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Hatsan Escort Magnum yarý otomatik av tüfeðini seçtiðiniz için teþekkürler. Tüfeðinizle ilgili en son
teknik deðiþiklikler veya yenilikler veya tüfeðinizle beraber kullanabileceðeniz aksesuarla ilgili lütfen
www.hatsan.com.tr internet sitemizi ziyaret ediniz.

UYARI!

Tüfeði kullanmadan önce bu kullanma kýlavuzunun tamamýný dikkatlice okuyun. Hatalý ve
yanlýþ kullanýmlar kendinizde ve etrafýnýzdakilerde ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol
açabilir.
Bu kullanma kýlavuzunu her zaman tüfeðinizin yanýnda bulundurun. Tüfeðinizi kullanmaya
baþlamadan önce, bu kullanma kýlavuzunda yazýlý tüm kullaným tekniklerini tamamen anladýðýnýzdan
emin olun.
Tüfeðinizi satar veya bir baþkasýna ödünç verirseniz, bu kullanma kýlavuzunu da tüfekle beraber
verin.

UYARI!

Ateþ etmeye tam olarak hazýr oluncaya dek parmaklarýnýzý tetik korkuluðu dýþýnda tutun ve
tüfek emniyetinin açýk olduðundan emin olun. Emniyet düðmesine tam olarak basýlýp emniyet
düðmesi etrafýndaki kýrmýzý uyarý halkasý görünmez duruma geldiðinde, emniyet açýk
pozisyona gelmiþ demektir.

GENEL GÜVENLÝK UYARILARI:

• Tüfek dolu olmasa bile namluyu her zaman güvenli bir yöne doðrultun. Ateþ etme niyetinizin
olmadýðý hiçbir þeye tüfeðinizi doðrultmayýn. Tüfeðinizle hiçbir zaman þaka yapmayýn.
• Tüfeðinizle herhangi bir iþlem yaparken parmaklarýnýzý tetikten devamlý uzak tutun.
• Atýþa tam hazýr oluncaya kadar emniyeti açýk tutun.
• Parmaklarýnýzý namlu ucundan uzak tutun ve tüfeðinizi hiçbir zaman namlusundan tutarak
çekmeyin.
• Namlu içinin temiz olduðundan her zaman emin olun.
• Tüfeðinizi kullanmayacaksanýz veya atýþ yapmayacaksanýz hiçbir zaman tüfek içinde fiþek
býrakmayýn.
• Her zaman güvenli hedeflere niþan alýn. Tetiði çekmeden önce hedefinizden tam olarak emin olun,
ve hedefin arkasýnda ne olduðunu bilin. Hiçbir zaman seslere ateþ etmeyin. Saçma sekmelerini
önlemek için hiçbir zaman düz ve sert zeminler ile suya ateþ etmeyin.
• Tüfeðinizi ve fiþekleri ayrý olarak, çocuklarýn ulaþamayacaðý biçimde kilitli olarak muhafaza edin.
Tüm tüfekler boþ olarak muhafaza edilmelidir.
• Araçlarýn içinde, halk arasýnda ve evinizde tüfeðinizi dolu olarak taþýmayýn. Tüfeðinizi bir yerden bir
yere taþýrken emniyetin açýk, tüfeðin tamamen boþ olduðundan emin olun. Dolu bir tüfekle
koþmayýn, zýplamayýn ve aðaca týrmanmaya kalkýþmayýn.
• Bir baþkasýndan kullanmak üzere tüfek alýrken, tüfeðin emniyette ve boþ olduðunu bizzat
kontrol edin. Bir baþkasýnýn, tüfeðin boþ ve emniyette olduðu sözlerine asla güvenmeyin.
• Tüfeðinizi kullanmadan önce veya kullaným esnasýnda alkollü içecekler ve benzeri uyuþturucu
maddeler kullanmayýn.
• Tüfeðinizi kullanýrken koruyucu gözlük ve kulaklýk kullanýn. Yanýnýzdakilerin de ayný þekilde
korunduðundan emin olun.
• Tüfeðiniz yapýsal olarak "kurþun" elementi içermemektir. Ancak kullanacaðýnýz fiþekler saðlýða
zararlý olduðu bilinen kurþun elementi içerir. Tüfeðinizi kullanýrken ve temizlerken saðlýk önlemleri
alýn. Kurþunla temastan kaçýnýn. Temas durumunda, temas eden yerlerinizi bol su ile yýkayýn.
Kapalý alanlardaki atýþlarda iyi havalandýrma olmasýný saðlayýn.
• Standart dýþý, hatalý, el dolumu fiþeklerin kullanýmýndan doðacak hasar, zarar, yaralanma veya
ölümlerden sadece kullanýcý sorumludur.
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Parça Adý
Parça Kodu
KASA
40-01-101
FÝÞEK SÜRGÜ ELEMANI, ÝÇ
40-01-102
FÝÞEK SÜRGÜ MANDAL TUTUCU PERÇÝNÝ
40-00-103
FÝÞEK SÜRGÜ MANDAL YAYI
40-00-104
FÝÞEK SÜRGÜ MANDAL PÝMÝ
40-00-105
MANDAL PÝMÝ TUTUCU SEGMANI
40-00-106
FÝÞEK TUTUCU MANDALI
40-00-107
FÝÞEK TUTUCU MANDAL YAYI
40-00-108
KASA TAKOZU
40-01-109
HAZNE KÝLÝDÝ
40-01-110
HAZNE KÝLÝDÝ YAYI
40-01-111
HAZNE KÝLÝDÝ PÝMÝ
40-01-112
HAZNE KÝLÝDÝ DÜÐMESÝ
40-01-113
FÝÞEK SÜRGÜ ELEMANI, DIÞ
40-01-114
TETÝK GÖVDESÝ
40-01-201
KAÞIK
40-01-202
ATBAÞI
40-00-203
ATBAÞI TUTUCU PERÇÝNÝ
40-00-204
ATBAÞI ÝTÝCÝ KOVANI YAYI
40-00-205
ATBAÞI ÝTÝCÝ KOVANI
40-00-206
KAÞIK KOVANI
40-00-207
KAÞIK KOVANI SEGMANI
40-00-208
HOROZ
40-00-209
HOROZ TUTUCU PÝMÝ
40-01-210
HOROZ ÝTÝCÝ KOVANI
40-00-211
HOROZ ÝTÝCÝ YAYI
40-01-212
TETÝK
40-00-213
ÝÇ EMNÝYET
40-00-214
ÝÇ EMNÝYET BASKI KOVANI
40-00-215
ÝÇ EMNÝYET BASKI PÝMÝ YAYI
40-00-216
ÝÇ EMNÝYET TETÝK PÝMÝ
40-00-217
TETÝK BASKI YAYI
40-00-218
EMNÝYET
40-00-219
EMNÝYET ÝTÝCÝ KOVANI
40-00-220
EMNÝYET YAYI
40-00-221
EMNÝYET TUTUCU PÝMÝ
40-00-222
TETÝK GRUBU PÝMÝ (2)
40-00-223
NAMLU
40-00-301
KEP
40-00-302
KEP PÝMÝ
40-00-303
ÞERÝT
40-00-304
GAZ ODASI
40-01-323
SARI ARPACIK
40-00-305
FULL (1 NUMARA) ÝÇTEN ÞOK
40-00-309
ÝMPROVE MODÝFÝYE (2 NUMARA) ÝÇTEN ÞOK 40-00-310
MODÝFÝYE (3 NUMARA) ÝÇTEN ÞOK
40-00-311
ÝMPROVE SÝLÝNDÝR (4 NUMARA) ÝÇTEN ÞOK
40-00-312
SÝLÝNDÝR/SKEET (5 NUMARA) ÝÇTEN ÞOK
40-00-313
ÝÇTEN ÞOK ANAHTARI
40-00-315
DIÞTAN ÞOK ANAHTARI
40-00-316
MODÝFÝYE (3 NUMARA) DIÞTAN ÞOK
40-00-317
ÝMPROVE MODÝFÝYE (2 NUMARA) DIÞTAN ÞOK 40-00-318
FULL (1 NUMARA) DIÞTAN ÞOK
40-00-319
DIÞTAN ÞOK O-RINGI
40-00-320
HAZNE BORUSU
40-01-401
HAZNE YAYI
40-00-402
HAZNE TUTUCU SEGMANI
40-00-403
FÝÞEK ÝTÝCÝ TAPASI
40-00-404
HAZNE BORUSU KISALTICI TAPASI
40-00-405
HAZNE KAPAÐI (KAYIÞLIKSIZ)
40-01-406
HAZNE KAPAÐI KAYIÞLIÐI
40-01-414
HAZNE KAPAÐI (KAYIÞLIKLI)
40-01-408
ÞARJÖR ÝLAVESÝ
40-01-407
ÞARJÖR ÝLAVESÝ KAFASI
40-00-409

No
69
70
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77
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80
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84
85
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87
88
89
90
91
92
93
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95
96
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98
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
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119
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128
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130
131
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134
135
136
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Parça Adý
Parça Kodu
HAZNE KAPAÐI PERÇÝNÝ
40-01-415
HAZNE KAPAÐI PÝMÝ
40-00-411
HAZNE KAPAÐI SEGMANI(YILDIZ)
40-00-412
GAZ ODASI O-RINGI
40-01-416
ÝÇ PÝSTON
40-01-501
DIÞ PÝSTON
40-01-502
PÝSTON SEGMANI
40-01-503
PÝSTON YAYI
40-01-504
PÝSTON SOMUNU
40-01-505
MEKANÝZMA
40-01-601
KÝLÝT
40-00-602
ÝÐNE
40-00-603
ÝÐNE YAYI
40-00-604
ÝÐNE TUTUCU PÝMÝ
40-00-605
MEKANÝZMA TIRNAÐI
40-00-606
MEKANÝZMA TIRNAÐI ÝTÝCÝ PÝMÝ
40-00-607
MEKANÝZMA TIRNAÐI ÝTÝCÝ YAYI
40-00-608
MEKANÝZMA TIRNAÐI PÝM ÇÝVÝSÝ
40-00-609
PLASTIK BOY KUNDAÐI
40-00-701
SAPLAMA VÝDASI
40-00-702
SAPLAMA SOMUNU
40-00-703
SAPLAMA YAYLI RONDELASI
40-00-704
SAPLAMA RONDELASI
40-00-705
BOY KUNDAÐI KAYIÞLIÐI
40-00-706
PLASTÝK BOY KUNDAÐI ARKA BAKALÝTÝ
40-00-707
BOY KUNDAÐI CÝVATALARI
40-00-708
PLASTÝK BOY KUNDAÐI PLASTÝÐÝ
40-00-709
PLASTÝK BOY KUNDAÐI PLASTÝÐÝ CÝVATASI
40-00-710
PLASTIK EL KUNDAÐI
40-01-718
EÐÝM SETÝ (ÝNCE+KALIN)
40-00-711
BOY KUNDAÐI KAYIÞLIÐI VÝDASI
40-00-717
EL KUNDAÐI SACI
40-01-721
EL KUNDAÐI SAC CÝVATALARI
40-01-722
KUNDAK BURCU
40-01-723
KUNDAK BURCU BÝLYA PÝMÝ
40-01-724
KUNDAK BURCU SEGMANI
40-01-725
KUNDAK BURCU BÝLYASI
40-01-726
KUNDAK BURCU BÝLYA YAYI
40-01-727
AÐAÇ BOY KUNDAÐI
40-01-728
AÐAÇ BOY KUNDAÐI ARKA BAKALÝTÝ
40-01-729
AÐAÇ BOY KUNDAÐI ARKA BAKALÝTÝ CÝVATASI 40-01-730
AÐAÇ EL KUNDAÐI
40-01-731
AÐAÇ EL KUNDAÐI PLASTÝÐÝ
40-01-732
AÐAÇ EL KUNDAÐI O-RINGI
40-01-733
MEKANÝZMA KOLU
40-01-801
MEKANÝZMA ÝTÝCÝ YAYI
40-00-802
MEKANÝZMA ÝTÝCÝ PÝMÝ
40-00-803
MEKANÝZMA KOLU BÝLYA PÝMÝ
40-00-804
KOL BURCU
40-01-805
KOL BURCU SEGMANI
40-01-806
ÝCRA YAYI
40-01-807
SÜRGÜ KOLU
40-01-808
MEKANÝZMA KOLU BÝLYASI
40-01-809
MEKANÝZMA KOLU BÝLYASI YAYI
40-01-810
PLASTÝK ÇANTA
40-00-322
PLASTIK BOY KUNDAÐI (BAKALÝT TAKILI)
40-00-901
TETÝK GRUBU (TOPLANMIÞ)
40-01-902
MEKANÝZMA (TOPLANMIÞ)
40-01-903
KOL (TOPLANMIÞ)
40-01-904
PÝSTON (TOPLANMIÞ)
40-01-905
HAZNE KAPAÐI (TOPLANMIÞ)
40-01-906
EL KUNDAÐI (TOPLANMIÞ)
40-01-907
NAMLU (KAYNATILMIÞ)
40-01-908

TEKNÝK ÖZELLÝKLER ve BÝLGÝLER:
Tüfeðinizin özelliklerine göre aþaðýdakileri doldurunuz.
Model

Seri No

Namlu Boyu

Fiþek Yataðý

Kalibre

...........

.................

........................

..................

.........

Tip
Yarý otomatik

av tüfeði
• Fiþek Yataðý Alternatifleri 76mm (3 inç) veya 89mm (3.5")
• Kalibre alternatifleri 12kalibre veya 20 kalibre
• Namlu boyu alternatifleri;
• 50cm (20")
• 55cm (22")
• 61cm (24")
• 71cm (28")
• 76cm (30")
• Sentetik parçalar polimer bileþiklerden yapýlmýþtýr. Aðaç aksam, fýrýnlanmýþ ve nemi alýnmýþ Türk
cevizinden imal edilmiþtir.

DIÞ KONTROL ELEMANLARI

("sol" ve "sað" atýcýnýn tüfekle niþan aldýðý durumdaki tüfeðin saðý ve soludur.)

Emniyet Düðmesi:

Tetiðin arka kýsmýnda, tetik gövdesi üzerindedir.
Emniyet düðmesinin sol tarafýndaki kýrmýzý halka görünüyor ise, emniyet kapalý durumdadýr ve tüfek
ateþ almaya hazýrdýr. (1)
Emniyeti açmak için; emniyet düðmesini saða doðru tam olarak basýnýz. Þimdi emniyet açýk
durumdadýr ve tetik çekilemez. (2)
Emniyeti kapatmak için ise, emniyet düðmesini sola doðru tam olarak basýnýz. Þimdi tetik çekilebilir.

UYARI!

1) Ateþ etmeye tam olarak hazýr oluncaya ve hedefinize niþan alýncaya kadar, emniyeti açýk
tutunuz.
2) Tüfeðinizi doldurmadan önce tüm dýþ kontrol elemanlarýnýn iþleyiþini tam olarak anlayýnýz.
3) Emniyet düðmesini kullanýrken namluyu güvenli bir yöne doðrultunuz ve parmaklarýnýzý
tetikten uzak tutunuz. Emniyet açýk veya kapalýyken tüfeðin ateþ almasýna neden olacak
arýzalarla çok nadiren de olsa karþýlaþýlabilir. Eðer bu kuralý uygularsanýz, kazara bir
boþalma olsa bile hiç kimse zarar görmez.

EMNÝYET SÝSTEMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ HATIRLANMASI GEREKEN
3 NOKTA:
1) HÝÇBÝR ZAMAN MEKANÝK EMNÝYET SÝSTEMLERÝNE BAÐLI KALMAYIN. Bütün diðer mekanik
aksamlar gibi emniyet sistemi de kýrýlabilir, arýzalanabilir, aþýnabilir, bozulabilir, hatalý montajdan
veya bakýmsýzlýktan dolayý iþlevini yerine getiremez duruma gelebilir. Emniyet sistemine baðlý
olmak ve tam olarak güvenmek doðru tüfek kullaným þartlarýna uymaz.
2) HÝÇBÝR EMNÝYET SÝSTEMÝ çocuklarýn veya tüfeði kullanmasýný bilmeyenlerin tüfekle oynarken
oluþabilecek kazara boþalmasýný ve bunlarýn yol açabileceði sonuçlarý engelleyemez.
3) Her tüfeði "MEKANÝK EMNÝYET SÝSTEMÝ YOKMUÞ" gibi farz ediniz ve önlemlerinizi bu kýstasa
göre alýnýz.
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göre alýnýz.
8

Mandal Baský Düðmesi:

Kasanýn sol alt tarafýndadýr.
Mekanizma açýkken, bu düðmeye basýlýrsa mekanizma kapanýr. Ayrýca bu düðmeye basýldýðýnda
kaþýk serbest kalýr.

Kaþýk:

Kasanýn altýnda tetik korkuluðunun önündedir. Mandal baský düðmesine basýldýktan sonra kaþýk
aþaðýya doðru bastýrýlýp þarjöre fiþek doldurulur.

Tetik:

Tetik korkuluðunun içindedir. Emniyet kapalýysa ve fiþek yataðýnda fiþek varsa, tetik çekildiðinde tüfek
ateþ alýr.

Kurma Kolu:

Tüfeðin saðýndadýr ve mekanizma üzerine monte edilmiþtir. Mekanizmayý geriye doðru çekmek için
kullanýlýr. (3)

Hazne (Þarjör) Kapaðý:

Þarjör borusunun ucunda, namlunun altýndadýr. El kundaðýnýn ve namlunun güvenli bir þekilde yerinde
durmasý için hazne kapaðý saat yönünde çevrilerek þarjör borusunun ucuna takýlýr.

TÜFEÐÝN MONTAJI

Yeni satýn almýþ olduðunuz Escort Magnum yarý otomatik av tüfeði kutusunun içine demonte
(sökülmüþ) olarak konmuþtur, yani namlu; boy kundaðý-kasa-el kundaðý montajýndan ayrýdýr. Namluyu
takmak için ilk olarak tüm parçalarý naylon poþetlerinden çýkarýnýz. Montaj iþlemine devam etmeden
önce "Tüfeðin Genel Görünüþü" ve "Genel Güvenlik Uyarýlarý" bölümünü dikkatlice inceleyiniz ve
okuyunuz.

UYARI!

Namluyu monte etmeden önce namlunun içini kontrol ediniz. Namlu içi ve fiþek yataðý temiz
olmalýdýr. Fiþek yükleme yataðýndan bakýp þarjörün boþ olduðundan emin olunuz. Namlu
montajýndan önce fiþek yataðý da boþ olmalýdýr. Tüm montaj iþlemleri tamamen boþ tüfekle
yapýlmalýdýr.

Namluyu aþaðýda anlatýldýðý gibi monte ediniz:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Saatin aksi yöne çevirerek hazne kapaðýný çýkarýn. (4A)
Eðer tüfeðiniz aðaç kundaklýysa; el kundaðý rondelasýný þarjör borusundan çýkartýn. (4B)
El kundaðýný çekerek hazneden (þarjör borusundan) ayýrýn. (5)
Gaz O-ring'inin yerinde ve saðlam olduðunu kontrol edin. (6)
Namlu kepini kasanýn içine, þarjör borusunu gaz kazanýnýn içinden geçirerek, yerleþtirin. Burada
kep, mekanizma ve kasa arasýna yerleþtirilmelidir. Namluyu kasaya doðru sürmeye devam edin,
bu esnada gaz kazaný þarjör borusu üzerinde hareket edecektir. Mekanizmayý kurma kolunu geri
çekerek arka kýsýmda kilitleyin ve kepi tam olarak kasanýn içine yerleþtirin. (7)
El kundaðýný alýn ve þarjör borusunun üzerinden tam olarak geçirin. (8)
Hazne kapaðýný alýn ve saat yönünde çevirerek þarjör borusuna sýkýca takýn. (9)
El kundaðýnýn, namlunun ve hazne kapaðýnýn tam olarak yerlerine oturduðundan emin olduktan
sonra parmaklarýnýzý mekanizmanýn yolundan uzak tutarak mandal baský düðmesine basýn.
Böylelikle mekanizma serbest kalýr, ön tarafa doðru hýzlýca hareket eder ve kepin içinde kilitlenir.
(10)
Horozu düþürmek için tetiði çekin.
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UYARI!

Yukarýdaki iþlemleri uygularken eðer;
1. Mekanizma ön tarafa gitmezse,
2. El kundaðý ile kasa arasýnda boþluk kalýrsa,
3. Kepin tamamý kasaya oturmamýþsa,
Tüfeðiniz doðru olarak monte edilmemiþ demektir. Böyle bir durumda, montaj iþlemlerinin
tersini uygulayarak, tüfeðinizi sökünüz ve tekrar monte ediniz. Eðer hala tüfeði doðru olarak
monte edemiyorsanýz yardým alabileceðiniz bir tüfek ustasýna danýþýnýz.
• Tüfeðinizi monte ettikten sonra veya tüfek ustasýna yardým almak için götürürken emniyeti
açýk tutunuz.

TÜFEÐE FÝÞEK YÜKLENMESÝ
UYARI!

• Ateþ etme niyetiniz yoksa parmaklarýnýzý her zaman tetikten uzak tutunuz.
• Fiþek yataðýnda, þarjörde ve kasada önceden yüklenmiþ fiþek olup olmadýðýný görmek için
bu parçalarý her zaman kontrol ediniz.
• Tüfeðinize fiþek yüklerken namluyu güvenli bir istikamete doðrultunuz.
• Her zaman doðru fiþek boyutunu kullanýn.
• Tüfeðinize fiþek doldururken emniyeti her zaman açýk tutun.

Tüfeðe fiþekleri aþaðýda anlatýldýðý gibi yükleyin:
•
•
•
•
•

Namluyu güvenli bir yöne doðrultun!
Emniyet kapalý ise açýn!
Kurma kolundan çekerek mekanizmayý kasanýn arka kýsmýnda kilitleyin. (3)
Fiþek yataðýna 1 adet fiþek yükleyin. (11)
Parmaklarýnýzý mekanizmanýn yolundan uzak tutarak mandal baský düðmesine basýn. Böylelikle
mekanizma ileri doðru hýzlýca hareket eder ve kasanýn ön kýsmýnda kilitlenir. (10)
• Tüfeði, kaþýk yukarý bakacak þekilde ters çevirin. Mandal baský düðmesine basarak kaþýðýn serbest
kalmasýný saðlayýn ve þarjöre en fazla 4 adet (þarjör ilavesi takýlý ise 7 adet, þarjör kýsaltma takozu
takýlý ise 2 adet) fiþek yükleyin. (12)

UYARI!

TÜFEK ARTIK DOLUDUR VE ATIÞA HAZIRDIR.

HAZNE KÝLÝDÝNÝN KULLANIMI:

Hazne (þarjör) kilidi düðmesine basýldýðýnda, þarjörden fiþek yataðýna fiþek beslenmesi önlenmiþ olur.
Bu sayede þarjörden yeni bir fiþek gelmeden fiþek yataðýndaki fiþek çýkartýlabilir veya yenisiyle
deðiþtirilebilir.

UYARI!

Hazne kilidi bir emniyet mekanizmasý deðildir! Fiþek yataðýnda fiþek varsa ve emniyet
kapalýysa tüfek ateþ almaya hazýrdýr. Hazne kilidini kullanýrken emniyeti her zaman açýk tutun.

Hazne kilidini aþaðýda anlatýldýðý gibi kullanýn:

• Namluyu güvenli bir yöne doðrultun ve emniyetin açýk olduðundan emin olun.
• Hazne kilidi düðmesine basýn. (13)
• Fiþek yataðýndaki fiþeði çýkartmak için mekanizmayý kurma kolu yardýmýyla geri çekin. (14)
Bu iþlemde, mekanizma arkada kilitli kalýr ve kaþýk hazne kilidi sayesinde kilitlenir, yani þarjörden
fiþek yataðýna fiþek beslenmesi önlenmiþtir.
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• Ateþ etmek istediðinizde; fiþek yataðýna istediðiniz bir fiþeði yükleyin. Sonra ellerinizi
mekanizmanýn yolundan uzak tutup, mandal baský düðmesine basarak mekanizmayý ön kýsýmda
kilitleyin (10).Ya da, mandal baský düðmesi yerine fiþek yataðýna hiç fiþek yüklemeden, hazne kilidi
düðmesine basýn. Bu iþlemle, þarjörde bulunan sýradaki fiþek, fiþek yataðýna beslenir ve
mekanizma kendiliðinden ileri doðru kayýp kapanýr.

ÞARJÖR ÝLAVESÝNÝN KULLANIMI:

Þarjör ilavesi monte edildiðinde, þarjör kapasitesi 4+1'den 7+1'e yükselir.
NOT: Þarjör ilavesi isteðe baðlýdýr.
Þarjör ilavesini bilgili bir tüfek ustasýna monte ettirmeniz tavsiye olunur.

UYARI!

Þarjör ilavesini monte etmeden önce tüfeðin boþ, emniyetin açýk olduðundan emin olun.

Þarjör ilavesini aþaðýda anlatýldýðý gibi monte edin:

• Emniyeti açýn ve tüfeðin boþ olduðundan emin olun. Tüfek doluysa boþaltýn. (bkz. Tüfekten Fiþek
Boþaltma)
• Hazne kapaðýný saatin aksi yönünde çevirip çýkartýn. (4A)
• Eðer tüfeðiniz aðaç kundaklýysa; el kundaðý rondelasýný þarjör borusundan çýkartýn. (4B)
• Bir kargaburun yardýmýyla, hazne yayý tutucu segmanýný yavaþ bir biçimde çýkarmaya baþlayýn. Bu
esnada, diðer elinizle hazne yayý tutucu segmanýný, kontrollü bir þekilde, hazne yayýnýn þarjör
içinden fýrlamasýný önlemek amacýyla tutun. (15)

UYARI!

Hazne yayýnýn, hazne yayý tutucu segmanýnýn, þarjör ilavesinin veya þarjör kýsaltma takozunun
çýkarýlmasý veya deðiþtirilmesi dikkatsizce yapýldýðý takdirde çok tehlikelidir. Bu parçalar
yüksek yay basýncý altýndadýr ve uygun olarak desteklenmezlerse, hazne yayý þarjör içinden
çok hýzlý ve kuvvetli bir þekilde fýrlayýp size ve yakýnýnýzdakilere zarar verebilir. Bu yüzden bu
iþlemler esnasýnda çok dikkatli olunuz. Koruyucu bir gözlük takýnýz. Bu parçalarý takarken
veya çýkarýrken bir elinizle devamlý bu parçalarý tutunuz. Tüfeðinizi güvenli bir yöne
doðrultunuz ki bu parçalardan herhangi biri kazara fýrladýðýnda hiç kimse zarar görmesin.
• Hazne yayý tutucu segmanýný çýkardýktan sonra, hazne yayýnýn dýþarýda kalan kýsmýný þarjör
ilavesinin içine sokunuz. Bir elinizle þarjör ilavesinden tutarak hazne yayýný þarjör içerisine doðru
bastýrýrken, diðer elinizle hazne yayýný þarjör içine doðru kontrollü bir þekilde bastýrýn. (16)
• Hazne yayýnýn tamamý þarjör içine girdikten sonra, þarjör ilavesini saat yönünde çevirerek þarjöre
sýkýca takýn. Bu durumda hazne kapaðýnýn iþlevini þarjör ilavesi yapacaktýr. (17)
• Artýk tüfeðinizin fiþek kapasitesi 7+1'e yükselmiþtir. (Þarjörde 7 fiþek + fiþek yataðýnda 1 fiþek)
NOT: Þarjör ilavesini çýkarmak için yukarýdaki montaj iþlemlerini tersten uygulayýn. Hazne yayý, yine
kuvvetli bir þekilde fýrlayabileceðinden bu iþlem sýrasýnda da çok dikkatli olun.
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ÞARJÖR KISALTMA TAKOZUNUN KULLANIMI:

Þarjör kýsaltma takozu monte edildiðinde, tüfeðin fiþek kapasitesini 4+1'den 2+1'e düþürür.
NOT: Þarjör kýsaltma takozu isteðe baðlýdýr.
Þarjör kýsaltma takozunu bilgili bir tüfek ustasýna monte ettirmeniz tavsiye edilir.
Þarjör kýsaltma takozunu aþaðýdaki gibi monte edin:
• "Þarjör ilavesinin kullanýmý" bölümünün ilk 3 iþlemini aynen uygulayýn ve bu bölümdeki uyarýlarý,
bu iþlem için de uygulayýn.
• Þarjör kýsaltma takozunun þapkalý kýsmý dýþarýda kalacak þekilde þarjör kýsaltma takozunu hazne
yayýnýn içine yerleþtirin. (18)
• Hazne yayý tutucu segmanýný þarjör kýsaltma takozunun þapkasýnýn üzerine yerleþtirin. Sonra bir
elinizle hazne yayýný þarjörün içine bastýrýrken, diðer elinizle bir kargaburun yardýmýyla hazne yayý
tutucu segmanýna bastýrarak diðer elinize yardýmcý olun. Bu iþlemi hazne yayý tutucu segmaný tam
olarak yerine oturup hazne yayýný kendiliðinden tutana dek devam edin. (19)
• Hazne kapaðýný saat yönüne çevirerek sýkýca takýn. (9)
NOT: Þarjör kýsaltma takozunu sökmek için yukarýdaki montaj iþlemlerini tersten uygulayýn.

TÜFEKLE ATEÞ EDÝLMESÝ
UYARI!

Ateþ ederken mekanizma ileri ve geri çok hýzlý olarak hareket ettiðinden, ateþ ederken
parmaklarýnýzý veya diðer cisimleri mekanizmanýn ve kurma kolunun hareket alanýndan uzak
tutunuz.
Ateþ etmeye tam olarak hazýr olana ve hedefinize tam olarak niþan alana dek emniyeti açýk
tutun ve parmaklarýnýzý tetik korkuluðunun dýþýnda bulundurun.
Þarjördeki son fiþek atýlýnca mekanizma açýk durumda kalýr. Ancak buna hiçbir zaman
güvenmeyin. Her zaman þarjörün içine bakarak fiþek kalmadýðýndan emin olun.
Diðer tüm yarý otomatik tüfekler gibi Escort Magnum yarý otomatik tüfek de her atýþ
yaptýðýnýzda þarjörden sýradaki fiþeði fiþek yataðýna otomatik olarak sürer. Bu iþlem için tetiði
çekmekten baþka herhangi bir mekanik kuvvete gerek olmadýðýndan her atýþtan sonra tüfek
bir sonraki atýþ için hazýrdýr.

Tüfeðinizle aþaðýda anlatýldýðý gibi ateþ ediniz;
•
•
•
•
•

Göz ve kulak korumasýný takýn.
Emniyeti açýn ve tüfeði doldurun. (Bkz. Tüfeðe Fiþek Yüklenmesi)
Namluyu hedefinize doðru doðrultun.
Emniyeti kapatýn ve niþan alýn.
Tetiði çekin.

Tüfeðinizle ateþ ederken, ateþ almýþ veya almamýþ bir fiþeðin mekanizma ve namlu arasýnda
sýkýþmasý çok düþük bir ihtimal de olsa vardýr. Böyle bir durumda, týkanýklýðý gidermek için, namluyu
güvenli bir yöne doðrultun, emniyeti açýn, mümkünse hazne kilidini açýn ki þarjörden baþka bir fiþek
fiþek yataðýna beslenmesin. Sonra mekanizmayý geriye doðru çekin ve arkada kilitleyin. Sýkýþan fiþek
veya kovaný tüfeði sallayarak veya parmaklarýnýzla çekerek çýkartýn.
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UYARI!

• Tetiði çektiðinizde tetikten 'klik' sesi gelmesine karþýn fiþek ateþ almýyorsa aþaðýdaki
iþlemleri uygulayýn:
1. Tüfeði güvenli bir yöne doðrultun.
2. Emniyeti ve hazne kilidini açýn.
3. 30 saniye bekleyin.
4. Mekanizmayý geri çekerek fiþek yataðýndaki fiþeði çýkarýn. Ýlk olarak çýkardýðýnýz fiþeðin
kusurlu olup olmadýðýný kontrol edin. Ateþleme pimi fiþek üzerinde derin bir iz býrakmýþ
ise fiþek kusurlu demektir. Bu fiþeði kullanmayýn. Eðer ateþleme pimi fiþek üzerinde
derin bir iz býrakmamýþsa fiþeði tekrar fiþek yataðýna sürün ve tekrar ateþ etmeyi
deneyin.
5. Tüfek yine de ateþ almadýysa tüfeðinizi derhal bir tüfek tamircisine götürün.
• Ateþ ederken herhangi bir fiþeðin patlama sesinin bir öncekinden daha düþük veya daha
yüksek olduðunun farkýna varýrsanýz hemen ateþ etmeyi býrakýn ve tüfeðe baþka bir fiþek
yüklemeyin. Böyle bir durumda aþaðýdaki adýmlarý izleyin.
1. Tüfeði güvenli bir yöne doðrultun.
2. Emniyeti açýn.
3. Tüfekteki fiþeklerin hepsini çýkartýn. (Bkz. Tüfekten Fiþek Boþaltma)
4. Fiþeklerin hepsini çýkardýktan sonra namlunun içine bakýp týkanýklýk olup olmadýðýný
kontrol edin. Herhangi bir hasarýn farkýna varýrsanýz tüfeðinizi derhal bir tüfek
tamircisine götürün.

ÞOKLARIN KULLANIMI:
Tüfek þoklarý, namlu aðzýnýn çapýnýn daralmasýný saðlar. Böylece, fiþek saçmalarýnýn daðýlýmý azaltýlýr.
Escort tüfeklerde kullanýlabilen 3 tip þok vardýr:
1. Ýçten Þoklar
2. Dýþtan Þoklar
3. Sabit Silindir Þok
Þok seçimi tüfeðinizin namlu boyuna baðlýdýr:
Þok

Namlu Boyu (inch / santimetre)

Ýçten Þoklar

24 / 61

26 / 66

28 / 71

Dýþtan Þoklar

20 / 51

22 / 55

24 / 61

Sabit Silindir Þok

18 / 46

20 / 51

Tüfeðiniz namlu boyuna uygun þoklarla paketlenmiþtir.

UYARI!

Tüfeðinizin namlu boyuna uygun þoklarý kullanýnýz.
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30 / 76

1. Ýçten Þoklar

5 tip içten þok vardýr. (20)
• Ful içten þok, F (1 numara içten þok )
• Improve Modifiye içten þok, IM (2 numara içten þok)
• Modifiye içten þok, M (3 numara içten þok)
• Improve Silindir içten þok, IC ( 4 numara içten þok )
• Silindir/Skeet içten þok, Cyl-Skeet ( 5 numara içten þok )
Tüfeðiniz isteðe baðlý olarak 3-þok sistemi veya 5-þok sistemi þeklinde paketlenmiþtir.
En yaygýn 3-þok sistemi F, IM ve IC þoklarýndan oluþur. Ancak, deðiþik 3-þok kombinasyonlarý da
yapýlabilir.
5-þok sistemi F, IM, M, IC ve Cyl-Skeet þoklarýndan oluþur.
Bu beþ tip þokun üzerinde þok tipini belirtmek için 1, 2, 3, 4 veya 5 adet çentik vardýr. (Ful içten
þoklarda 1 adet, Improve Modifiye þoklarda 2 adet, Modifiye içten þoklarda 3 adet, Improve Silindir
þoklarda 4 adet ve Silindir/Skeet þoklarda 5 adet çentik vardýr.)

NOT: Tüm içten þoklar hem kurþun hem de çelik saçmalý fiþekler için uygundur.

Þok
Silindir/Skeet
Improve Silindir
Modifiye
Improve Modifiye
Ful

Namlu Aðzý Daralmasý (12 kalibre) Saçma Toplanma Yüzdesi
40% - 53%
(0-0.12 mm)
57%
(0.25 mm)
67%
(0.50 mm)
73%
(0.75 mm)
75%
(1.0 mm)

Yukarýdaki tablo deðiþik þoklarla Namlu Aðzý Daralmasý ve Saçma Toplanma yüzdelerinin deðiþimini
gösteriyor. Saçma toplanma yüzdeleri 36.5 metreden atýþ yapýldýðýnda fiþekteki saçmalarýn yüzde
kaçýnýn 76cm lik bir yuvarlak hedefi vurduðunu gösteriyor.
Tablodan da görülebileceði üzere; Ful içten þok daha uzun mesafede saçmalarýn daha az daðýlmasýný
saðlar. Ful içten þoktan, Silindir/Skeet içten þoka doðru gidildiðinde ise saçmalar daha kýsa mesafede
daha çok daðýlýr.

Ýçten Þoklarýn Takýlýþý & Sökülüþü:

• Kullanacaðýnýz içten þoku alýn ve namlunun içine yerleþtirin. Þok anahtarý yardýmýyla, saat
yönünde, þok tam olarak yerine oturana dek çevirin. (21)
• Þoku çýkarmak için þok anahtarý yardýmýyla þoku saatin aksi yönüne doðru çevirin ve þoku çýkarýn.

2. Dýþtan Þoklar:

Tüfeðinizle kullanabileceðiniz üç tip dýþtan þok vardýr. (22)
• Ful dýþtan þok, F (1 numara dýþtan þok)
• Improve Modifiye dýþtan þok, IM (2 numara dýþtan þok)
• Modifiye dýþtan þok, M (3 numara dýþtan þok)
Ful içten þok, boy olarak en uzun olandýr ve Modifiye dýþtan þok ise boy olarak en kýsa olan dýþtan
þoktur.
Eðer tüfeðiniz dýþtan þoklara uygun üretildiyse; F, IM ve M dýþtan þoklarý ile paketlenmiþtir.
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Þok
Modifiye
Ýmprove Modifiye
Ful

Namlu Aðzý Daralmasý (12kalibre)
(0.50 mm)
(0.75 mm)
(1.0 mm)

Saçma Toplanma Yüzdesi
67%
73%
75%

Yukarýdaki tablodan da görülebileceði üzere; Ful içten þok, daha uzun mesafede saçmalarýn daha az
daðýlmasýný saðlar. Ful dýþtan þoktan, modifiye dýþtan þoka doðru gidildiðinde ise saçmalar daha kýsa
mesafede daha çok daðýlýr.

Dýþtan Þoklarýn Takýlýþý&Sökülüþü:
NOT: Ýçten þoklar bölümündeki uyarýlar, dýþtan þoklar içinde geçerlidir.

• Kullanacaðýnýz dýþtan þoku alýn ve namlunun içine yerleþtirin. Þok anahtarý yardýmýyla þoku saat
yönüne çevirerek þok tam olarak yerine oturana kadar sýkýn. (23)
• Þoku çýkarmak için þok anahtarý yardýmýyla þoku saatin aksi yönüne çevirin ve þoku çýkarýn.

3. Sabit Silindir Þok Sistemi

Sabit silindir þok, namlu aðzýnýn üretim aþamasýnda daraltýlmasý demektir. Yani, namlu aðzýndaki
daralma sabittir ve herhangi seyyar bir þok takýlamaz. 46cm ve 51cm namlulu Escort yarý otomatik av
tüfekleri standart olarak sabit silindir þok sistemi ile üretilmektedir.

TÜFEKTEN FÝÞEK BOÞALTMA
UYARI!

Parmaklarýnýzý tetikten uzak tutunuz ve emniyetin açýk olduðundan emin olunuz.

Fiþekleri aþaðýda anlatýldýðý gibi boþaltýnýz:

• Tüfeði güvenli bir yöne doðrultun ve emniyeti açýn. (2)
• Hazne kilidini açýn ve fiþek yataðýndaki fiþeði çýkartmak için mekanizmayý geriye doðru çekin. (13) &
(14)
• Parmaklarýnýzý mekanizmanýn yolundan uzak tutarak mandal baský düðmesine basýn, mekanizma
kapansýn. (10)
• Hazne kilidini kapatýn.
• Mandal baský düðmesine basýn ve kaþýðý aþaðýya doðru bastýrýn. (24)
Bu pozisyonda, kaþýk kendiliðinden aþaðýda kaldýðý noktaya (bkz. Resim 25) kadar, mekanizmayý
kurma kolu yardýmýyla çekin ve burada tutun. Sonra parmaklarýnýzý mandal baský düðmesinden ve
kaþýk üzerinden çekin. Mekanizmayý tam olarak geri çekin. Bu iþlemle þarjörden ilk fiþek çýkar. (26)
Bu iþlemleri þarjörden bütün fiþekler çýkana kadar tekrarlayýn.
• Þarjörden baþka fiþek çýkmadýðýnda fiþek yataðýna, kasaya ve þarjöre bakarak bunlarýn içinde fiþek
kalmadýðýndan tamamen emin olun.
• Emniyeti kapatýn ve tüfeðinizi güvenli bir yöne doðrultarak horozu düþürmek için tetiðe basýn.
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TÜFEÐÝN SÖKÜLMESÝ
UYARI!

Tüfeðinizi sökmeden önce namluyu güvenli bir yöne doðrultun, tüfeðin tamamen boþ
olduðundan emin olun ve emniyeti açýk tutun.

Tüfeði aþaðýda anlatýldýðý gibi sökünüz:
• Mekanizma kapalý durumdayken hazne kapaðýný saatin aksi yönünde çevirerek, önce hazne
kapaðýný, sonra da el kundaðýný þarjör borusu üzerinden çýkarýn. (4A&4B)
• Namluyu elinizle kavrayýn ve çekerek tüfekten ayýrýn. (27)
• Kurma kolunun takýldýðý yerdeki iki deliði ayný hizaya getirene kadar parmaðýnýzla mekanizmaya
içeri doðru bastýrýn ve burada tutun. Diðer elinizle kurma kolunu çekerek çýkartýn. (28)
• Gaz O-ring'ini ve pistonunu çekerek þarjör borusu üzerinden çýkartýn. (29)
• Mekanizmayý ve mekanizma kolunu çekerek tüfekten ayýrýn. Bu iþlemi yaparken mekanizmayý
mekanizma kolunun üstünden düþürmemek için mekanizma kolunu yere paralel olarak çekin. (30)
• Tetik montajýný sökmek için ilk olarak tetik tutucu pimleri plastik baþlý bir çekiç yardýmýyla çýkarýn. (32)
Tetik montajýný namlu ve mekanizma takýlý iken de sökebilirsiniz.
NOT: Tüfeðinizi tekrar monte etmek için yukarýdaki iþlemleri tersten uygulayýn.
BOY KUNDAÐI AYARLAMA TAKOZLARININ KULLANIMI:
Boy kundaðý ayarlama takozlarý, boy kundaðýnýn istenilen açýda monte edilmesini saðlar.
Tüfeðinizle beraber 2 adet boy kundaðý ayarlama takozu verilmiþtir. Bunlardan biri 2 mm, diðeri 2.5
mm kalýnlýðýndadýr. Bunlarýn ikisi ayrý ayrý kullanýlacaðý gibi, ikisi beraber monte edilip kullanýlabilir.
Boy kundaðý ayarlama takozlarýný bilgili bir tüfek ustasýna monte ettirmeniz tavsiye olunur.

UYARI!

Boy kundaðý ayarlama takozlarýný monte etmeden önce tüfeðin boþ, emniyetin açýk
olduðundan emin olun.

Boy kundaðý ayarlama takozlarýný aþaðýda anlatýldýðý gibi monte ediniz:
• Bakalit vidalarýný sökünüz ve bakaliti boy kundaðýndan ayýrýnýz. (33)
• Bir lokma anahtar yardýmýyla kundak saplamasýnýn üzerindeki somunu, yaylý rondelayý ve rondelayý
sökün. Sonra boy kundaðýný çekerek kasadan ayýrýn. (34)
• Kundak saplamasýnýn üzerine boy kundaðý ayarlama takozlarýný yerleþtirin (35) ve kundak
saplamasýný boy kundaðýnýn içinden geçirerek boy kundaðýný takýn.
• Bakaliti boy kundaðýnýn arkasýna bakalit vidalarýný sýkarak takýn.
• Boy kundaðý ayarlama takozlarýný sökmek için yukarýdaki iþlemleri tersten uygulayýn.
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TÜFEÐÝN BAKIMI
UYARI!

Tüfeðinizin bakýmýný yapmadan önce tüfeðin boþ, emniyetin açýk olduðundan emin olunuz.
Tüfeðiniz kirlendiðinde ve atýþ yapmaktan kaynaklanan kalýntýlar oluþtuðunda tüfeðinizi söküp
temizlemeniz tavsiye olunur. Paslanmayý önlemek için tüfek her kullanýmdan sonra temizlenip
yaðlanmalýdýr.
Tüfeðin bakýmý için gerekli malzemeler:
• Harbi
• Pamuklu bez parçalarý
• Silindir fýrça
• Yumuþak fýrça
• Toz solvent
• Ýyi kalite silah yaðý
• Kullanýmdan sonra namlunun içinde kalan kalýntýlarý temizlemek için namlu içini toz solvent ve
silindir fýrça ile temizleyiniz. Namlu ve fiþek yataðýnýn paslanmasýný önlemek için bu parçalarý yaðlý
bir bez ile siliniz.
• Av sezonu sonunda veya yaklaþýk 500 atýþtan sonra mekanizmayý söküp yumuþak fýrça ve silah
yaðýyla temizleyiniz. Sonra, parçalarý yumuþak bir bez parçasýyla kurulayýnýz ve hafifçe yaðlayýnýz.
• Tetik montajýnda da mekanizmaya yapýlan bakýmýn aynýsýný uygulayýnýz.
• Þarjörün dýþ yüzeyini yaðlý bir bez parçasýyla temizleyiniz ve temiz bir bez parçasýyla kuruladýktan
sonra hafif bir þekilde yaðlayýnýz.
• Fiþek yataðýnda, namluda ve bunun gibi diðer parçalarda biriken kalýntýlarý toz solvent ve yumuþak
fýrça yardýmýyla temizleyin.
• Tüm dýþ yüzeyleri pas koruyucu bir yað ile kaplayýn.
• Kullanýmdan sonra gaz pistonun þarjör borusu üzerinde düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol
edin. Gaz pistonu, þarjör borusu üzerinde serbest bir þekilde hareket etmelidir. Gaz pistonu
üzerindeki iki delik hiçbir zaman týkalý olmamalýdýr. Týkalý ise derhal týkanýklýðý giderin. Gaz
pistonunun içini gerekli ise temizleyin.
• Gaz O-ring'inin çatlamasý, kopmasý veya aþýnmasý durumunda, yenisi ile mutlaka deðiþtirin.
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Emniyet "Kapalý"

Emniyet "Açýk"
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Bu bölüm satýcý bayi tarafýndan doldurulacaktýr:
Model

:

Çap

:

Fiþek Yataðý

:

Namlu Boyu

:

Seri No

:

Satýn Alan Kiþinin Adý Soyadý :
:

Satýþ Tarihi

:

Satýþý Yapan Bayi

:

Bayi Kaþe ve Ýmza
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