KULLANMA
KILAVUZU
930™ & 935™ MODEL AV TÜFEKLERİ

ÖNEMLİ “GÜVENLİK UYARILARI” - BU SEMBOLE DİKKAT EDİNİZ!
GÜVENLİK UYARILARI SİZİN VE ÇEVRENİZDEKİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİNDİR.
BU KILAVUZDAKİ GÜVENLİK UYARILARININ DİKKATE ALINMAMASI CİDDİ
YARALANMALARA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR.
Bu kılavuzu tüfeğin kullanımı ile ilgili başvurulacak temel kaynak olarak saklayınız.
Tüfeğin devri durumunda kılavuzun tüfekle birlikte verildiğinden emin olunuz.
Kaybolması durumunda ücretsiz bir kopyasını edinmek için Mossberg Yetkili Dağıtıcısı
CTM Dış Ticaret Ltd. Şti. ile irtibata geçiniz.
Tüfek üzerinde herhangi bir ayar, aksesuar sökümü veya montajı gibi bir işlem yaptıktan
sonra ve temizlik sonrasında, atış yapmadan önce mutlaka tüfeğin düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.
Ateşli silahlar hassas ve karmaşık mekanik aletlerdir. Silahta yapılan her türlü parça
değişikliği, parça eklenmesi ya da hatalı parça montajı gibi işlemler silahın zarar
görmesine, silahı kullanan kişinin ya da çevresindeki kişilerin yaralanmasına sebebiyet
verebilir. Silahın sökülmesi ya da parça değişimi sonrasında, montajının doğru
bir şekilde yapılmasından ve silahın sorunsuz şekilde çalışmasından silah sahibi
sorumludur.
Bu kullanım kılavuzunda yer alan her hangi bir kısmı anlamadıysanız veya silah
hakkında sormak istediğiniz şeyler varsa, Mossberg Yetkili Dağıtıcısı CTM Dış Ticaret
Ldt. Şti.’ne ya da İçişleri Bakanlığınca verilmiş tamir-bakım yetki belgesi olan bir silah
ustası ile irtibata geçiniz.
Bu kullanım kılavuzunda yer alan uyarı ve açıklamaları okumadan ve anlamadan
silahınıza fişek yüklemeyiniz ve silahı kullanmayınız. Silahı elinize almadan önce
nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl yapıldığını öğrenmeniz gerekmektedir. Bu kılavuz,
parçaların tanıtılması, emniyet sistemi ve diğer emniyet unsurlarının nasıl kullanıldığı,
silahın ateşlemeye hazır hale getirilmesi ve emniyete alınması, fişek yüklenmesi ve
mühimmatın silahtan boşaltılması konularını içermektedir.

Bir ateşli silah sahibi olarak, kendinizin ve çevrenizdekilerin güvenliği açısından silahınızı
daima emniyetli bir şekilde bulundurma ve muhafaza etme sorumluluğu size aittir.
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Her türlü silah ve mühimmatı çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
Silah ve mühimmatını ayrı yerlerde saklayınız.
Silahı asla fişek yüklü olarak saklamayınız.
Dolu bir silahı asla bir yere bırakmayınız.
Dolu bir silahı asla aracınızda taşımayınız.
Atış sonrası, bir ağaca ya da engele tırmanmak, kaygan bir zeminden geçmek
ya da motorlu bir araca binmek zorunda kalırsanız silaha yüklenmiş olan fişekleri
mutlaka boşaltınız.
Atış için güvenli olan bir ortamda bulunmadıkça silaha fişek yüklemeyiniz.
Hedefi karşınıza almadan ve ateş etmeye karar vermeden parmağınızı tetikten
uzak tutunuz.
Su, kaya ya da sert yüzeyli nesnelere asla ateş etmeyiniz. Seken mermi veya
şarapnel parçaları yaralanmalara sebep olabilir.
Elinize silah almadan önce ve elinizde silah varken alkol ya da uyuşturucu madde
almayınız.
Emniyet mandalını açarken ya da kapatırken tetiğe dokunmayınız.

Fişek yüklü olsun ya da olmasın, silahın namlusunu daima güvenli bir yöne
doğrultunuz.
Her ateşli silahı, her zaman dolu kabul ederek dikkatli davranınız. Silahınızı başka birisine
verirken fişekleri boşalttıktan sonra, mekanizma açık (sürgü tam olarak geride) ve
emniyet mandalı tam geride “ON” (EMNİYET) konumunda olacak şekilde veriniz. Başka
birisinden silah alırken de bu kurallara uyulması konusunda ısrarcı olunuz. Silahınızın
emniyet mekanizmalarının silah üzerindeki yerlerini ve nasıl kullanıldığını öğreniniz.
Atış yaparken atış gözlüğü ve uygun koruyucu kulaklık takınız. Uygun bir kulaklık
olmadan atış yapmak kulak çınlaması, işitme kaybı ve kulakta geri dönüşü olmayan
hasarlara yol açabilir. Gözlerinizin zarar görmemesi için her türlü atışta atış gözlüğü
kullanmanız önemlidir.
Av tüfeklerinin geri tepmesi güçlü ve serttir. Tüfek üzerinde dürbün varsa, dürbün ile
yüzünüz arasında her zaman yeterli mesafe olmalıdır. Tüfek üzerindeki dürbünlerin,
emniyet mandalına erişime ya da mandalın çalışmasına engel olmadığından emin olunuz.

O.F. MOSSBERG & SONS, INC. Yetkili Dağıtımcısı
CTM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Holzmeister Cad. 14/B Çankaya 06550 Ankara
Tel: 0 (532) 06 TAC 87 / 06 822 87
www.ctm.com.tr ● tac87@ctm.com.tr
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İÇİNDEKİLER

ÖZELLİKLE KULLANICI HATALARI, SAAMI / CIP STANDARTLARINA UYGUN
OLMAYAN FİŞEK, MÜKERRER VEYA ELLE DOLDURULMUŞ FİŞEK KAYNAKLI
HASAR YA DA YARALANMALARLA İLGİLİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL
ETMEYECEĞİMİZİ BEYAN EDERİZ. AYRICA SİLAH ÜZERİNDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİK VE TADİLATLAR YA DA ORJİNAL FABRİKA PARÇALARI HARİCİNDE
PARÇA KULLANIMI VE PARÇA DEĞİŞİMİ GİBİ DURUMLARDAN KAYNAKLI HER
TÜRLÜ HASAR YA DA YARALANMALARDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞIMIZI
BİLDİRİRİZ.
Silah namlusunu, namluyu tıkayacak veya kurşun/saçma geçişini engelleyecek yağ,
gres ya da benzeri maddelerin kalmadığından emin olacak şekilde temizlemek ve
temiz tutmak gerekmektedir. Namluda oluşacak bir tıkanıklık silaha zarar verebilir,
silahı kullanan ya da çevresindeki kişilerin ciddi bir şekilde yaralanmasına neden
olabilir.
Silahın bakımının yapılması ve emniyeti konusunda yeterince tecrübe kazanılması
gerekmektedir. Özellikle silahın aşırı nemli havaya veya yağmura maruz kalması
durumunda, en kısa zamanda su/nem ile temas eden tüm metal aksamın nemden
arındırıldığından emin olunuz, korozyon ve pas önleyici uygulamalar yapınız.
(Temizlik için bu kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerine bakınız). Silahı, üzerindeki
koruyucu yağ ve korozyon engelleyici kimyasalları emecek kumaş kaplı çantalarda
muhafaza etmeyiniz. Uzun süre kullanmadan saklanmış bir silahı kullanmadan
önce bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm talimatlara uyarak silahı kontrol ediniz.
Atış yapmadan önce mutlaka detaylı bir kontrol ve çalışma testi yapınız. Silahınızı
düzenli olarak yetkili ve ehil bir silahçıya kontrol ettiriniz.

Bu Kılavuzda Yer Alan Uyarı ve Bilgilerle İlgili Not:
Yetkili silah satıcıları veya ilgili kolluk kuvvetinden, silah sahibi olmak, av ve atıcılık gibi
konularda ilgili yasal mevzuat hakkında mutlaka bilgi almanızı öneriyoruz. Yetkililerden
düzenli olarak bilgi alınması, yasal mevzuattaki değişikliklerden haberdar olmanız açısından
oldukça önemlidir.
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KULLANIM TALİMATLARI

Silahı elinize almadan önce tüm kılavuzunu ve içerisindeki emniyet uyarılarını
okuyup anlayınız.

KURULU HOROZ UYARI SİSTEMİ
Silahınız, tetik korkuluğunun ön tarafında yer alan bir kurulu horoz uyarı sistemi ile donatılmıştır
(Şekil 2). Kurulu horoz uyarı sistemi, atıcıya silahın kurulu olup olmadığını gösterir. Silah
kurulu olduğunda (atışa hazır olduğunda), uyarı işareti tetik korkuluğunun içerisine doğru
dışarı çıkacaktır. Kurulu horoz uyarı sistemi otomatik olarak çalışır, elle kurulamaz veya
boşaltılamaz.

MEKANİK EMNİYET SİSTEMİ
Emniyet mandalı gövdenin arka üst kısmında olup (Şekil 1), istenilen konuma kullanıcı
tarafından getirilmesi gerekmektedir.
Emniyet mandalının”ON” (Emniyet) konumuna gelmesi için, sonuna kadar geriye
çekilmelidir. Emniyet mandalı bu konumda kırmızı noktayı kapatacaktır. Kırmızı nokta
sadece emniyet mandalının “ON” (Emniyet) konumuna alınacağı yönü göstermek için
konulmuştur. Emniyet sisteminin “ON” (Emniyet) veya “OFF” (Atış) konumunda olduğunu ayırt
etmek için kullanılmamalıdır. Emniyet mandalını namlu yönünde ileriye doğru itmek “OFF”
(Atış) konumuna getirecektir.
Ateşli silahların mekanik emniyet sistemlerinin, asla emniyetli silah kullanma
alışkanlıklarının yerini tutamayacak mekanik birer parça olduğunu unutmayınız.

Kurulu horoz uyarı sistemi, mekanik bir emniyet sistemi değildir ve namlu fişek
yatağında fişek olup olmadığını göstermez. Silahın boş olduğunu anlayabilmek
için namlu fişek yatağını kendiniz görsel ve fiziksel olarak kontrol etmelisiniz.
Kurulu horoz uyarı sisteminin, asla emniyetli silah kullanma alışkanlıklarının yerine
dolduramayacak mekanik bir parça olduğunu unutmayınız.
Dikkatsiz silah kullanma veya silahı emniyetsiz yönlere doğrultmanın yol açacağı
tehlikeleri engellemek için asla mekanik emniyet sistemlerine güvenmeyiniz.

Dikkatsiz silah kullanma veya silahı emniyetsiz yönlere doğrultmanın yol açacağı
tehlikeleri engellemek için asla mekanik emniyet sistemlerine güvenmeyiniz.

EMNİYET MANDALI
ATIŞ İLERİDE
KIRMIZI NOKTA

EMNİYET
TAM GERİDE
GÖVDE
KURULU HOROZ
UYARI SİSTEMİ

Şekil 1
4

TETİK
KORKULUĞU

Şekil 2
5

KUTU AÇILIŞI

MEKANİZMANIN GERİDE KİLİTLENMESİ VE NAMLU
TAKOZUNUN ÇIKARILMASI

Silahınız fabrikadan tam monte edilmiş olarak gönderilir. Bu silahı kullanmadan önce, kurma
kolunu yumuşakça çekerek, mekanizmaya sıkıca yerleştiğinden emin olunuz. Eğer kurma
kolu yerinden çıkacak olursa, mekanizma montaj talimatlarına bakınız. Kullanım öncesi kurma
kolu düzgünce monte edilmiş olmalıdır. Namlu fişek yatağının boş kalmasını garanti etmek
için namlu fişek yatağına parlak turuncu renkli bir namlu takozu yerleştirilmiştir. Kullanım
öncesinde bu namlu takozu çıkarılmalıdır.

1. Emniyet mandalı tamamen geride “ON” (Emniyet) konumundayken, silahı namlu emniyetli
bir yöne bakacak şekilde sol elinizle kavrayınız, kurma kolunu sağ elinizle kavrayınız (Şekil 4).
2. Tek bir hızlı hareketle kurma kolunu sonuna kadar geriye çekin. Kurma kolu bırakıldığında
mekanizma hafifçe ileriye gidecek ve açık konumda kilitlenecektir.
3. Namlu takozunu namlu fişek yatağından çıkarınız. Namlu fişek yatağının boş olduğunu
göstererek ek bir emniyet unsuru eklenmesi açısından silahın kullanılmadığı zamanlarda
namlu takozunun kullanılması önerilir.

Silahın boş olduğundan emin olmak için namlu fişek yatağı, fişek asansörü (kaşık)
ve şarjör borusunu görsel ve fiziksel olarak kontrol ediniz.

KOVAN TAHLİYE
PENCERESİ
NAMLU
TAKOZU

ÇENTİK
KURMA KOLU

MEKANİZMA
SALMA
DÜĞMESİ

Figure 3

Figure 4
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Mekanizma her zaman yay baskısı altındadır. Mekanizma geride kilitli iken
mekanizma salma düğmesine basılırsa, mekanizma fark edilebilir bir güçle namlu
yönünde ileri doğru fırlar. Parmaklarınızı veya herhangi bir cismi tahliye penceresi
ve kurma kolu etrafında bulundurmayınız.
Herhangi bir yabancı cisim, yağ veya gres kalıntısı olmadığından emin olmak için
namlu fişek yatağı ve namluyu görsel ve fiziksel olarak kontrol ediniz. Eğer namlu
içerisindeki herhangi bir kalıntıyı temizleyemeyecek olursanız, silahınızı yetkili bir
silah tamircisi veya yetkili ithalatçı / dağıtıcının teknik servisine gösteriniz.

MEKANİZMANIN KAPATILMASI
Mekanizmayı kapatırken, parmaklarınızı kurma kolu ve tahliye penceresinden uzak
tutunuz (Şekil 4).
Emniyet mandalı tamamen geride “ON” (Emniyet) konumundayken ve namlu emniyetli bir
yöne bakarken mekanizma serbest kalana kadar mekanizma salma düğmesine basınız.

ŞARJÖR TAKOZUNUN ÇIKARILMASI (SPX Harici Modeller)
Silahın boş olduğundan emin olmak için namlu fişek yatağı, fişek asansörü (kaşık)
ve şarjör borusunu görsel ve fiziksel olarak kontrol ediniz. Herhangi bir söküm
veya montaj işlemi öncesinde, emniyet mandalının tam geride, “ON” (Emniyet)
konumunda olduğundan emin olunuz.
Şarjör kapağını sökünüz (Şekil 9). Namlu ve ön el kundağını ileriye kaymaması için kavrayınız.
Elinizi asla namlunun önüne koymayınız. Silahı bu şekilde aşağıya doğru tutarak, şarjör
borusu içerisindeki takoz düşene aşağı yukarı sallayınız.

ŞARJÖR TAKOZUNUN TAKILMASI
Silahın boş olduğundan emin olmak için namlu fişek yatağı, fişek asansörü (kaşık
ve şarjör borusunu görsel ve fiziksel olarak kontrol ediniz. Herhangi bir söküm
veya montaj işlemi öncesinde, emniyet mandalının tam geride, “ON” (Emniyet)
konumunda olduğundan emin olunuz.
Şarjör kapağını sökünüz (Şekil 9), ahşap takozun herhangi bir ucunu şarjör borusunun
ucundan içeriye, şarjör yayının arasına yerleştiriniz. Şarjör kapağını parmaklarınızın elverdiği
ölçüde sıkarak yerine takınız. Şarjör kapağını sıkmak için pense veya anahtar kullanmayınız.

ŞARJÖR KAPASİTESİ
930™ Modeli:
SPX Hariç

Şarjör borusunda beş (5) adet 70 mm (2¾”) veya dört (4) adet 76 mm (3”),
artı namlu fişek yatağında bir (1) adet.

930™ SPX:
			
			

Şarjör borusunda sekiz (8) adet 70 mm (2¾”) veya yedi (7) adet 76 mm (3”), artı
namlu fişek yatağında bir (1) adet, ya da şarjör borusunda yedi (7) adet 70 mm
(2¾”) veya altı (6) adet 76 mm (3”), artı namlu fişek yatağında bir (1) adet.

935™ Modeli:
			
			

Şarjör borusunda beş (5) adet 70 mm (2¾”) veya dört (4) adet 76 mm (3”), artı
namlu fişek yatağında bir (1) adet, ya da şarjör borusunda dört (4) adet 70 mm
(2¾”) veya üç (3) adet 76 mm (3”), artı namlu fişek yatağında bir (1) adet.

Şarjör Takozu:
			
			
			

Şarjör kapasitesine dair mevzuata uymak sizin kişisel sorumluluğunuzdur.
Silahınız fabrikadan, kara avcılığı kanun ve yönetmeliklerine uygun şarjör
kapasitesi ile kullanılabilmesi için gerekli şarjör kapasitesini iki fişek ile
kısıtlayan ahşap şarjör takozu takılı olarak gönderilir.

SİLAHA FİŞEK YÜKLENMESİ
930™ Modeli: Bu modeller fabrika şartlarında doldurulmuş 12 GA / numara 70 mm (2¾”) ve 76
mm (3”) magnum fişekleri atmak üzere tasarlanmıştır.
935™ Modeli: Bu modeller sadece fabrika şartlarında doldurulmuş 12 GA / numara 70 mm (2¾”)
ve 76 mm (3”) magnum veya 89 mm (3½”) fişekleri atmak üzere tasarlanmıştır. Accu Mag namlu
takılı 935 modeli tüfeklerle kesinlikle tek kurşun atmayınız! Bu namlular sadece kurşun veya çelik
saçma atışı için uygundur. Tek kurşun atışı için, kesinlikle tek kurşun atışına uygun 935 namluları
kullanınız.
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Yivli setli paradoks namlular en iyi vuruş hassasiyetini sabot tipi tek kurşunlarla sağlar. Yivli
setli paradoks namlularda, üzeri yivli setli tek kurşunların atılması önerilmez.
Fişek yüklemeden önce emniyet mandalını sonuna kadar geriye çekerek, “ON”
(Emniyet) konumuna getiriniz.
Fişek yüklerken parmaklarınızın veya başka bir şeyin tetiğe temas etmesine izin
vermeyiniz. Namluyu emniyetli bir yöne doğru tutunuz.
Atışa hazır olana kadar silaha fişek yüklemeyiniz. Atış biter bitmez silahtaki fişekleri
boşaltınız. Silahta fişek yüklü olsun ya da olmasın, emniyet mandalını her zaman
“ON” (Emniyet) konumunda tutunuz.
Herhangi bir yabancı cisim, yağ veya gres kalıntısı olmadığından emin olmak
için namlu fişek yatağı ve namluyu kontrol ediniz. (Namlu fişek yatağı, namlunun
fişek yerleşen arka kısmıdır). Namlu içerisindeki herhangi bir yabancı cisim, atış
yapıldığında silaha zarar verebilir, sizin veya çevrenizdeki kişilerin ciddi bir şekilde
yaralanmasına neden olabilir.
Seçtiğiniz fişeğin namlu üzerinde tanımlanmış fişek ile aynı olduğundan emin
olmak için fişeği kontrol ediniz. Uygun fişeğin kullanılmaması silaha zarar verebilir,
sizin veya çevrenizdeki kişilerin ciddi bir şekilde yaralanmasına neden olabilir.

1. Mekanizma geride kilitli kalıncaya kadar kurma kolunu sonuna kadar geriye çekerek
mekanizmayı açınız (Şekil 5).
2. İlk fişeği gövdenin sağ tarafındaki tahliye penceresinden yükleyiniz. Fişek direk namlu
fişek yatağına sürülebileceği gibi, fişek asansörü (kaşık) üzerine de bırakılabilir (Şekil 5).
Mekanizma ciddi yay baskısı altında olduğu için, parmaklarınızı kurma kolu ve
tahliye penceresinden uzak tutunuz.
3. Emniyet mandalı tamamen geride “ON” (Emniyet) konumundayken ve namlu emniyetli
bir yöne bakarken mekanizma serbest kalana kadar mekanizma salma düğmesine
basınız (Şekil 5).
4. Yay baskısı ile mekanizma atışa hazır bir fişeği namlu fişek yatağına sürerek kapanacaktır.
Parmaklarınızın veya başka bir şeyin tahliye penceresi çevresinde olmadığından
emin olunuz.
Artık silah dolu, atışa hazırdır ve emniyet mandalı “OFF” (Atış) konumuna
getirilerek tetik çekilirse ateşlenecektir. Hedefe nişan alıp, atışa karar
verinceye kadar emniyet mandalı (Şekil 1) “ON” (Emniyet) konumunda
tutulmalıdır. Namluyu her zaman emniyetli bir yöne tutunuz, parmaklarınızı
veya başka herhangi bir şeyi tetikten uzak tutunuz.

ŞARJÖRE FİŞEK YÜKLENMESİ
Emniyet mandalı tamamen geride “ON” (Emniyet) konumunda, mekanizma ileride
kapalı konumda iken, silahı gövdenin altı yukarı bakacak şekilde tutunuz. Namluyu
her zaman emniyetli bir yöne tutunuz.
1. Fişek asansörüne bastırarak, fişeği dikkatlice yükleme penceresinin içerisine itiniz (Şekil 6).
ŞARJÖR
BORUSU

FİŞEK ASANSÖRÜ
(KAŞIK)

Şekil 5

Şekil 6

10

11

2. Kovan dip tablası fişek takozunun arkasına geçene kadar fişeği dikkatlice şarjör
borusunun içerisine itiniz (Şekil 7). Fişek takozu kovan dip tablasının arkasına
yerleşerek fişeği yakalayacaktır. Her fişeği aynı şekilde yükleyiniz.
Eğer fişek sonuna kadar şarjör borusuna yerleşmeyecek olursa, fişek geriye asansörünün
üzerine fırlayacaktır. Eğer böyle bir şey olacak olursa, namlu emniyetli bir yöne bakarken
kurma kolunu çekerek namlu fişek yatağındaki fişeği tahliye penceresinden tahliye ediniz.
Kurma kolunu bıraktığınızda, mekanizma kapanarak yanlışlıkla fişek asansörü üzerine
kaçırılan fişeği namlu fişek yatağına sürecektir.
Artık silah dolu, atışa hazırdır ve emniyet mandalı “OFF” (Atış) konumuna
getirilerek tetik çekilirse ateşlenecektir.
FİŞEK TAKOZU

KOVAN DİP
TABLASI

Şekil 7

ATIŞ
İyi havalanmayan alanlarda atış yapmak, silah temizlemek, mühimmatla uğraşmak,
kurşun ve doğum anomalileri, doğurganlık kaybı ve fiziksel yaralanmalara
neden olabilecek diğer kimyasallara maruziyete neden olabilir. Her zaman iyi
havalandırılan mekanları kullanınız. Temas sonrası ellerinizi iyice yıkanız.
Atış esnasında kurma kolu belirgin bir güç ve hızla geriye hareket eder. Yolu üzerine
ellerinizi veya başka bir şeyi koymayınız.
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SİLAHIN ATEŞLENMESİ
Namlu emniyetli bir yöne bakar bir şekilde, uygun bir atış pozisyonu aldıktan sonra, emniyet
mandalını tamamen ileri “OFF” (Atış) konumuna itiniz. Tetiğin sonuna kadar çekilmesi
durumunda silah ateşlenecektir. Parmağınızı tetiğe koymadan önce, namlunun emniyetli bir
yöne baktığından emin olunuz.
Atış sonrası boş kovan otomatik olarak tahliye penceresinden atılacaktır. Boş kovan
sert bir şekilde fırlatıldığı ve yaralanmalara neden olabileceği için, etrafınızdakilerin
kovan tahliye alanı içerisinde olmadığından emin olunuz.
Bu silah, şarjör borusundaki tüm fişekler atılana kadar, silah her
ateşlendiğinde yeni bir fişeği otomatik olarak namlu fişek yatağına
besler. Namluya yeni bir fişek sürülmesi için atıcının herhangi bir mekanik
müdahalesinin gerekmediğini, namlu fişek yatağının sizin için silah tarafından
doldurulduğunu, tetiği çekmeniz halinde silahın ateşleneceğini unutmayınız.
Bu silah tüm fişekler ateşlendikten sonra mekanizma geride açık olarak
kilitlenecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliği asla silahın boş olup olmadığını
anlamak için kullanmayınız. Silahın boş olduğundan emin olmak için her
zaman namlu fişek yatağı, fişek asansörü (kaşık) ve şarjör borusunu görsel
ve fiziksel olarak kontrol ediniz.
Eğer herhangi bir fişek ateşlenmeyecek olursa, gecikmiş ateşleme (iğnenin
kapsüle vurmasını müteakiben fişeğin gecikmiş ateşlenmesi) olabileceği için
namlu en az 30 saniye emniyetli bir yönde tutulmaya devam edilmelidir. Emniyet
mandalını sonuna kadar geriye çekerek “ON” (Emniyet) konumuna getiriniz. Yeteri
kadar bekledikten sonra kurma kolunu sonuna kadar geriye çekerek ateşlenmemiş
fişeği tahliye ediniz. Ateşlenmemiş fişeği diğer fişeklerden ayırınız. Ateşlenmemiş
fişeği tekrar ateşlemeyi denemeyiniz.
Atış esnasında herhangi bir fişeğin patlama sesi daha yüksek veya daha düşük
çıkarsa, DURUN! Başka fişek yüklemeyin veya ateşlemeyin. Emniyet mandalını
sonuna kadar geriye çekerek “ON” (Emniyet) konumuna alınız. Namluyu emniyetli
bir yöne doğru tutunuz. Silahı emniyetli bir şekilde boşaltınız. Silahın boş
olduğundan emin olmak için namlu fişek yatağı, fişek asansörü (kaşık) ve şarjör
borusunu görsel ve fiziksel olarak kontrol ediniz. Silahta herhangi bir hasar olup
olmadığını, namlu fişek yatağı veya namluda yabancı cisim olup olmadığını kontrol
ediniz. Namluda yabancı cisim varken atış yapılması silaha zarar verebilir, sizin ve
çevrenizdekilerin ciddi bir şekilde yaralanmasına neden olabilir.
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SAHRA SÖKÜMÜ

SİLAHIN BOŞALTILMASI / FİŞEKLERİN TAHLİYE EDİLMESİ
Emniyet mandalını sonuna kadar geriye çekerek “ON” (Emniyet) konumuna alınız ve
namluyu her zaman emniyetli bir yöne doğru tutunuz. Fişek tahliyesi ve boşaltma
işlemi esnasında asla parmaklarınızın veya başka bir şeyin tetiğe dokunmasına
izin vermeyiniz.
1. Önce şarjör borusundaki fişekleri tahliye ediniz. Emniyet mandalı tamamen geride
“ON” (Emniyet) konumundayken, namluyu emniyetli bir yöne tutarak, silahı tetik
korkuluğu yukarı bakacak şekilde çeviriniz (Şekil 8).
2. Fişek asansörüne (kaşık) bastırınız.
3. Fişek asansörünü (kaşık) başparmağınızla tutarken, mekanizma salma düğmesine
bastırınız (Şekil 4). Bu şekilde şarjör borusunda yay baskısı altında olan fişeklerden
birisi serbest kalacaktır.

Silahı sökmeden önce emniyet mandalını sonuna kadar geriye çekerek “ON”
(Emniyet) konumuna getiriniz ve namlu fişek yatağı, fişek asansörü, şarjör borusunu
görsel ve fiziksel olarak kontrol ediniz. Söküm ve temizlik işlemi esnasında yay
baskısı altındaki parçalardan veya sıçrayan yağ damlalarından korunmak için
koruyucu gözlük kullanınız.

NAMLU SÖKÜLMESİ
Mekanizma tamamen geride, açık konumda olmalıdır. (Mekanizmanın Geride Kilitlenmesi
başlığına bakınız).
1. Şarjör kapağını sökünüz (Şekil 9).
2. Ön el kundağını ileri kaydırınız.

3. Namluyu öne çekerek gövde ve şarjör borusundan ayırınız.

4. Bu işlemi şarjör borusu tamamen boşalana kadar tekrarlayınız.
5. Şarjör borusu tamamen boşaldıktan sonra kurma kolunu sonuna kadar geriye çekiniz.
Bu şekilde namlu fişek yatağındaki fişek tahliye olacak, mekanizma açık konumda
kilitli kalacaktır.
Silahın boş olduğundan emin olmak için namlu fişek yatağı, fişek asansörü (kaşık)
ve şarjör borusunu görsel ve fiziksel olarak kontrol ediniz.

NAMLU

ŞARJÖR
BORUSU
KAPAĞI

MEKANİZMA
SALMA DÜĞMESİ

Şekil 8
14

ÖN EL
KUNDAĞI

Şekil 9
15

GAZ SİSTEMİ SÖKÜLMESİ

MEKANİZMANIN SÖKÜLMESİ

Conta halkasını, gaz pistonunu, bağlantı borusunu, tahrik grubu, gaz sistemini yerine getiren
yayı ve ön el kundağı sabitleme hamilini sökünüz (Şekil 10). Montaj için conta halkasının
yönüne dikkat ediniz! Conta halkasının açılı yüzü öne bakmalıdır.

1. Kurma kolunu dümdüz çekerek mekanizmadan çıkarınız (Şekil 11).

2. Mekanizma ve sürgü grubunu, namlu aralığından çekerek gövdeden çıkarınız.

3. Mekanizmayı sürgüden ayırınız.

4. Bağlantı kolu pimini 1/8”den daha geniş olmayan bir zımba ile iterek çıkarın.
5. Bağlantı kolunu ayırın.

MEKANİZMA

BAĞLANTI
KOLU PİMİ

CONTA*
PİSTON

SÜRGÜ /
KIZAK

BAĞLANTI
KOLU

BAĞLANTI
BORUSU

TAHRİK
GRUBU
YERİNE GETİREN
YAY
ÖN EL KUNDAĞI
SABİTLEME HAMİLİ
KURMA KOLU

*Conta halkası tüm modellerde yoktur.

Şekil 10

Şekil 11
16
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TEMİZLİK VE BAKIM

TETİK GRUBUNUN SÖKÜLMESİ
1. Tetik grubu pimlerini 1/8” den daha geniş olmayan zımbalarla iterek çıkarın (Şekil 12).
		 (Pimler her iki yönden de çıkarılabilir.)
2. Tetik grubunu gövdeden çekerek ayırınız.

Mossberg ® silahınız, uygun temizlik ve bakımla ve yıllarca güvenle hizmet edecektir.
Silahınızın iyi durumda olduğundan emin olmak için silahınız düzenli olarak kontrol edilmeli
ve temizlenmelidir. Silahınızı kullandıktan sonra en kısa sürede temizleyiniz. Bu özellikle
silahınız neme maruz kaldığında çok önemlidir. Silahınızdan en üst düzey performans ve
memnuniyet elde edebilmeniz için düzenli temizlik ve yağlama şarttır.
Talimatlara uyun ve kaliteli temizlik kitleri ile sunulan ekipmanı kullanın.
Her zaman emniyet mandalının tamamen geride “ON” (Emniyet) konumunda
olduğundan ve namlu fişek yatağı, fişek asansörü, şarjör borusunu gözle ve elle
kontrol ederek silahın boş olduğundan emin olunuz. Temizlik işlemi esnasında
yay baskısı altındaki parçalardan veya sıçrayan yağ damlalarından korunmak için
koruyucu gözlük kullanınız.
Normal kullanım şartlarında mekanizmayı atış artıklarından temizlemek yeterli olacaktır. İç
ve dış aksamı pastan korumak için yapılacak hafif bir yağlama haricinde çok az yağlama
gerekmektedir.
Mossberg, en üst düzey performans için silahınızı en fazla 200 (iki yüz) atışta bir ayrıntılı
bir şekilde temizlemenizi tavsiye eder. Ancak aşırı tozlu, kirli ortama, ağır hava şartlarına
maruziyet durumlarında ve aşırı barut yanığı tortusu bırakan fişeklerle atış yapılması
durumunda daha sık temizlik gerekebilir.
Eğer silah uzun süreli olarak saklanacaksa, ayrıntılı bir şekilde temizlenerek yağlanmalıdır.
Namlu uçlarını tıkaçlarla kapatmayınız. Silahı, üzerindeki koruyucu yağ tabakasını emecek
döşemesi olan çanta ve kutulara koymayınız, bu tür çanta ve kutular korumasız kalan metal
yüzeylerin paslanmasına neden olabilir.
Sıfırın altındaki dondurucu iklim şartlarında aşırı yağlamadan kaçınılmalıdır. Pek çok yağlayıcı
düşük ısılarda silahın mekanik fonksiyonlarını etkileyecek kadar kalınlaşır. Uygunsuz hava
şartları ve neme maruziyet durumlarında silahı pastan korumak için fazladan bakım gerekir.

NAMLU TEMİZLİĞİ
Şekil 12
Tetik grubu karmaşık bir mekanizmadır ve sökülmemelidir. Sökülmesi gerekirse yetkili
serviste veya yetkili bir silah tamircisi tarafından sökülmelidir.

Namlu fişek yatağı ve namluyu temizleyici kimyasallarla fırçalayınız ve temizlenene kadar
temizlik bezleri ile siliniz. Son olarak hafif yağlı bez ile geçilmesi koruyucu bir tabaka
oluşturacaktır. İnatçı tortuları temizlemek için bronz pirinç fırçalar kullanılabilir.

Tetik grubu gövdeden ayrı iken tetiği çekerek horoz düşürmeyiniz. Tetik grubu
gövdeden ayrı iken tetik düşürürseniz mekanizmaya veya kendinize zarar
verebilirsiniz.

Silaha zarar verebileceği, sizin ve çevrenizdekilerin ciddi bir şekilde yaralanmanıza
neden olabileceği için namluda temizlik bezi, aşırı yağ veya gres kalmadığından
emin olunuz.

Sahra sökümü bu şekilde tamamlanmış olur. Normal temizlik ve bakım için silahın
daha fazla sökülmesine gerek yoktur. Daha ayrıntılı söküm yetkili teknik serviste
veya yetkili bir silah tamircisi tarafından yapılmalıdır.
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MEKANİZMA MONTAJI

MEKANİZMA TEMİZLİĞİ

1. Bağlantı kolunu sürgüdeki yatağına yerleştiriniz (Şekil 13).

2. Bağlantı kolunu pimi ile sabitleyiniz. Kolu çıkıntılı tarafı aşağı bakacak şekilde takınız.

Mekanizma, sürgü, bağlantı kolu (Şekil 11) dahil olmak üzere tüm mekanik aksamdaki tortu
ve pisliği temizleyiniz. Temizlikte uçuculuğu çok iyi olan kimyasallar kullanılmalıdır. Temizlik
ve yağlama ayrı olarak yapılırsa mekanizma parçaları çok daha uzun süre temiz kalacaktır.

GÖVDE TEMİZLİĞİ
Sürgü ve mekanizmanın çalıştığı raylara özel bir dikkat göstererek gövde içerisini bir bez veya
fırça ile temizleyiniz. Temizlendikten sonra bu raylara bir kaç damla yağ damlatınız. Gövdenin
dış yüzeyleri temizlenirken kozmetik hasarlar oluşturmamaya dikkat edilmelidir. Metal kıllı
fırçalar gövde kaplamasına zarar verebileceği için asla kullanmayınız.

3. Mekanizmayı sürgünün üzerine yerleştiriniz, düz bir şekilde yerleştiğinden emin olunuz.

4.
		
		
		
		
		
		

5.
		
		
		
		
		
		

Önce bağlantı kolu girecek şekilde sürgü ve mekanizma grubunu gövdenin önünden
takınız. Sürgünün gövde içerisindeki raylarına yerleşene kadar hafifçe sağa sola
oynatılması gerekebilir. Sürgü yaklaşık olarak gövde önü ile hizalandığında duracaktır.
Bağlantı kolunun arkasını irca yayı tapasına yerleştirmeye çalışırken mekanizma salma
düğmesine basınız. Bu şekilde mekanizma grubu gövde içerisine yerleşecektir.
Bağlantı kolunun arka ucu irca yayı tapasına tam yerleşmelidir! Kurma kolu montaj
aralığı görünür olana kadar mekanizma grubunu geriye doğru gövdenin içerisine itiniz.

Kurma kolunu monte etmek için öncelikle emniyet mandalının tamamen geride “ON”
(Emniyet) konumunda olduğundan emin olunuz. Kurma kolunu üzerindeki çentik geriye
bakacak şekilde tutunuz ve mekanizma grubunun içine doğru itiniz. Mekanizma
içerisindeki sabitleyici susta kol üzerindeki çentiği yakalayana kadar kurma kolunu
içeri itiniz. Hafifçe dışarı çekerek mekanizmaya sıkı bir şekilde yerleşip yerleşmediğini
kontrol ediniz. Artık kurma kolu mekanizmanın gövde dışına çıkmasına izin
vermeyecektir.

TETİK GRUBU TEMİZLİĞİ
Yumuşak kıllı bir fırça ile tetik grubundaki tortuları temizleyiniz. Metal kıllı fırçalar tetik grubu
kaplamasına zarar verebileceği için asla kullanmayınız.

BAĞLANTI
KOLU

Tetik grubuna zarar verebileceği ve yaralanmanıza neden olabileceği için
tetik grubu gövdeden ayrı iken, tetik düşürmeyiniz.

GAZ SİSTEM TEMİZLİĞİ
Gaz sistemi şarjör borusu, conta halkası, gaz pistonu, bağlantı borusu, yerine getiren yay,
namlu gaz odacığından oluşur (Şekil 15). Bu parçalar temizleyici kimyasalla ayrıntılı bir şekilde
temizlenmelidir. İnatçı tortuları temizlemek için bakır bronz kıllı fırça kullanılabilir.
Tüm metal aksamı hafifçe yağlayıp, kuru bezle iyice siliniz. Aşırı yağ gaz sisteminde karbon
atığı birikimi arttıracaktır ve silahın performansını kötü yönde etkileyecektir.
Kamuflaj desenli silahlar: Kamuflaj desenli silahların çok güçlü kimyasallara ve böcek
ilaçlarına temas etmemesine dikkat ediniz.
Tüm modellerde conta halkası yoktur.

İCRA YAYI
TAPASI

Şekil 13
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NAMLU VE GAZ SİSTEMİ MONTAJI

TETİK GRUBU MONTAJI
1. Tetik grubunu gövdeye yerleştiriniz ve pim deliklerini hizalayınız. (Şekil 4)
2. Tetik grubu pimlerini gövde ile aynı hizaya gelinceye kadar itiniz.

Model numarası, çapı, fişek kapasitesi farklı modellerin namluları birbirine uymaz.
Sadece model numarası, çapı, fişek kapasitesi aynı olan 930™ ve 935™ model
tüfeklerin namluları birbirleri ile uyumludur.
1. Kurma kolunu çekerek mekanizmayı açık konumda kilitleyiniz. (Şekil 15)
2. Ön el kundağı hamilini, gaz sistemini yerine getiren yayı, tahrik grubunu, ara bağlantı
		 borusunu, gaz pistonunu, conta halkasını, yerleştiriniz. Conta halkasının açılı yüzeyi öne
		 bakmalıdır.
Kombo modellerinin namlularını değiştirirken veya silahın orijinal namlusunu geri
monte ederken, namluyu monte etmeden önce gaz pistonu ve conta halkasının şarjör
borusu üzerine yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz (Şekil 15). Eğer gaz pistonu ve
conta halkası şarjör borusunun üzerinde değilse, bu parçaları namlunun gaz silindiri
bölümünden çıkarıp, şarjör borusunun üzerine geçiriniz. Aksi halde hayati mekanik
tutukluklar yaşanabilir, silah hasar görebilir, siz veya çevrenizdekiler yaralanabilir.
Herhangi bir söküm veya parça değişimi sonrasında silahın doğru montajından ve
çalışmasından silah sahibi mesuldür.
3. Namluyu şarjör borusu üzerine geçirerek gövdeye yerleştiriniz. Namluyu tamamen gövdeye
		 oturana kadar itiniz. Eğer montaj esnasında namlu bir yere takılacak olursa, gaz pistonunu
		 öne, gaz silindirine doğru kaydırınız. Bu şekilde namlu rahatça yerleşecektir.
4. Ön el kundağını takınız.

Şekil 15

Şekil 14
22

*Tüm modellerde conta halkası yoktur.

5. Şarjör kapağını takınız. Sadece elinizle sıkabildiğiniz kadar sıkınız.
23

MEKANİK FONKSİYON TESTİ

Her türlü temizlik, söküm, montaj işlemi sonrası gerçek fişeklerle atış yapmadan
önce mutlaka silahınızın olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

A. WILLIAMS TİPİ GEZ (Sadece Slug Modeller)

Namlu fişek yatağı, fişek asansörü, şarjör borusunu gözle ve ele kontrol ederek
silahın tamamen boş olduğundan emin olunuz.

Yükseklik ayarı, gez kaidesindeki iki vidadan küçük olanı gevşetilerek yapılabilir. Bu şekilde
gez kaidesi gez rampası boyunca kaydırılarak gez yaprağı yükseltilip, alçaltılabilir. Ayar
sonrası vidayı sıkınız. (Şekil 16)

AŞAĞIDAKİ İŞLEMLER ESNASINDA NAMLUYU HER ZAMAN EMNİYETLİ
BİR YÖNE DOĞRU TUTUNUZ. EĞER SİLAH USULÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE
BOŞALTILMAMIŞSA VE MEKANİK FONKSİYON KONTROLLERİ ESNASINDA
ATEŞLENECEK OLURSA, SİZ VEYA ÇEVRENİZDEKİLERİN KİŞİLERİN
YARALANMASINA VEYA ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR.

Rüzgar ayarı, gez kaidesindeki iki vidadan büyük olan gevşetilerek, gez yaprağı gez
kaidesinde sağa veya sola kaydırılarak yapılabilir (Şekil 16).
Hatırlatma : Gezi vuruşlarınızı kaydırmak istediğiniz yöne kaydırmalısınız. Örneğin vuruş
noktası nişan noktasından aşağıda ve solda ise, gezi yukarı ve sağa kaydırınız.

1. Emniyet mandalını sonuna kadar geriye çekerek “ON” (Emniyet) konumuna getiriniz.

2. Kurma kolunu kavrayınız ve mekanizmayı sonuna kadar geriye çekiniz. Mekanizma açık bir
		 şekilde kilitli kalmalıdır.

3. Parmaklarınız ve başka herhangi bir şey tahliye penceresinin etrafında olmayacak şekilde,
		 mekanizma salma düğmesine basarak mekanizmanın yay baskısı ile ileriye gitmesini
		 sağlayınız. Mekanizma tam kapalı pozisyonda kiltlenmelidir.

SOL

YUKARI

4. Mekanizma tam kapalı ve emniyet mandalı tam geride “ON” (Emniyet) konumunda iken, tetiği
		 sonuna kadar çekiniz. Tetik ve horoz düşmemelidir.
5. Parmağınızı tetikten çekiniz. Emniyet mandalını öne, “OFF” (Atış) konumuna alınız. Horoz
		 düşmemelidir.
6. Emniyet mandalını ileride “OFF” (Atış) konumunda bırakınız.

SAĞ

7. Tetiği çekiniz. Tetik ve horoz düşmelidir.

8. Mekanizmayı açınız. Emniyeti geriye “ON” (Emniyet) konumuna alınız.

Eğer silahınız yukarıdaki aşamaların herhangi birisinde anlatıldığı şekilde
çalışmıyorsa, derhal yetkili teknik servis ile irtibata geçiniz. Silaha fişek yüklemeyiniz,
kullanmayınız.

AŞAĞI
RÜZGAR AYARI

YÜKSEKLİK AYARI

Şekil 16

NİŞANGAH AYARLARI

B. HİNDİ AVI İÇİN FİBEROPTİK NİŞANGAH (Sadece Hindi Avı Modelleri)
HERHANGİ BİR NİŞANGAH AYARI YAPMADAN ÖNCE;

a. Emniyet mandalını tamamen geriye “ON” (Emniyet) konumuna getiriniz ve
		 namluyu emniyetli bir yöne doğru tutunuz.
b. Mekanizmayı açınız, namlu fişek yatağını, fişek asansörünü (kaşık), şarjör
		 borusunu gözle ve elle kontrol ediniz.
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Yükseklik ayarı, gez üzerindeki vida içeri veya dışarı doğru çevrilerek yapılabilir. Vidayı içe
doğru (saat yönünde) çevirmek, vuruş noktasını yukarı kaldıracaktır. (Şekil 17).
Rüzgar ayarı, gez üzerindeki yaprak yay yukarı kaldırılıp, gez sağa veya sola kaydırılarak, üç
çentikten birisine sabitlenerek yapılabilir. (Şekil 17)
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DİPÇİK AYAR SİSTEMİ

YUKARI

AŞAĞI

SOL

930 ve 935 modelleri (sentetik dipçikliler) birbirleri ile uyumlu ayar plakaları ve sabitleme
pulları ile gelir. Bu plakalar dipçiği 6 mm aşağı düşürmenizi, 10 mm yukarı kaldırmanızı sağlar.
Her bir ayar plakası ve sabitleme pulunun üzerinde, sağladıkları yükselme ve düşme oranları
inç cinsinden yazılıdır (Örneğin .250 DROP (aşağı), .125 RISE (yukarı)). Ayar plakasının
üzerinde yazılı düşüş veya yükselişi sağlayabilmek için, ayar plakası ile uyumlu
sabitleme takılmalıdır.

DİPÇİK AYAR PLAKASI TAKILMASI (Şekil 18)

SAĞ
YUKARI
KALDIR

Emniyet mandalını tamamen geriye “ON” (Emniyet) konumuna getiriniz ve namlu fişek
yatağını, fişek asansörünü (kaşık), şarjör borusunu gözle ve elle kontrol ederek silahın
boş olduğundan emin olunuz. Sökme işlemi esnasında koruyucu gözlük takınız.
1. Dipçik pedini sökünüz (vidalar dipçik pedinin üzerinde kalacaktır).

2. Dipçik sabitleme civatasını ¾” (üç çeyrek inç) ağızlı anahtar ile sökünüz (saat yönü tersine) .
3. Dipçik sabitleme cıvatası pulunu ve dipçiği sökünüz.
RÜZGAR AYARI

4. Mevcut dipçik sabitleme pulunu dipçikteki oval yatağından çıkarın.

YÜKSEKLİK AYARI

5. Seçtiğiniz ayar plakasını, işaretli yüzü arkaya bakacak şekilde gövdenin arkasına yerleştiriniz.
		 (İşaret çentiğine dikkat ediniz.)
6. Dipçiği ayar plakası ile uyumlu sabitleme pulunu oval yatağa yerleştirerek takınız.

DİKKAT: Sabitleme pulu, işaretli kısmı dışarıda, sağda yukarıda olacak şekilde takılmalıdır.
(Dipçiğe arkadan baktığınızda, işaretleri sağda yukarıda okumalısınız.)

Şekil 17

7. Dipçik sabitleme cıvatası pulunu ve cıvatasını takınız. Civatayı aşırı sıkmayınız.

C. GHOST TİPİ GEZ VE M 16 TİPİ ARPACIK

8. Dipçik pedini takınız. Vidaları aşırı sıkmayınız.

(SPX Modelleri)

Yükseklik ayarı, gez üzerindeki yükseklik ayar vidası içe veya dışa çevrilerek yapılabilir. Vidayı
dışa doğru çevirmek (saat yönünün tersine) vuruş noktasını yukarı kaldıracaktır. Nişangah
“UP” (Yukarı) yönünü gösterecek şekilde işaretlenmiştir. Vidayı içe doğru çevirmek (saat
yönünde) vuruş noktasını aşağı indirecektir.
Yükseklik ayarı, arpacık üzerindeki yükseklik ayar vidası içe veya dışa çevrilerek de yapılabilir.
Vidayı dışa çevirmek (saat yönü tersine) vuruş noktasını yukarı kaldıracaktır. Vidayı içe
çevirmek (saat yönünde) vuruş noktasını aşağıya indirecektir.
Rüzgar ayarı gez üzerindeki rüzgar ayar vidası sağa veya sola çevrilerek yapılabilir. Vidayı içe
çevirmek (saat yönünde) vuruş noktasını sağa kaydıracaktır. Nişangah “RIGHT” (Sağ) yönünü
gösterecek şekilde işaretlenmiştir. Vidayı sola çevirmek (saat yönü tersine) vuruş noktasını
sola kaydıracaktır.
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YAZI

DİPÇİK
SABİTLEME
PULU

ÇENTİK

YAZI

DİPÇİK AYAR
PLAKASI

Şekil 16

Temizlik, söküm veya aksesuar montajı gibi herhangi bir işlem sonrası atış yapmadan
önce silahınızın olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
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ŞOKLAR

ACCU-MAG ŞOKLAR (Sadece 935™ Modelleri)

ŞOK SÖKÜM VE MONTAJI ÖNCESİNDE;
Emniyet mandalını tamamen geriye “ON” (Emniyet) konumuna getiriniz ve namluyu emniyetli
bir yöne doğru tutunuz.
Mekanizmayı açınız, namlu fişek yatağını, fişek asansörünü (kaşık), şarjör borusunu gözle ve
elle kontrol ederek silahın boş olduğundan emin olunuz.
Eğilmiş veya deforme olmuş şoklar ile atış yapılması, sizin ve çevrenizdeki kişilerin ciddi
bir şekilde yaralanmasına yol açabilecek şekilde şok ve namlu hasarına neden olabileceği
için eğilmiş veya deforme olmuş şokları kullanmayınız. Şokları düzenli bir şekilde kontrol
ederek iyi durumda ve düzgün bir şekilde monte edilmiş olduklarından emin olunuz. Özellikle
şokların vida dişi olan kısımlarının hasarlı veya eğilmiş olup olmadığına dikkat ediniz.
Düzgün bir şekilde monte edilmiş şok olmadan atış yapmayınız. Şok olmadan atış yapılması
durumunda namlu içerisindeki vida dişleri zarar görebilir. Gevşek monte edilmiş şokla atış
yapılması durumunda şok ve namlu hasar görmesine, sizin ve çevrenizdekilerin ciddi bir
şekilde yaralanmasına neden olabilir.
BAKIM VE TEMİZLİK: Şok üzerindeki hassas vida dişleri her zaman temiz ve hafif yağlı bir şekilde
muhafaza edilmelidir.
Namlu temizliği yaparken şokun düzgün bir şekilde monte edilmiş olduğundan emin olunuz. Bu şekilde
vida dişlerinde tortu birikimi engellenmiş olacaktır.

ACCU-ŞOKLAR kurşun, çelik ve diğer toksik madde içermeyen saçmalarla atış yapmak için
tasarlanmıştır. Şokların üzerinde sağladıkları dağılım paterni yazılır.
ŞOK SÖKÜMÜ: Şok anahtarını saat yönü tersine çevirerek şoku gevşetiniz. Şok gevşediğinde
parmaklarınızla sökünüz. Şoku temiz ve kuru bir yüzeye koyunuz.

ŞOK MONTAJI: Şoku elinizle saat yönünde çevirerek namluya takınız, şok anahtarı ile sonuna kadar
sıkınız. Şok uygun bir şekilde monte edildiğinde, namlu ağzı ile aynı hizada olacaktır. Montaj esnasında
aşırı güç uygulamayınız.
Şokun, silahın, atıcı ve çevresindekilerin zarar görmemesi için montaj sıkılığı düzenli bir
şekilde kontrol edilmelidir.

12 GA ACCU-MAG ŞOKLAR (Sadece 935™ Modelleri)
PARÇA NO

PATERN*

PARÇA NO

PATERN*

95256

SKEET

95254

FULL

95252

ARTI

95255

X-FULL

95253

MODİFİYE

95257

ULTI-FULL (Sadece Kurşun Saçma Atışı)

* Kurşun, çelik ve diğer toksik madde içermeyen saçmaların dağılımı fişek uzunluğu, saçma çapı, fişek
markası ve namluya göre değişiklik gösterir. Atıcı tüfeği sahada kullanmadan önce tüfek ve fişekle
dağılım testleri yapmalıdır.

ACCU-ŞOKLAR (Sadece 930™ Modelleri)
ACCU-ŞOKLAR kurşun, çelik ve diğer toksik madde içermeyen saçmalarla atış yapmak için
tasarlanmıştır. Şokların üzerinde sağladıkları dağılım paterni yazılır.
ŞOK SÖKÜMÜ: Şok anahtarını saat yönü tersine çevirerek şoku gevşetiniz. Şok gevşediğinde
parmaklarınızla sökünüz. Şoku temiz ve kuru bir yüzeye koyunuz.

ŞOK MONTAJI: Şoku elinizle saat yönünde çevirerek namluya takınız, şok anahtarı ile sonuna kadar
sıkınız. Şok uygun bir şekilde monte edildiğinde, namlu ağzı ile aynı hizada olacaktır. Montaj esnasında
aşırı güç uygulamayınız.
Şokun, silahın, atıcı ve çevresindekilerin zarar görmemesi için montaj sıkılığı düzenli bir
şekilde kontrol edilmelidir.

12 GA (Numara) ACCU-ŞOKLAR (Sadece 930™ Modelleri)
PARÇA NO

PATERN*

PARÇA NO

9519 0

FULL (1 Numara)

95235

95195

MODİFİYE (3 Numara)

95245

95200

SİLİNDİR ARTI (4 Numara)

95267

PATERN*
SKEET (SKEET)
MODİFİYE ARTI (2 Numara)

TEK KURŞUNLAR: Accu-Mag namluların çapları daha dar olduğu için sadece kurşun,
çelik ve diğer toksik madde içermeyen saçma atışı içindir. Dar çaplı namlularla tek kurşun
atılması sonucu meydana gelecek her türlü hasar ve yaralanmada hiç bir sorumluluk
kabul etmeyeceğimizi özellikle beyan ederiz. Tek kurşun atışı için sadece özellikle tek
kurşun atışı için tasarlanmış olan dar çaplı olmayan 935 namlularını kullanınız.

ACCU-MAG ULTI-FULL HİNDİ AVI ŞOKU (Sadece 935™ Modelleri)
A.B.D. ULUSAL YABANİ HİNDİ AVI FEDERASYONU, normal çevre şartlarında hindi avının ortalama 30
yarda mesafede vuku bulduğunu tespit etmiştir.  
Mossberg buna dayanarak 30 yarda (27 metre) mesafede, 20” (50 cm) lik bir dairenin içerisinde mümkün
olan en çok sayıda 4 ve 6 numara saçmayı, bu dairenin ortasında toplayacak şekilde özel şoklar
tasarlayıp üretmiştir. 30 yarda (27 metre) mesafeden sonra dağılım artacaktır.
Namluya zarar verebileceği için Ulti-Full şoklarla çelik saçma atmayınız.

XX-FULL (Hindi Avı Şoku)

* Kurşun, çelik ve diğer toksik madde içermeyen saçmaların dağılımı fişek uzunluğu, saçma çapı, fişek markası ve
namluya göre değişiklik gösterir. Atıcı tüfeği sahada kullanmadan önce tüfek ve fişekle dağılım testleri yapmalıdır.

Ulti-Full Hindi Avı şokları ile yapılan test atışlarının sonuçları silahtan silaha farklılık gösterebilen ortalama
değerlerdir. Mossberg farklı marka fişeklerle farklı mesafelerden atış yaparak kendi silahınızın dağılım
özelliklerini tespit etmenizi tavsiye eder.
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MOSSBERG GARANTİ

TEKNİK SERVİS / ARIZA FORMU

930™ ve 935™ MODEL AV TÜFEKLERİNDE
İKİ (2) YIL SÜRELİ GARANTİ

ARIZA TALEP FORMU

Süreli Garanti: O.F. Mossberg & Sons, Inc. firmasının Türkiye dağıtımcısı CTM Dış Ticaret
(“Mossberg”), kendisi veya bayileri kanalıyla yeni olarak satın alınmış, orijinal Mossberg® 930™
ve 935™ model av tüfeklerine, malzeme ve üretim hatalarına karşı Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreli garanti verir.

TTN:
Lütfen yukarıya CTM tarafından verilmiş olan tamir takip numarasını yazınız.

Çözüm seçenekleri: Garanti süresi içinde, Mossberg veya yetkili dağıtımcısı, kendi tercihine bağlı
olarak yaptığı test ve denemelerle garanti koşullarına uygun olmayan tüfeği veya bir bölümünü,
herhangi bir parça ya da işçilik ücreti talep etmeden tamir edecek ya da tüfeği yenisi veya benzeri
ile değiştirecektir. BU ÇÖZÜM SİZE ÖZEL VE GARANTİ İHLALİ İÇİN TEK ÇÖZÜM OLACAKTIR.
MOSSBERG BUNUN HARİCİNDEKİ MASRAFLAR, KAYIPLAR YA DA SATINALMA, KULLANIM,
BOZUKLUK YA DA TÜFEĞİN ÇALIŞMAMASI GİBİ DURUMLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
Mossberg iddia edilen durumun süreli garanti kapsamına uygunluğunu değerlendirmek için her
türlü inceleme, deneme ya da test yapma hakkına sahiptir.
GARANTİ KAPSAM DIŞINDAKİ DURUMLAR (İSTİSNALAR): BU GARANTİ MOSSBERG
TÜFEĞİN GÖRSEL KUSURLARINI YA DA AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN
ZARARLARI KAPSAMAZ:

GARANTİ KAPSAMINDA TAMİRAT

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
İsim Soyisim

:

Adres		

:

Şehir		

:

Telefon		

:

E-posta		

:

(1) NORMAL AŞINMA YA DA YIPRANMA

ÜRÜN BİLGİLERİ

(2) DÜZENLİ TEMİZLİK VE BAKIM YAPILMAMASI

Model		

:

(3) KAZA, İSTİSMAR YA DA İHMAL

Silah Seri No

:

(4) NAMLU YA DA NAMLU İÇİ BOZUKLUKLARI

BAYİ BİLGİLERİ

(5) UYARI YA DA TALİMATLARA UYMAMA
(6) BOZUK, SAAMI STANDARDINA UYGUN OLMAYAN YA DA ELLE VEYA FABRİKASYON
		 YÖNTEMİ İLE YENİDEN DOLDURULMUŞ MÜHİMMATLARIN KULLANIMI
AYRICA, MOSSBERG SİLAH ÜZERİNDE YETKİLİ SERVİS DIŞINDA YAPILAN TAMİRAT, TADİLAT
YA DA DEĞİŞİKLİKLER GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAR.
HASARLARIN SINIRLANDIRILMASI: MOSSBERG VE YETKİLİ DAĞITIMCILARI, DOĞRUDAN,
DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA CEZAİ, HUKUKİ KURALLAR NE OLURSA OLSUN, İDDİA,
SÖZLEŞME, GARANTİ, İHMAL YA DA TAM SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE, TÜFEĞİN
KULLANIMINDAN DOĞAN HERHANGİ BİR KAYIP (ÖLÜM YA DA YARALANMA) VEYA HASARDAN
SORUMLU TUTULAMAZ.

Satın Alma Tarihi

:

Bayi Adı		

:

Bayi Adresi

:

ARIZA / KUSUR TANIMI

Garanti Hizmeti: Süreli garanti kapsamında hizmet almak için kullanım kılavuzunun “Servis
Talimatları” bölümünde yer alan talimatlara uymalı ve Mossberg silahınızı yetkili teknik servis
merkezine göndermelisiniz. Tüm gönderi masrafları size aittir. Karşı ödemeli, gönderi kabul
edilmemektedir. Tüfeğin tamiri yada benzeri ile değiştirilmesini takiben geri gönerim masrafı
dağıtımcı tarafından karşılanarak size geri gönderilecektir. Eğer teknik nedenlerle tüfeğiniz
değiştirilirse, göndermiş olduğunuz tüfek dağıtımcıda kalacaktır.
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Bu formu fotokopi ile çoğaltarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

Silahınız veya herhangi bir parçası için teknik servis hizmeti gerektiğinde silahın
tamamını (lütfen sadece parçalarını göndermeyiniz) uygun bir şekilde ambalajlayıp
yetkili teknik servis merkezine uygun kargo yada posta hizmeti ile aşağıdaki talimatlar
doğrultusunda gönderiniz.
Silahınızda fişek olmadığından kesin olarak emin olunuz.
Silah ile birlikte fişek göndermeyiniz.

Dürbün, askı kayışı, askı kayış bağlantı noktaları vb. gibi tüm aksesuarları silahtan
sökünüz.
Silahınızı uygun bir kutu içeinde, taşıma sırasında hiçbir parçası zarar görmeyecek
şekilde paketleyiniz.
Arıza Talep Formunu eksiksiz olarak doldurunuz. Bu formu, silahı gönderdiğiniz kutu
içerisinde göndermenizi tavsiye ederiz.
Yetkili servis noktaları ile bilgi almak için aşağıdaki bilgilerle Mossberg Türkiye
dağıtımcısı ile temasa geçiniz:

CTM Dış Ticaret Ltd. Şti.
Hilal Mah. Holzmeister Cad. 14/B
Çankaya 06550 Ankara
Tel : (532) 06 TAC 87 /06 822 87
		 (312) 440 49 57
Faks : (312) 442 09 74
tac87@ctm.com.tr
Sorularınız için lütfen yukarıdaki telefon veya e-posta adreslerinden bizimle irtibata
geçiniz.
PARÇA SİPARİŞİ İÇİN
Yetkili teknik servis merkezinden parça sipariş etmek için siparişinizi faks, telefon ya
da e-posta yolu ile yukarıdaki numara ya da adrese iletiniz.
Lütfen adınızı ve soyadınızı, adresinizi, gün içinde size ulaşabileceğimiz telefon
numaranızı, varsa e-posta adresinizi bize bildiriniz. Model numarası, seri numarası,
çap/kalibre, kaplama (boya), parça numarası bilgilerine ihtiyacımız olacaktır.

SİLAH GÜVENLİĞİ SİZİN SORUMLULUĞUNUZDUR!
BU KONUDA HATA YAPMAYINIZ!
Her silah kullanıcısı, tüfeği eline aldığı andan itibaren tüm kontrolün kendi elinde olduğu
bir sistemin parçası haline gelir. Silahı güvenli ya da kontrolsüz (güvensiz) hale getiren tek
unsurdur. Avcılık ve atıcılık en emniyetli spor dallarındandır. Bu kitapçık, kullanım ve saklama
esnasında uyulması gereken temel emniyet kurallarını gözden geçirerek ve her atıcıya ateşli
silahların asli emniyetinin bizzat kendileri olduğunu hatırlatarak bu disiplinleri daha da
emniyetli bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Emniyetli avcılık ve atış eğitimlerine katılmanız,
bu sorumluluğu yerine getirmenize yardımcı olacaktır. Özellikle çocuklar ve acemiler silah ile
muhatap olduklarında, emniyet kuralları konusunda hassas ve disiplinli olunuz. Acemilerle
birlikte silah kullanırken yakın gözlem ve kontrol şarttır. Söz konusu silah güvenliği olduğunda
kararlı olmalısınız. Eğer bir güvenlik kuralı ihlali görecek olursanız, uyarmak ve bu kullanım
kılavuzundaki gibi kuralları dikte etmek zorundasınız.
Ateşli silahların emniyeti tamamen size bağlıdır. Bu konuda hata yapmayınız.

1. NAMLUYU DAİMA GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUNUZ.
2. SİLAH KULLANILMADIĞINDA, KESİNLİKLE İÇİNDE FİŞEK OLMAMALIDIR.
3. SİLAHINIZIN MEKANİK EMNİYETLERİNE GÜVENMEYİNİZ.
4. HEDEF HATTI VE GERİSİNDE NE OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.
5. DOĞRU MÜHİMMAT / FİŞEK KULLANINIZ.
6. TETİĞE BASTIĞINIZDA SİLAHINIZ ATEŞ ALMAZSA, SİLAHI BİR SÜRE EMNİYETLİ
		 BİR YÖNE DOĞRU TUTUNUZ.
7. ATIŞ YAPARKEN DAİMA KORUYUCU GÖZLÜK VE KULAKLIK KULLANINIZ.
8. ATIŞ YAPMADAN ÖNCE NAMLUYU
		 OLMADIĞINDAN EMİN OLUNUZ.

TIKAYAN

VEYA

DARALTAN

BİRŞEY

9. SİLAHINIZDA TADİLAT YA DA DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN, SİLAHINIZI DÜZENLİ
		 OLARAK YETKİLİ SERVİSE KONTROL ETTİRİNİZ.
10. KULLANDIĞINIZ SİLAHIN TEKNİK, MEKANİK, ERGONOMİK ÖZELLİKLERİNİ
		 ÖĞRENİN.
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İRCA YAYI TAPASI
İRCA YAYI
İRCA YAYI SABİTLEYİCİSİ
TETİK GRUBU
ARKA FİŞEK TAKOZU
ÖN FİŞEK TAKOZU YAYI

12
13
14*
15
16

GÖVDE GRUBU

7*

11

ÖN EL KUNDAĞI

6

İRCA YAYI SABİTLEYİCİSİ PİMİ

ŞARJÖR KAPAĞI GRUBU

5

10

ASKI KAYIŞI HAMİLİ

4

DİPÇİK PİMİ

ŞOK

3

9

ARPACIK

2

TETİK GRUBU PİMİ

NAMLU GRUBU

1

8

AÇIKLAMA

PARÇA
NO

34

32

31

30

29

28

27**

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

PARÇA
NO

GERDEL

ŞARJÖR YAYI

ŞARJÖR TAKOZU

ŞARJÖR KAPAĞI CONTASI

ŞARJÖR YAYI SABİTLEYİCİSİ

CONTA HALKASI

GAZ PİSTON GRUBU

GAZ PİSTONU BAĞLANTI BORUSU

TAHRİK GRUBU

GAZ SİSTEMİ YERİNE GETİREN YAYI

ÖN EL KUNDAĞI SABİTLEYİCİSİ

ARKA FİŞEK TAKOZU YAYI

FİŞEK TAKOZU SABİTLEME MAŞASI

ARKA FİŞEK TAKOZU PİMİ

ÖN FİŞEK TAKOZU PİMİ

ÖN FİŞEK TAKOZU

AÇIKLAMA

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36*

35

34

33*

PARÇA
NO

** Conta halkası tüm modellerde yoktur.

* (yıldız) ile parça listesinde işaretlenmiş
parçalara sadece yetkin silah ustası
ve teknik servis tarafından müdahale
edilebilir

DİPÇİK PEDİ VİDALARI

DİPÇİK PEDİ

DİPÇİK SABİTLEME CİVATASI

DİPÇİK SABİTLEME CİVATASI PULU

DİPÇİK SABİTLEME PLAKASI

DİPÇİK

KURMA KOLU

MEKANİZMA GRUBU

BAĞLANTI KOLU

BAĞLANTI PİMİ

SÜRGÜ GRUBU

AÇIKLAMA

MOSSBERG MODEL 930™ ve 935™ PARÇA LİSTESİ
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NOTLAR

NOTLAR

36

37

Üretici Firma

O.F. MOSSBERG & SONS, INC.

P.O. BOX 497 ● 7 Grasso Avenue, North Haven,
Connecticut 06473 U.S.A.
Tel: +1 (800) 363-3555
www.mossberg.com

Türkiye Dağıtımcısı

CTM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Holzmeister Cad. 14/B Çankaya 06550 Ankara
Tel: 0 (532) 06 TAC 87 / 06 822 87
www.ctm.com.tr ● tac87@ctm.com.tr

