GARANTİ BELGESİ

HATSAN

Bu ürün kullanma kılavuzunda yer alan “Tüfeğin Kullanım ve Bakım Talimatları”na uygun şekilde kullanılmış,
HATSAN’ın yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından onarım veya başka bir nedenle müdahale
edilmemiş olması şartıyla, işçilik ve üretim hatalarına karşı, teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle garantilidir.
Garanti kapsamında olan ürünlere uygulanan işlemler için, işçilik masrafı, parça bedeli veya başka herhangi bir isim
altında ücret talep edilmeyecektir. Tamir süresi ürün servise teslim edildiğinden itibaren en fazla 3 haftadır. Ürünün
garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir.

Silah Makine Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tamir için gönderilen ürünlerin yol ve kargo masrafları kullanıcıya aittir. Satışı yapan bayi kaşesi olmayan ve ya eksik
doldurulmuş belgeler geçersiz sayılır.
Bu ürünü alan kullanıcı yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Bu bölüm satýcý bayi tarafýndan doldurulacaktýr:
Model / Kalibre

:

Namlu Boyu

:

Seri Numarası

:

Satýn Alan Kiþinin Adý Soyadý :
Satýþ Fatura Numarasý

:

Satýþ Tarihi

:
Satýþý Yapan Bayi Kaþe ve Ýmzası

Herhangi bir arıza durumunda ve ya yedek parça gereksiniminde
firmamız bünyesinde bulunan servis istasyonuna ulaşmanız
gerekmektedir.
Hatsan Silah Makine Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd Şti.
İzmir - Ankara Karayolu 26.km No: 289 Organize Sanayi Bölgesi,
35170 Kemalpaşa - İZMİR
Tel: 0 (232) 878 91 00 • Faks: 0 (232) 878 91 02
servis@hatsan.com.tr
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HATSAN Havalı Tüfek Kullaným Kýlavuzu - MART - 2008

KULLANMA KILAVUZU

Havalý tüfeðinizi kullanmaya baþlamadan önce
bu kitapçýðýn tamamýný dikkatli bir þekilde okuyunuz.

Hatsan havalý tüfeðini seçtiðiniz için teþekkürler.
HAVALI TÜFEÐÝNÝZÝ KULLANMAYA BAÞLAMADAN ÖNCE BU KÝTAPÇIÐIN TAMAMINI DÝKKATLÝ BÝR ÞEKÝLDE
OKUYUNUZ.
Emniyet
Açýk

EMNÝYET SÝSTEMÝ

Emniyet
Kapalý

Resim 1

Resim 2

Tüfeðinizde emniyet sistemi var ise tüfek emniyeti
yandaki resimlerde olduðu gibi açýlýp kapatýlabilir.
Emniyet açýk durumda iken tetik çekilemez ve
tüfek ateþ almaz.

Tüfekle Atýþ Yapýlmasý
• Namluyu tamamen kapatýn. (Resim 7). Namlu tamamen kapandýðýnda bir 'klik' sesi duyulacaktýr.
• Güvenli bir hedefe niþan alýn (*) ve tüfeðinizde emniyet sistemi varsa emniyeti 'kapalý' konuma getirip ateþ
etmeye hazýrlanýn. (Resim 8)
• Tetiði iþaret parmaðýnýzla hafifçe çekiniz ve tüfek ateþ edecektir.
(*) Doðru niþan almak için arpacýðý gez çukurunun tam ortasýna denk getirin ve hedefin altýna niþan alýn. Tüfekle
doðru niþan alýndýðýnda atýcýnýn görmesi gereken doðru görüntü Resim 9 da olduðu gibidir.

DÝKKAT: Tüfeðinizle atýþ yapmaya tam hazýr olana
dek tüfeðinizin emniyetini Açýk durumda tutunuz.

MÝKRO AYARLANABÝLÝR GEZ

Yükseklik ayar tamburasý

Mikro ayarlanabilir gez sayesinde hedef vuruþ noktasý 'yükseklik' ve
'sað-sol' ayarý yapýlabilir. Mikro ayarlanabilir gez 0.1 mm'lik adýmlar
ile ayarlanýr ve bu 10 metredeki bir hedefte 1 mm'lik bir sapma
oluþturur.
Gez sað-sol ayarý
• Saçma hedefin soluna vuruyorsa sað-sol ayar tamburasýný saat
yönünde çeviriniz. (Resim 3)
• Saçma hedefin saðýna vuruyorsa sað-sol ayar tamburasýný saat
yönünün tersine çeviriniz. (Resim 3)
Gez yükseklik ayarý
• Saçma hedefin yukarýsýna vuruyorsa yükseklik ayar tamburasýný
saat yönünde çeviriniz. (Resim 3)
• Saçma hedefin aþaðýsýna vuruyorsa yükseklik ayar tamburasýný
saat yönünün tersine çeviriniz. (Resim 3)

TÜFEÐÝN KULLANIM TALÝMATLARI

Resim 7

Resim 3
Sað - Sol ayar tamburasý

Tüfeðin kurulmasý
Bir elinizle kabzayý tutun ve diðer
elinizle namludan tutarak namluyu
tüfek kuruluncaya kadar aþaðýya
doðru kýrýnýz. (Resim 4 & 5). Tüfek
kurulduðunda bir 'klik' sesi
duyulacaktýr.

Resim 5

Tüfeðe Saçma Konulmasý
Tüfeðinize Resim 6 da gösterildiði gibi 1 adet saçma koyunuz.
DÝKKAT: Tüfeðiniz 4.5 mm kalibre ise 4.5 mm saçma, 5.5 mm kalibre
ise 5.5 mm saçma kullanýnýz.
Her bir havalý tüfek saçmasý tek kullanýmlýktýr. Dolayýsýyla ayný saçmayý
birden fazla kullanmayýn. Tüfeðinizden en iyi performansý almak için iyi
kaliteli ve fabrika üretimi saçma kullanýn.

Resim 9

TÜFEÐÝN BAKIMI, TEMÝZLENMESÝ VE YAÐLANMASI

DÝKKAT: Tüfeði kurulmuþ durumda
uzun süre muhafaza etmeyiniz. Bu
durum tüfeðin yayýnýn erken
yorulmasýna ve tüfeðinizin
performansýnýn düþmesine sebep
olacaktýr.
Resim 4

Resim 8

Þekil 6

• Tüfeðinizi periyodik olarak silah yaðýyla yaðlayýnýz. Havalý tüfeðinizi uzun süredir kullanmýyorsanýz veya çok
tozlu ortamlarda kullanmýþsanýz veya çok nemli ortamlarda kullanmýþsanýz tüfeðiniz yaðlamanýz çok önemli ve
gereklidir.
• Havalý tüfeðinizi her 250 atýþta bir yaðlamanýz önerilir.
• Bir harbi ve bez parçasý yardýmýyla namlunun içini her 500 atýþta bir temizlemeniz önerilir.
• Tüfeðin yaðlanmadan veya temizlenmeden önce boþ ve kurulmamýþ olmasý gerekmektedir.
• Tüfeðin ve namlusunun temiz olduðundan her zaman emin olunuz.
• Tüfeðiniz iç mekanizmasýna su, kum, çamur gibi maddeler girerse tüfeðinizi kullanmayýnýz ve komple temizlik
yapýlmasý için bir tüfek tamircisine götürünüz.
• Tüfeðinizi temiz ve düzgün çalýþýr durumda tutmamanýz durumunda tehlikeli durumlar ortaya çýkabilir.

GÜVENLÝK UYARILARI
• Bu havalý tüfek kurulduðunda, saçma yüklendiðinde, varsa emniyet kapatýldýðýnda ve tetik çekildiðinde ateþ
alacaktýr.
• Havalý tüfeðiniz kullanmaya baþlamadan önce nasýl çalýþtýðýný ve gerekli emniyet tedbirlerinin neler olduðunu
öðreniniz.
• Tüfek boþ olsa bile ateþ etme niyetiniz olmayan hiçbir þeye tüfeðinizi doðrultmayýnýz. Tüfeðin namlusunu her
zaman güvenli bir yöne doðru tutunuz.
• Tüfeðinizi namlusundan tutup kendinizde doðru hiçbir zaman çekmeyiniz.
• Her zaman güvenli hedeflere niþan alýnýz. Bir yaralanma veya hasara sebebiyet vermemek için; hedefi
vuramamanýz durumunda saçmanýn nereye gidebileceðini her zaman düþününüz.
• Ateþ etmeden önce hedefinizden emin olunuz ve hiçbir zaman seslere atýþ yapmayýnýz.
• Saçmalarýn sekmesine sebebiyet verecek hedeflere ve suya hiçbir zaman atýþ yapmayýnýz.
• Atýþ yapmayacaksanýz tüfeðe hiçbir zaman saçma koymayýnýz.
• Dolu veya kurulu bir tüfekle yürümeyiniz, koþmayýnýz ve zýplamayýnýz.
• Tüfeðinizi taþýrken tüfeðin boþ ve emniyetinin açýk olduðundan emin olunuz.
• Tüfeðinizi sökmeyiniz ve tüfeðin parçalarýnda deðiþiklik yapmaya çalýþmayýnýz.
• Tüfeðin yanlýþ, hatalý, dikkatsiz ve kötü niyetli kullanýmýndan doðabilecek tüm yaralanma ve hasarlardan
tamamen kullanýcý sorumlu olacaktýr.

