEK. Ç.K. KÖSTEK PİMİ

N04

NAMLU TAKOZ YAYI

N05

FİŞEK FIRLATICI

N06

FİŞEK FIRLATICI MONTAJ PİMİ

N07

FİŞEK FIRLATICI YAYI

N08

FİŞEK FIRLATICI YAY PİMİ

N09

FOSFORLU ARPACIK

N10

MOBİL ŞOK

13

MEKANİZMA GRUBU

Parça tanımları
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M01

MEKANİZMA

M02

DÖNERKAFA

M03

DÖNERKAFA TIRNAK YAYI

M04

TIRNAK

M05

TIRNAK KÖSTEK PİMİ

M06

KAM PİMİ

M07

İĞNE YAYI

M08

İĞNE

M09

O-RING

M10

İĞNE KÖSTEK PİMİ

EL KUNDAĞI GRUBU

Parça tanımları
E01

EL KUNDAĞI

E02

POMPA ÇATALI

E03

ÇATAL KİLİT SACI

E04

ELKUNDAK SOMUNU

15

ŞARJÖR GRUBU

Parça tanımları		
S01

PLASTİK YAY TAPASI

S02

ŞARJÖR YAYI

S03

ŞARJÖR BORUSU

S04

SAC YAY TAPASI SEGMANLI

S05

TAPA ÇUBUĞU
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GÖVDE GRUBU

Parça tanımları		
G01

GÖVDE

G02

GÖVDE YANSACI

G03

GÖVDE YANSAC PERÇİN PİM YÜKSÜĞÜ

G04

GÖVDE YANSAC PERÇİN PİMİ

G05

GÖVDE YANSAC TIRNAK YAYI

G06

GÖVDE YANSAC MANDAL TIRNAĞI

G07

GÖVDE YANSAC MANDAL PİMİ

G08

GÖVDE YANSAC YAYI

G09

GÖVDE YANSAC BORU PİMİ

G10

GÖVDE MONTAJ PİMİ

17

DİPÇİK GRUBU

Parça tanımları
D01

PLASTİK AYAR PULU

D02

DİPÇİK

D03

SAPLAMA VİDASI

D04

SAPLAMA PULU - OVAL

D05

SAPLAMA RONDELASI

D06

SAPLAMA SOMUNU

D07

DİPÇİK TABANI

D08

DİPÇİK TABAN VİDASI

D09

DİPÇİK ROZETİ

18

TETİK GRUBU

Parça tanımları
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T01

TETİK KORKULUĞU

T02

EMNİYET MANDALI

T03

EMNİYET YAY PİMİ

T04

EMNİYET YAYI

T05

EMNİYET YAY KÖSTEK PİMİ

T06

HOROZ TUTUCU YAYI

T07

HOROZ TUTUCU YAY PİMİ

T08

HOROZ TUTUCU

T09

HOROZ TUTUCU KÖSTEK PİMİ

T10

TETİK YAYI

T11

TETİK

T12

TETİK GRUBU YAN SAC YAYI

T13

TETİK PİMİ

T14

FİŞEK KAŞIĞI DAYAMA PİMİ

T15

FİŞEK KALDIRICI

T16

KALDIRICI PERÇİN PİMİ

T17

FİŞEK KAŞIĞI

T18

HOROZ KAPSÜL YAYI

T19

HOROZ KAPSÜLÜ

T20

TETİK GÖVDESİ YAN SACI

T21

HOROZ

T22

HOROZ BORU PİMİ

T23

HOROZ BORU PİM SEGMANI

T24

ÖZEL PUL

T25

FİŞEK KALDIRICI YAYI

T26

FİŞEK KALDIRICI YAY PİMİ

T27

FİŞEK KAŞIĞI DENGE YAYI
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STOEGER MODEL P3000
Sahip olduğunuz STOEGER MODEL P3000 hakkındaki bilgileri aşağıya yazınız.

Model:

Notlar:

Seri Numarası:
Satın Aldığınız Yer:

Adres:

Satın Alma Tarihi:
Stoeger Silah Sanayi A.Ş., Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 27 34775 Ümraniye - İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 216 365 07 60 Faks: +90 216 364 49 86 e-mail: info@stoeger.com.tr / www.stoeger.com.tr

Stoeger Silah Sanayi A.Ş.
BU ATEŞLİ SİLAHI KULLANMADAN ÖNCE
DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ
ÖNEMLİ ! Atmayınız ! Bu kullanma kılavuzunu tüfeğinizle beraber saklayınız.
Kullanıcı değişse de bu kullanma kılavuzu tüfeğin her yeni sahibine eşlik etmelidir.

ÇOĞU SİLAH KAZASI DİKKATSİZ ATICININ SİLAHIN EMNİYETLİ TUTULMASI
KURALINI YANİ TEK VE EN ÖNEMLİ KURALI İHLAL ETTİĞİ İÇİN GERÇEKLEŞİR.
NAMLUNUN UCUNU DAİMA GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUNUZ !
Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama’ya ulaşmak için aşağıdaki irtibat bilgilerine başvurunuz:
Stoeger Silah Sanayi A.Ş., Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 27 34775 Ümraniye - İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 216 365 07 60 Faks: +90 216 364 49 86 e-mail: info@stoeger.com.tr / www.stoeger.com.tr

ATEŞLİ SİLAHLARI TAMİR İÇİN SADECE AŞAĞIDAKİ ADRESE GÖNDERİNİZ:
Stoeger Silah Sanayi A.Ş., Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 27 34775 Ümraniye - İstanbul / TÜRKİYE
Garanti Kapsamındaki Tamirler SADECE Stoeger Silah Sanayi A.Ş. Fabrikasında gerçekleştirilebilir.
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