SÜPER POZE AV TÜFEĞİ
KULLANMA KILAVUZU
OWNER’S MANUAL

Kral Av Sanayi - Müteahhitlik
Tıbbi Malz. San. Ve Tic.ltd.şti.

AV TÜFEĞİ'nin / SHOTGUN
Model / Model
Seri No. / Serial No.
Namlu Boyu (cm)
Barrel length (cm)
Kalibre / Caliber
Fişek Yatak Boyu
Cartridge Chamber Length

SATICI FİRMA / SELLER

Kaşe / İmza

Stamp / Signature

Kral Silah Sanayi, "güvenilir marka" imajı ile kalite üretmektedir.
Ayrıca bu günün ve geleceğin önde gelen Silah Sanayi kuruluşlarından biridir.
Çok geniş üretim yelpazesi ile emeğin ve teknolojinin son imkanlarını kullanarak avı, doğayı,
sanatı ve sporu seven herkese hizmet etmektedir.
Büyük bir sorumluluk bilinci ile üretimde; toplam kalite anlayışı ve parça standardizasyonu,
pazarda ise servis hizmeti, garanti ve fiyat istikrarını ön planda tutan bir anlayışa sahiptir.
Kral Silah Sanayi Türk Savunma Sanayiine entegre olmanın da haklı gururunu yaşamaktadır.
Bu müessesenin kaliteli silahlarından birine sahip olduğunuz için sizi tebrik ederiz.

Kral Av Silah Sanayi, produces quality with the image of "reliable trademark" Also, it is one
of today's and future's leading establishments of Arms Industry. It serves everybody who
like hunting, the nature, the crafts and sports with its large production range, by use of the
ultimate possibilities of labor and technology.
It has an understanding of giving priority to the principle of total quality and standardization
of parts in production, to provide the best services, warranties and price stability in marketing
with the highest comprehension of responsibility.
Kral Av Silah Sanayi is proud to integrate into the Turkish Defense Industry as well.
Congratulations! You have one of our high quality guns.
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeligine göre garanti süresi 2 yıl kullanım ömrü 10 yıldır.
Ürünün arızalanması ve diger sorularınız hakkında bayiniz ve fabrika ile irtibata geçebilirsiniz.
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GÜVENLİK UYARILARI
Ürünü nakliye sırasında içinin boş olduğuna emin olunuz.
Ürünü kutusunda veya kılıfı içerisinde olacak şekilde taşıyın
Bu emniyet kuralları sizin ve yakınlarınızın korunması açısından çok önemlidir. Kullanma talimatında belirtilen hususları dikkate almamak
çok ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir.
Kullanma talimatınızı tüfeğinizi kullandığınız sürece saklayınız. Tüfeğiniz el değiştirdiği taktirde kullanma talimatınızı da teslim ediniz.
Herhangi bir nedenden dolayı kaybolan ya da eksik olan kullanma talimatınız için lütfen fabrikamızdan ücretsiz bir kopyasını isteyiniz.
Tüfeğinizin temizliği, sökülmesi veya montajından sonra fişek kullanımına geçmeden önce lütfen tüfeğin fonksiyonel olarak uygunlugunu
bir kez daha kontrol ediniz.
Tüfekler komplike mekanizmalardır. Herhangi bir şekilde yapılan fabrikamız dısı modifikasyon ve parçalar arası uygun olmayan bir montaj
çok tehlikeli hatalara ve bunun ışığında da kullanıcıya ve çevresindekilere ciddi zararlar verebilir.
Herhangi bir sökme takma işleminden sonraki dogru montaj ve tüfeğin çalışabilirliği tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Bu kullanma
talimatında ki bilgileri tamamı ile okuyup anlamadan kesinlikle herhangi bir fişek dolumuna ve kullanımına girmeyiniz. Tüfeğinizi kullanmadan
önce kesinlikle tüfeğinizin çalışma prensiplerini öğreniniz, bu basit parçaların bilinmesi emniyet konumuna alma diger emniyet özellikleri
güvenli bir sekilde mekanizmayi açma ve kapama yine güvenli bir sekilde doldurma ve bosaltma özelliklerini içerir.
Tüfek sahibi olarak asağıda belirteceğimiz güvenli tüfek kullanım kurallarını aynen uymanız gerekmektedir.
- Tüfeğinizi çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayiniz.
- Tüfeğinizi ve fişeğinizi ayrı yerlerde saklayınız.
- Kesinlikle dolu olarak tüfeği muhafaza etmeyiniz.
- Atışını bittikten sonra tüfeğinizi boşaltınız. Ağaca çıktınız zaman, tel örgüden atlarken ya da kaygan yüzeyde yürürken tüfeğinizin boş olduğuna
emin olunuz.
- Atış yapacağınız yere gelmeden tüfeğinizi doldurmayınız. Hedefi görüp ve ateş etmeye karar vermeden önce kesinlikle parmağınızı tetik
üzerinde tutmayınız.
- Hiçbir zaman su, kaya ve sert yüzeylere ateş etmeyiniz. Tüfeğinizin dolu ya da boş olduğuna bakmaksızın tüfeğinizin daima namlu ucunu
güvenli bir yöne cevrili oldugundan emin olunuz.
- Tüfeğinizi herhangi birine verirken mekanizmanın tamamen açık tüfeğinizin emniyette ve fişeksiz olduğundan emin olunuz.
- Atış sırasında daima gözlük ve kulaklık kullanınız. - Tüfeğinizi kullandıkran sonra mutlaka namluyu namlunun üzerindeki şoku ve gaz odasını,
pistonu, mekanizmayı sökünüz ve temizleyip yağladıktan sonra yerine takınız.
- Tüfeğiniz ile atiş yaparken el kundak somununun sıkılı olduğundan emin olunuz. Aksi halde tüfeğiniz gaz kaçıracagından çalışma randımanı düşer.
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SÜPER POZE AV TÜFEĞİ MONTAJ RESMİ
ASSEMBLY PICTURE FOR A SUPERPOSED (OVER AND UNDER)
DOUBLE-BARREL SHOTGUN

Şekil-1

Kutusunda Namlu ve Gövde gurubu birbirinden ayrılmış olarak bulunur.
The barrel and firing group are found detached in the case.
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NAMLU MONTAJI
ASSEMBLING THE BARREL

Şekil-2

1) El kundağını mandalı çekerek çıkartınız. (Şekil-2)
1) Remove the stock by pulling the latch. (Figure-2)
4

2) Kırma (açma) mandalını sağa basınız.
(Şekil-3)
2) Push the folding latch to the right.
(Figure-3)

Şekil-3

3) Namluyu kubuza dikkatlice ve
yavaşça oturtunuz. (Şekil-4)

Şekil-4

3) Place the barrel in the receiver
carefully and gently. (Figure-4)
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4) El kundağı, önce kubuza sonra namluya tam
olarak takıldıktan sonra sıkıca bastırınız.
(Şekil-5)
Artık silahınızı açıp kapatabilirsiniz.
4) Attach the stock first to the receiver and then to
the barrel properly and then press it strongly.
(Figure-5)
Now your gun is ready to operate.

Şekil-5
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EMNİYET

Emniyet butonu direkt tetiğe bloke edilmiştir.
Ve kubuzun arka üst kısmında bulunur. (Şekil-6)
Baş parmakla kolayca kullanabilirsiniz.
Tüfeğin güvenliğinden emin olmak istiyorsanız
emniyet butonunun ön kısmında "S" harfinin
görünmesine dikkat ediniz.
Tüfekte önce alt veya önce üst fişeği ateşleyebilirsiniz.
Tercih atıcınındır.
Sellektör düğmesini sağa çevirirseniz; ilk atış alt
Şekil-6
ikinci atış üst namludan olacaktır.
Sola çevirirseniz; ilk atış üst ikinci atış alt namludan olacaktır.
Üst namlu dar alan, alt namlu geniş alanlar için kullanılmaktadır
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SAFETY

The safety button is directly incorporated into the
trigger and it is located on the breech-top of the
receiver. (Figure-6)
You can easily use it by your thumb.
You should see the mark "S" in front of the safety
button in order to be sure that the shotgun is in safety
Şekil-6
mode.
You can fire the upper or the lower cartridge first,
as you may wish. If you turn the selector switch to the right, you will fire the first shot
through the lower barrel and the second shot through the upper barrel.
If you turn the selector to the left, you will fire the first shot through the upper barrel and
the second shot through the lower barrel.
The upper barrel is generally used in narrow spaces while the lower barrel is used in broad
spaces.
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TÜFEĞİN DOLDURULUŞU
LOADING THE SHOTGUN

1) Tüfeği emniyete alınız.
2) Fişekleri hazneye yerleştirerek tüfeği kapatınız.
Artık silahınız atışa hazırdır.
1) Put the shotgun in safety mode.
2) Place the cartridges in the chambers and unfold the shotgun.
Your gun is ready to fire.
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Şekil-7
Şoklar; / Chokes;

Şekil-8

Mobil şoklu modellerde, namlu ucundaki şok boruları bir anahtar yardımı ile kolayca sökülüp
takılabilir. (Şekil-7)
Şok boruları üzerindeki çizgiler şok ölçülerini göstermektedir. Bir çizgi olan şok en dar
olandır. Çizgi sayısı arttıkça şok ölçüleri genişler. (Şekil-8)
In mobile choke models, choke tubes at the muzzle are detachable by a wrench. (Figure7)
Lines on choke tubes show choke sizes. One line is the narrowest choke.
Choke sizes enlarge as the number of lines increases (Figure-8).
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Genel Güvenlik Kuralları:

1) Gerekli olmadıkça tüfeğinizi boş tutunuz.
2) Tüfeğiniz boş iken tetik düşürmemeye özen gösteriniz.
3) Tüfeğinizi doldururken mutlaka emniyete alınız.
4) Tüfeği doldururken insanlara ve ikametgah alanlarına doğru yönlendirmeyiniz.
Kapalı alanlarda doldurma işlemi yapmayınız.
5) Tüfeği hiçbir zaman dolu iken herhangi bir yere bırakmayınız.
6) Fişekleri doldurduktan sonra atış yapmaktan vazgeçtiyseniz, dikkatli bir şekilde fişekleri
boşaltmayı unutmayınız.
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General Safty Rules:
1) Keep your shotgun empty unless you require to load it.
2) Do not trigger your shotgun when it is empty.
3) Put your shotgun in safety mode when you load it.
4) Do not aim your shotgun at living beings and residential areas when you load it. Do not
load your shotgun indoors.
5) Do not leave your shotgun in any place, when it is loaded.
6) If you quit firing after you load your gun, unload the cartridges carefully.
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TÜFEĞİN SÖKÜLÜŞÜ
DISMANTLING THE SHOTGUN

Şekil-10
Şekil-9
1) El kundak mandalını çekerek el kundağını namludan sökünüz. (Şekil-9)
2) Kırma (açma) mandalını sağa çevirerek namluyu ateşleyici gurubundan ayırınız. (Şekil-10)
3) El kundağını namluya takınız.
Tüfeği bakım ve temizlikten sonra kutusuna yerleştiriniz.
1) Detach the stock from the barrel by pulling the latch. (Figure-9)
2) Detach the barrel from the firing assembly by turning the folding latch to the right. (Bild-10)
3) Attach the stock to the barrel. Place the shotgun in its case after maintenance and cleaning.
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Bakım ve Temizlik Kuralları:

Şekil-11
1) Ucunda silah yağı ile yağlanmış bir bez olan harbi ile namlunun içini iyice yağlayıp
temizleyiniz. (Şekil-11)
2) Namlunun içini kuru ve temiz bir bezle kurulayınız. Temizlikten sonra namlu içinde
herhangi bir cismin kalmamasına dikkat ediniz.
3) Tüfeğiniz mobil şoklu ise, şok borularını söküp temizleyiniz.
4) Namlu yüzeyini ve tüfeğinizin diğer kısımlarını da silah yağı ile yağlayıp kurulayınız.
5) Tüfeğinizi tozlu, rutubetli ve asitli ortamlardan uzak tutunuz.
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Maintenance and Cleaning Rules:

Şekil-11
1) Lubricate inside the barrel by a ramrod with a piece of cloth impregnated with sufficient
amount of gun lubricant and then clean it properly. (Figure-11)
2) Dry inside the barrel with a clean piece of cloth. Ensure that no foreign substances are
left inside the barrel.
3) Detach and clean choke tubes, if your gun has mobile chokes.
4) Lubricate the surface of the barrel and other parts with the same gun lubricant and then
dry them properly.
5) Keep your gun away from dust, wet and acid.
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GARANTİ ŞARTLARI
1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı
veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, Fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçı,-üretici veya iyhalatçı; malın tamiri tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici
ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli
kılması,
...-Tamir için gereken azami süresinin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı
üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz
değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.
6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü'ne başvurabilir.
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KRAL SÜPER POZE AV TÜFEĞİ

Kalibre

: 12- 20

Fişek Yatağı

: 76 mm

Gövde

: Çelik ve Alüminyum (Tercihe Göre)

Namlu Boyu : 51 cm - 55 cm - 61 cm - 66 cm - 71 cm - 76 cm - 81 cm
Toplam Ağırlık : 3,0 Kg. (Ağırlıklar Namlu Boyu ve Ahşap Yoğunluğuna Göre Değişebilir.)
Şok Tüp

: 1 - 2 - 3 - 4 - 5, MOBİL

Dipçik

: Ceviz

Tetik

: Tek Tetik

Ejektör

: Ejektörlü ve Ejektörsüz (Tercihe Göre)
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SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE
İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN
1. ÜNVANI: KRAL AV SANAYİ MÜTEAHHİTLİK TIBBİ MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET
2. MERKEZ ADRESİ: ŞIHLAR MAH. SEHER SK. ÜZÜMLÜ KASABASI - KONYA
3. TELEFON: 524 66 28
4. FAKS: 524 68 71
6. TİCARET SİCİL NO: 1202
8.VERGİ NO: 5890066737
1

Servis Adı : KRAL AV SANAYİ MÜTEAHHİTLİK TIBBİ MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi : BEYŞEHİR
Vergi No : 5890066737
Telefon No : 3325246628
HYB NO : 42-HYB-1295
Adres :ŞIHLAR MAH. SEHER SK. ÜZÜMLÜ KASABASI / BEYŞEHİR
Şehir : KONYA
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Imported by Tristar Arms
1 Year Limited Warranty

Tel : (0.332) 524 66 28 - 524 68 70
Fax : (0.332) 524 68 71
ÜZÜMLÜ - BEYŞEHİR - KONYA

www.kralav.com - mail@kralav.com

