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Ποτέ μη στρέφετε ένα πυροβόλο όπλο προς κάποιον αλλά να κρατάτε το στόμιο της
κάνης στραμμένο πάντοτε προς ασφαλή κατεύθυνση.
Να μεταχειρίζεστε πάντοτε όλα τα πυροβόλα όπλα σαν να είναι γεμάτα. Μην βασίζεστε
στην ασφάλεια σκανδάλης το όπλου.
Τα πυροβόλα όπλα πρέπει είναι άδεια όταν δεν χρησιμοποιούνται και φυλαγμένα σε
ασφαλή και προστατευμένη θέση. Κρατάτε τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά μακριά
από παιδιά.
Χρησιμοποιείτε τα σωστά πυρομαχικά.
Χρησιμοποιείστε μόνο πυρομαχικά που
ταιριάζουν ακριβώς στα στοιχεία του διαμετρήματος του όπλου σας που αναγράφονται
στην κάνη.
Φοράτε πάντα ωτοασπίδες και προστατευτικά γυαλιά όταν πυροβολείτε.
Προτού να πυροβολήσετε βεβαιωθείτε ότι η κάνη είναι ελεύθερη οποιουδήποτε εμποδίου.
Ποτέ μη γεμίζετε το όπλο σας παρά μόνον αν βρίσκεσθε σε τοποθεσία ασφαλή για να
πυροβολήσετε. Να έχετε πάντα την “ασφάλεια” μέχρις ότου είστε έτοιμοι να ρίξετε.
Όταν γεμίζετε ή αδειάζετε το όπλο σας, να έχετε το δάχτυλό σας μακριά από την
σκανδάλη.
Εάν το όπλο σας αποτύχει να πυροβολήσει, κρατείστε το στραμμένο προς ασφαλή
κατεύθυνση και αδειάστε το προσεκτικά αποφεύγοντας την έκθεσή σας προς το κλείστρο.
Μη μετατρέπετε ή τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο το όπλο σας. Χρησιμοποιείτε
μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Καθαρίζετε και διατηρείτε το όπλο σας σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου.
Να διατηρείτε πάντα το όπλο άδειο. Ποτέ μη μεταφέρετε ή αποθηκεύετε ένα γεμάτο
πυροβόλο όπλο σε κτήριο ή όχημα.

ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΠΛΟ
1. Πριν γεμίσετε το όπλο τοποθετείστε την ασφάλεια στη θέση “ΑΣΦΑΛΕΣ”
σπρώχνοντας το κουμπί της ασφάλειας από τη μεριά που φαίνεται η κόκκινη γραμμή.
2. Πιέστε το πλαϊνό λαμάκι που βρίσκεται μπροστά από τον προφυλακτήρα της
σκανδάλης.
3. Τραβήξτε την πάπια προς τα πίσω για να ανοίξει το όπλο.
4. Τοποθετήστε ένα φυσίγγι στον κορμό από τη θυρίδα απόρριψης
5. Τραβήξτε την πάπια προς τα μπροστά. Αυτό θα κλείσει το κλείστρο βάζοντας το
φυσίγγι στην θαλάμη.
6. Γυρίστε το όπλο προς τα κάτω και με τον αντίχειρα πιέστε τα φυσίγγια ένα προς ένα
στην αποθήκη
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΤΙΚΩΤΗΤΑ (Με 2 ¾ ΄΄ φυσίγγια)
Xωρητικότητα αποθήκης = 2 φυσίγγια + 1 φυσίγγι στην θαλάμη για ολική χωρητικότητα 3
φυσιγγίων

ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ
Πιέστε για να βγει η ασφάλεια (τώρα φαίνεται η κόκκινη γραμμή)
Σημαδέψτε με το όπλο στον στόχο
Πιέστε την σκανδάλη
Μετά την πρώτη τουφεκιά, τραβήξτε την πάπια προς τα πίσω ώστε να πεταχτεί έξω
το άδειο φυσίγγι
5. Γυρίστε την πάπια στην μπροστινή θέση για να ξαναγεμίσει η θαλάμη.
6. Επαναλάβετε αυτή την κίνηση (χράπα-χρούπα) μετά από κάθε τουφεκιά. Η σκανδάλη
πρέπει να ελευθερώνεται και να ξαναπιέζεται για να ρίξει την κάθε τουφεκιά
7. Στο τέλος σιγουρευτείτε ότι το όπλο είναι άδειο ελέγχοντας την θαλάμη και την
αποθήκη. Πρέπει να φανεί η τάπα αποθήκης.
1.
2.
3.
4.

ΑΔΕΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΠΛΟ

Πιέστε το κουμπί της ασφάλειας ώστε να ασφαλίζει το όπλο.
Γυρίστε το όπλο σε ασφαλή κατεύθυνση
Πιέστε το πλαϊνό λαμάκι.
Επαναλάβετε την κίνηση της πάπιας μπρός-πισω κρατώντας με τον αντίχειρά σας το
πλαϊνό λαμάκι πιεσμένο, μέχρι όλα τα φυσίγγια να έχουν βγει έξω.
5. Στο τέλος σιγουρευτείτε ότι το όπλο είναι άδειο ελέγχοντας την θαλάμη και την
αποθήκη. Πρέπει να φανεί η τάπα αποθήκης
1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Αποθηκεύστε το όπλο σε ασφαλές μέρος και σιγουρευτείτε ότι είναι τελείως άδειο.
2. Με το κλείστρο κλειστό ξεβιδώστε την βίδα-καπάκι της πάπιας. Μετά μετακινήστε
προσεκτικά την κάνη. Το δακτυλίδι της κάνης θα γλιστρήσει έξω από την αποθήκη.
3. Τραβήξτε την πάπια μπροστά έτσι ώστε ο σιδηρόδρομος γλιστρήσει έξω από τον
κορμό του όπλου.
4. Αφαιρέστε το κλείστρο από τον σιδηρόδρομο
5. Πάρτε το κλείστρο στα χέρια σας και πιέστε τη βελόνα ώστε να συμπιεστεί το
ελατήριό της
6. Αφαιρέστε την ασφάλεια (πύρο) της βελόνας από το κλείστρο
7. Τότε μπορείτε να αφαιρέσετε την βελόνα, το ελατήριό της, και την περιστροφική
κεφαλή από το κλείστρο.
8. Με ένα μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο αφαιρέστε τους δυο πείρους που κρατούν την
σκανδαλοθήκη

Το σύστημα της σκανδάλης μπορεί τώρα να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα έξω. Αυτή η
αποσυναρμολόγηση είναι εφικτή στα όπλα με απλό πιστολέ κοντάκι. Σε άλλες εκδόσεις είναι
απαραίτητο πρώτα να αφαιρεθεί το κοντάκι.
Μην αποσυναρμολογήσετε άλλο το όπλο σας. Είναι αρκετό για κανονική συντήρηση. Για
παραπάνω αποσυναρμολόγηση καλύτερα απευθυνθείτε σε έναν οπλουργό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Η σωστή συντήρηση και καθαρισμός του όπλου σας θα βελτιώσει την απόδοση και θα
επιμηκύνει την διάρκεια ζωής του όπλου της Fabarm.
ΚΑΝΗ . Ψεκάστε την με καθαριστικό κάνης Fabarm και αφήστε το για λίγα λεπτά. Βρέξτε ένα
πανάκι με λάδι Fabarm και σπρώξτε το από την θαλάμη μέχρι το τελείωμα της κάνης.
Επαναλάβετε ξανά.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ. Ψεκάστε με λάδι Fabarm τον μηχανισμό ώστε να εγκατασταθεί πάνω του ένα
λεπτό στρώμα λαδιού το οποίο προστατεύει τα κινητά μέρη του όπλου σας από την σκουριά
και το κάνει να δουλεύει πιο ομαλά.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Ψεκάστε με λάδι Fabarm πάνω στα εξωτερικά τμήματα του
όπλου και στεγνώστε το λάδι με ένα στεγνό και μαλακό πανί.
ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εάν το κλείστρο ήταν αποσυναρμολογημένο αρχίστε τοποθετώντας την περιστροφική
κεφαλή μέσα στο κλείστρο
2. Τοποθετήστε την βελόνα και το ελατήριό της μέσα στο κλείστρο πιέζοντάς την και
τοποθετώντας και τον πύρο - ασφάλεια.
3. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο κλείστρο στο τέλος του σιδηροδρόμου
4. Ελέγξτε την σκανδαλοθήκη και σιγουρευτείτε ότι ο κόκορας (σφύρα) είναι
ασφαλισμένος. Αν όχι, πιέστε την σφύρα προς τα πίσω ώστε να ασφαλίσει.
5. Ξανατοποθετήστε την σκανδαλοθήκη στον κορμό του όπλου και περάστε και τους
δύο πύρους – ασφάλειες
6. Οδηγήστε τον συναρμολογημένο σιδηρόδρομο – κλείστρο στους οδηγούς που
βρίσκονται και στις δυο πλευρές του κορμού του όπλου.
7. Πιέστε την ουρά του κλείστρου προς τα εμπρός μέχρι να εξέχει από τον κορμό του
όπλου. Τοποθετήστε την κάνη στον κορμό του όπλου εφαρμόζοντας το δαχτυλίδι της
κάνης στην αποθήκη του όπλου.
8. Πιέστε σταθερά την κάνη στον κορμό και σφίξτε την βίδα-καπάκι
ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ/ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΣΟΚ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αδειάστε το όπλο προτού να αλλάξετε τσοκ. Έχετε το κλείστρο ανοικτό και
την θαλάμη και την αποθήκη άδειες κατά τη διάρκεια αλλαγής του τσοκ.

Οι multichokes κάνες με εναλλασσόμενα τσοκ δίνουν την δυνατότητα διαφορετικού
τσοκαρίσματος και μήκους με την ίδια κάνη.
1. Βάλτε την ασφάλεια.
2. Τοποθετείστε το κλειδί των τσοκ μέσα στο τσοκ.
3. Γυρίστε το κλειδί αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού για να ξεβιδώσετε το
υπάρχον τσοκ.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό τσοκ και εισάγετέ το μέσα στην κάνη.
5. Βιδώστε το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να σφίξει.
Χρησιμοποιώντας το κλειδί των τσοκ βεβαιωθείτε ότι έσφιξε, αλλά μη το σφίγγετε
υπερβολικά. Μικρή ποσότητα λιπαντικού στις βόλτες θα εξασφαλίσει την εύκολη
τοποθέτηση και αφαίρεση του τσοκ.
6. Με το κλείστρο ανοικτό και την θαλάμη και την αποθήκη άδειες, ελέγχετε κατά
διαστήματα το τσοκ ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χαλαρώσει (ξεβιδώσει) λίγο.

