KULLANMA
KILAVUZU
DOUBLE BADGER

Chiappa veya CTM silahın hatalı kullanımından kaynaklı oluşan hasar ya da yaralanmalardan, silah
kullanıcısının kasıtlı ya da kasıtsız sebep olduğu ölümlerden sorumlu tutulamaz.
Chiappa veya CTM, yetersiz silah bakımı, yanlış kullanım ya da silah üzerinde izin verilmeyen ya da
uygun olmayan değişikliklerden kaynaklı hiçbir olumsuzluktan sorumlu değildir.
Chiappa veya CTM insanların ve/veya hayvanların dolaylı ölümü ya da yaralanmasından, silahın
kullanımı sonucu oluşan hasarlardan ya da fişek kapsülünün patlamasından, fişek sekmesinden
ya da güvenli olmayacak şekilde mühimmat yükleme uygulamaları veya yöntemlerinden kaynaklı
olumsuzluklardan sorumluluk kabul etmez.
Kullanım kılavuzunun tamamının dikkatli bir şekilde okunarak, gerçek mühimmat yüklemeden
tüfeğin kullanımının eksiksiz olarak öğrenilmesi gerekmektedir.
Yakınınızda bulunan insanların hayatı, güvenlik kurallarına uymanıza bağlı olabilir. DİKKATLİ
OLUNUZ!
Kullanım kılavuzunda yer alan herhangi bir husus yeterince anlaşılmadıysa tüfeği aldığınız bayi ya
da bu kullanım kılavuzunda iletişim bilgileri yer alan Türkiye Yetkili Distribütörü CTM Dış Ticaret
Ltd. Şti ile irtibata geçiniz.
Üretici, tüfeğin hatalı kullanımından kaynaklı olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz. Tüfek üzerinde
değişiklik yapılması durumunda üretici hiçbir hukuksal ve cezai sorumluğu kabul etmez ve
herhangi bir hasar tazminatı ödemez.
KALİTE KONTROLLERİ: Üretici üretilen her bir tüfeği, çalışması ve görsel özellikleri (kaplaması
üzerindeki leke çizik vs.) bakımından satışa sunulmadan önce detaylı kalite kontrol testinden
geçirir.

GÜVENLİK KURALLARI
1. Tüfeği kullanmadan önce tüm kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Kullanım kılavuzunun okunması
ve silahın dikkatli ele alınması, en temel ve vazgeçilmez tedbirlerdir.
2. Ateşli bir silahı elinize aldığınızı aklınızdan çıkarmayınız. Silah hakkındaki bilginiz ve silahı kullanmanız,
sizin ve çevrenizdekilerin yaşam güvenliği açısından çok önemlidir.
3. Silahı ve mühimmatını aynı yerde bulundurmayınız, ayrı yerlerde saklayınız.
4. Silahı ve mühimmatını DAİMA çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
5. Silahı kullandıktan sonra mekanik aksamlarının pastan ve tozdan korunması için temiz, kuru ve
havalandırılan yerlerde saklayınız. Aksi halde, uzun süre kullanılmayan silahlarda ciddi çalışma
problemleri ile karşılaşabilirsiniz.
6. Tüfek DAİMA mühimmat boşaltılmış olarak saklanmalıdır. Fişek yatağını, boş olduğundan emin olmak
için HER ZAMAN kontrol ediniz.
7. Silahı alevden ya da herhangi bir ısı kaynağından uzak tutunuz.
8. Mühimmat yüklü (dolu) bir silahı asla gözetimsiz bırakmayınız.
9. Silahı asla mühimmat yüklü olarak bırakmayınız. Düşebilir, ateş alabilir, ölüm ve yaralanmalara neden
olabilir. Silahın namlusunu daima güvenli bir tarafa doğrultunuz. Silah boş olsa dahi doluymuş gibi
kabul ederek dikkatlice olunuz. Bu, özellikle silaha mühimmat yüklerken, silahtan mühimmat boşaltırken
veya başka birisine silahı verirken çok önemlidir. Tüfeğin boş olduğunu söyleyen birinin sözünü asla
dikkate almayınız, kontrol ediniz ve dikkatli olunuz. Tüfeği bir yere bırakırken ya da bir başkasına
verirken boş olduğundan emin olunuz.

Tüm tüfekler Chiappa üretim tesislerinde test edilmektedir. Silahın güvenliğini garantilemek
amacıyla tüfekler doğrulama testi için BRESCIA / İTALYA’da bulunan Gardone Val Trompia Ulusal
Kontrol Laboratuvarı’na doğrulama testi için gönderilmektedir.

10. Tüfeği kullandıktan sonra namlu içini temizleyiniz ve uygun bir silah yağı ile yağlayınız. Gres ya da
fazla yağ kalıntıları aşırı basınç sonucu ciddi yaralanmalara neden olabilir. Tüfeği tekrar kullanmadan
önce namlu ve fişek yatağını kontrol ederek namluda tıkanıklık ya da daralmaya yol açabilecek kalıntıların
olmadığından emin olunuz. Atış yapmadan önce harbi ve kuru bir peç (kuru ve temiz bir bez) ile namludaki
yağ kalıntılarını temizleyiniz. Silahınıza uygun temizlik malzemelerini, kimyasalları ve koruyucuları www.
tac87.com e-ticaret sitesinden sağlayabilirsiniz.

Laboratuvar, tüfeği ağır koşullarda test ederek, namlu ve fişek yatağı kontrollerini yapar. Sonuç
olarak standart fabrika üretimi mühimmatlar ile tüfeğin kullanımım güvenliği doğrulanır.

11. Namlu içinde biriken pas ya da toz aşırı basınç oluşması sonucu yaralanmalara ve namlunun patlamasına
neden olabilir. Paslanmış, karıncalanmış, aşınmış namluları mutlaka değiştiriniz.

Ulusal Kontrol laboratuvarı, İtalyan yasalarına göre tüfeğe uygunluk verir ve markalaması yapar.
Yeterince havalandırılmayan alanlarda mühimmat boşaltma, silah temizleme ya da
mühimmat saklamak, ağır metal (kurşun) zehirlenmesine, doğum kusurlarına veya
üreme sisteminizde zarara neden olabilecek diğer zararlı maddelere maruz kalmanıza
yol açabilir; fiziksel yaralanmalarla sonuçlanan durumlara neden olabilir. Bu nedenle
bu mekanları her zaman yeterince havalandırmanız ve işiniz bittiğinde ellerinizi iyice
yıkamanız gerekmektedir.
TÜM ULUSLARARASI ANLAŞMAZLIKLAR İÇİN İTALYA BRESCIA MAHKEMESİ
YETKİLİDİR.

12. Atış yapmadan önce her defasında namlu içinde tıkanıklık oluşturabilecek, engel teşkil edebilecek bir
kalıntı olmadığından emin olmak için mutlaka kontrol ediniz.
13. Sıkışmış mekanizmayı asla zorlamayınız. Zorlama namlunun patlamasına ve sonuç olarak da
yaralanmalara neden olabilir.
14. Tüfeğin namlusu üzerinde kullanılabilir fişek kalibreleri markalanmıştır. Namlu üzerinde belirtilen
kalibreye sahip fabrikasyon üretim fişekler ile atış yapılmalıdır. Yanlış kalibre fişeklerin kullanımı sizin ya
da yakınınızda bulunanların ciddi olarak yaralanmasına neden olabilir.
15. Tetik çekildiği halde yavaş primer ateşlemesinden kaynaklı olarak silah fişeği ateşlemezse en az 30
saniye kadar tüfeği güvenli bir yöne çevirerek, namlu aşağıda tutunuz. Fişeğin patlamaması halinde
fişeği fişek yatağından el ile dikkatli bir şekilde tahliye ediniz (çıkarınız). Şarjörü boşaltınız ve tüfeği
temizleyiniz. Patlamayan fişeği inceleyiniz. Fişek arkasındaki iğne izi merkezden kaçmışsa, kapsülü
ateşlemeyecek kadar hafif bir iz olarak görünüyor ya da iz hiç oluşmamışsa, silahı yetkili silah atölyesine
götürünüz. İğne izi diğer fişeklerle karşılaştırıldığında normal görünüyorsa, fişeği kusurlu olarak
varsayıp diğer fişeklerden ayrı bir yere koyup, tüfeği tekrar mühimmat yükleyip atışa devam edebilirsiniz.
16. Atış esnasında patlamamış bir fişeği tekrar kullanmayı denemeyiniz.

CHIAPPA FIREARMS SRL, 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

17. Tüfeğinizin parçaları üzerinde ASLA herhangi bir değişiklik yapmayınız. Yapacağınız herhangi bir
değişim ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir ve silahınız garanti kapsamı dışına çıkmış olur.
18. Sadece yetkili silah ustası tüfeği tamir edebilir ya da detaylı bakım yapabilir.
19. Tüfeği taşırken ya da kullanırken azami dikkat gösteriniz. Mekanik güvenlik aksamları çalışmayabilir.
Gelişen kullanım tecrübesi ve yararlı güvenlik alışkanlıkları kazanmak, olası kazalardan korunmak için
en iyi yoldur.
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20. Atış yapmaya kesin karar vermedikçe parmaklarınızı tetikten uzak tutunuz. Hedefinize güvenli bir atış
yapmaya hazır olana güvenlik kurallarını elden bırakmayınız.

İÇİNDEKİLER

Not: Tüfeklerdeki güvenlik mekanizmaları ilave özellikler olup tüfeği güvenli ele alma ve kullanma
alışkanlıklarının yerini asla tutamaz.
21. Tüfeğinizi evden atış yapacağınız yere götürene kadar (taşırken) HİÇ BİR ZAMAN mühimmat
yüklemeyiniz. Dikkatlice fişek yatağının boş olduğunu kontrol ediniz.

MÜHİMMAT
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26. Atış sırasında birlikte olduğunuz kişilerin sizden geride durmalarını sağlayın. Atış yapan birinin yanında
durmak güvenli değildir. Tüm diğer atıcıların ve yanınızda bulunan diğer kişilerin fırlayan kovanlardan
emniyetli mesafede durduklarına emin olmalısınız.

MÜHİMMAT YÜKLEME
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27. Özellikle kara barutlu mühimmatları elinize aldığınızda, mühimmat yüklerken ya da boşaltırken sigara
içmeyiniz. Kara barutlu mühimmatları kapalı bir muhafaza kutusunda saklayınız ve fişek almak için her
açışınızda kutuyu tekrar kapatınız.

ATIŞ
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28. Atış öncesinde ya da atış sırasında asla alkol almayınız ve uyuşturucu hap vb kullanmayınız. Bu sadece
kendinizin ve diğer insanların güvenliğini ihmal suçu işlemiz anlamına gelmez, aynı zamanda
muhakemenizi ve görüşünüzü de engeller. İlaç kullandığınız dönemlerde doktorunuzun kontrolü ve izni
olmadan asla tüfek kullanmayınız.

MÜHİMMAT BOŞALTMA
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TEMİZLİK
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DOUBLE BADGER PARÇA LİSTESİ
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DOUBLE BADGER PARÇA GÖRÜNÜMLERİ

9

22. Atış yaptığınız alanda yürürken namluyu DAİMA güvenli yöne doğrultulmuş olarak tutunuz.
23. Mühimmat yüklü bir tüfek ile ASLA koşmayınız. Mühimmat yüklü bir tüfek ile bir engelden (çit ya da su
yatağından) atlamayınız, kaygan zeminde ya da düşme olasılığı olan yerlerde yürümeyiniz.
24. Atış yapmak için bir yer seçtiğinizde, tetiğe dokunmadan önce atış yapacağınız hedef ve arkasındaki
alanda ne olduğundan emin olunuz. Hedefinizin arkasında, fişeklerin durdurmaya yetecek uygun bir
arazi olduğundan emin olmalısınız. Bir fişek yaklaşık 2000 metre kadar mesafe kat edebilir ya da bu
mesafe içinde karşısına çıkan cisimleri delebilir. Herhangi bir şüphe duyuyorsanız ateş etmeyiniz.
25. Sert bir yüzeye, su birikintisine veya havuza asla ateş etmeyiniz. Fişek sekip yön değiştirebilir ve tehlike
oluşturabilir. Havaya ateş etmeyiniz.

29. Atış yaparken koruyucu kulaklık takınız ve çevrenizdekilerin de kulaklık takmasını teşvik ediniz. Özelikle
kendi tüfeğiniz ve yakınınızda atış yapan diğer tüfeklerin yüksek sesi kalıcı duyma kaybına yol açabilir.
30. Gözlerinizi yaralanmalara yol açabilecek barut, gaz, yağ ya da pislik yada metal parçaları, karbon atığı,
kıvılcım yada diğer maddelerden korumak için koruyucu gözlük takınız.
31. Tüfeğinizi kullandıktan ve atış yaptıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
32. Mühimmat yüklü (dolu) bir tüfeği ve şarjörü asla güneş altında bırakmayınız.
Atıcı kendisinin ya da diğer kişilerin yaralanmasından ya da oluşan hasarlardan sorumludur.

GARANTİ KOŞULLARI

10

TEKNİK SERVİS ARIZA FORMU
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Üretmiş olduğumuz her bir tüfeğin gövdesi ve namlusu üzerinde seri numarası bulunmaktadır. Seri
numarasının yanında yasaların şart koştuğu üreticinin model ismi ve kalibre bilgisi yer almaktadır.

TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
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Bu markalama tüfek üzerinden asla silinmemelidir.

SİLAH GÜVENLİĞİ
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TÜFEĞİN KULLANIMININ EKSİKSİZ OLARAK ÖĞRENİLMESİ GÜVENLİĞİ ARTIRIR.
TANIMLAYICI iŞARETLER (MARKALAMA)

Kullanım
kılavuzu
güncellemelerini
www.chiappaturkiye.com
adresinde yer alan ilgili bölümden bilgisayarınıza indirebilir ya da çıktı
alabilirsiniz.
2
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MÜHİMMAT

DOGRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK HATALI KULLANIMDAN VEYA
STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN, TEKRAR DOLDURULMUŞ YA DA
ELDE ÜRETİLMİŞ MÜHİMMATLARDAN, YA DA TÜFEĞE UYGUN OLMAYAN
KALİBREDEKİ MÜHİMMATLARDAN KAYNAKLI ZARAR VE YARARLANMALARDAN
SORUMLULUK KABUL ETMEYECEĞİMİZİ BİLDİRİRİZ.
• Standartlara uygun olmayan fişeklerin kullanımı, namluda tıkanıklığa yol açan
		 kalıntılar, aşırı barut doldurulmuş fişekler, tüfeğe uygun olmayan kalibredeki fişekler,
		 ölüm, ciddi yaralanmalar ya da hasarlara sebebiyet verebilir.
• Sadece namlu ya da gövde üzerinde markalanmış olan kalibrelerdeki fişekleri
		 kullanınız.
• Namlu üzerinde belirtilen fişek boyunu aşmayan fişekleri ve daima aynı fişek boyuna
		 sahip fişekleri kullanınız.
• Sadece fabrikasyon üretilmiş, orijinal, yüksek kaliteli, basınç değerleri S.A.A.M.I.
		 ya da C.I.P. standartlarını aşmayan fişekleri kullanınız.
• Tüfeğiniz belirli kalibre fişeklere göre tasarlanmıştır. Tüfeğinizin namlu, fişek yatağı
		 ya da diğer parçalarını değiştirmek suretiyle tasarlandığı kalibreyi değiştirmeyi
		 denemeyiniz.
• Atış sırasında birbirinden farklı kalibrelerdeki fişekleri karıştırmadığınızdan emin
		 olunuz.
•
		
		
		
		
		
		
		

Fişek yatağı ya da namlu içinde aşırı basınç oluşturabilecek durumlar sonucu atış
sırasında tüfeğiniz ağır hasar görebilir, atıcı ve çevresindeki kişiler ciddi olarak
yaralanabilir. Namluyu tıkayan kalıntılar, aşırı barut yüklenmiş ya da tüfeğe uygun
olmayan kalibredeki fişekler veya hatalı ya da kusurlu olarak üretilmiş fişekler aşırı
basınç oluşmasına neden olabilirler. Ayrıca, pis, aşınmış ya da hasarlı fişekler,
kovanın patlaması sonucu silah mekanizmasından ani olarak itici gaz kaçışı ile tüfeğin
zarar görmesine, silahı kullanan ya da çevresindekilerin yaralanmalarına neden
olabilir.

Aşağıdaki durumlarda derhal ateş etmeyi kesip namluda tıkanıklık oluşturabilecek bir
kalıntının olup olmadığını kontrol ediniz:
• Fişeğin, fişek yatağına zor girmesi halinde

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Kovanında barut olmayan bir fişeğin tüfeğe yüklenmesi ya da barutun ateş almaması
durumunda, sadece kapsülünün gücü mermi çekirdeğini kovandan dışarı iter ancak
çekirdeği namludan dışarı atacak kadar bir enerjinin açığa çıkmasını sağlayamaz. Bu
durumda çekirdek namluyu tıkar. Bir çekirdeğin namluyu tıkamış olabileceğine dair
en ufak bir şüpheniz varsa derhal tüfeğe yüklenmiş mühimmatı boşaltınız ve namluyu
kontrol ediniz. Sadece fişek yatağını kontrol etmeniz yeterli olmayacaktır. Mermi
çekirdeği namlu içinde biraz ilerledikten sonra kolay görülemeyecek bir konumda
sıkışıp kalmış olabilir. Namlu içinde çekirdek sıkışmış ise, bir başka fişekle üzerine ateş
ederek ya da çekirdeği çıkarılmış bir fişeği namluda ateşleyerek sıkışan çekirdeği
çıkarmayı denemeyiniz. Bu gibi uygulamalar fazladan basınç oluşması sonucu tüfeğe
zarar verebilir, ciddi yaralanmalara yol açabilir. Sıkışmış çekirdeği sadece tahta ya da
pirinç bir çubuk (harbi) ile asla çekiç kullanmadan sadece el ile iterek kolayca
çıkarabilirseniz. Namlu, mekanizma ve fişek yatağındaki yanmamış barut taneciklerini
temizledikten sonra atışa devam edebilirsiniz. Sıkışmış mermi çekirdeğini harbi
kullanarak elliniz ile itip namludan çıkaramıyorsanız tüfeğinizi derhal yetkili bir silah
ustası ya da yetkili servis merkezine götürünüz.

•
		
		
		

Pislik, aşınma ya da fişek üzerine bulaşmış diğer yabancı maddeler, fişeğin
fişek yatağına tam ve gerektiği gibi sürülmesine engel oluşturarak ateşleme ile kovanın
patlamasına neden olacaktır. Aynı durum zarar görmüş ya da deforme olmuş fişekler
için de söz konusudur.

•
		
		
		

Fişekleri yağlamayınız, atışa başlamadan önce fişek yatağındaki koruyucu yağı
temizlemiş olduğunuzdan emin olunuz. Yağ, mekanizmanın güvenli çalışması için
gerekli olan, kovan ile fişek yatağının yüzeyleri arasındaki sürtünmeye müdahale
ederek, silahta aşırı basıncın neden olduğu gibi bir gerilimin oluşmasına yol açar.

•
		
		
		
		
		
		

Silahın hareketli parçalarını yeterince yağlayınız. Özellikle mühimmat üzerine bulaşma
olasılığı olan bölgelerde, silah üzerine herhangi bir koruyucu spreyi aşırı miktarda
sıkmayınız. Tüm yağlar ve özellikle de sprey kutulardaki yağlayıcılar fişek kapsülünün
içine nüfuz ederek fişeğin atış sırasında patlamamasına neden olacaktır. Bazı etkili
yağlar kovan içine nüfuz ederek barutun bozulmasına neden olabilir ve atış esnasında
barut ateş almayabilir. Eğer sadece kapsüldeki barut ateş alırsa mermi çekirdeğinin
namlu içinde sıkışıp kalması tehlikesi oluşacaktır.
Sadece fabrikasyon üretim, TSE onaylı fişek kullanınız. Yeniden doldurulmuş,
standartlara ve tüfeğinize uygun olamayan mühimmat kullanımı tüfeğinizi garanti
kapsamı dışına çıkarır.

• Fişeğin ateş almaması halinde
• Mekanizmanın, ateşlenmiş fişeğin boş kovanını çıkarmaması halinde
• Yanmamış barut taneciklerinin mekanizmaya bulaşmış olduğunun tespit edilmesi
		 halinde
• Atışta fişeğin zayıf ya da normal olamayan bir ses çıkarması halinde
Bu gibi durumlarda fişek çekirdeği namlu içinde bir yerlerde sıkışmış ve namluyu tıkamış
olabilir. Böyle tıkanmış bir namludan bir fişek daha atmaya kalkışmak silaha zarar verebilir,
atıcı ya da çevresindekilerin ciddi olarak yaralanmalarına neden olabilir.
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GÜVENLİK UNSURLARI

ATIŞ

Bir silahın şarjör, fişek yatağı ve namlusunu kontrol etmedikçe boş olduğundan
asla emin olamazsınız. BİR SİLAHIN HİÇBİR ZAMAN BOŞ OLDUĞUNU
DÜŞÜNMEYİN, KONTROL EDİN.
Sadece mekanik güvenlik düzeneklerine asla güvenmeyiniz. Her zaman azami dikkati sarf
edin. Silahı emniyet kurallarına uyarak kullanma alışkanlığını edinin, kazalara yol açabilecek
uygulamalardan uzak durunuz.

Atış yaparken daima koyucu gözlük ve kulaklık takınız.
1. Namluyu güvenli yöne doğrultunuz.

2. Talimatlara uygun bir şekilde tüfeğe mühimmat yükleyiniz.
3. Gövdeyi sıkı bir şekilde kavrayınız (tutunuz).
4. Emniyeti kapatınız.

5. İşaret parmağınızı tetik üzerine getiriniz, nişan alınız ve tetiği tam olarak geriye çekiniz.

Ateşli silahlar, kazara atış yapmayı engelleyen çeşitli güvenlik düzeneklerine sahiptirler.

MÜHİMMAT BOŞALTMA

TETİK GÜVENLİĞİ
Güvenlik mandalı (B21) gövdenin üst kısmında yer almaktadır.
MANUEL (EL İLE) GÜVENLİK
Güvenlik mandalı elle emniyet konuma alındığında, tetik bloke edilerek tüfekle ateş edilmesi
engellenmiş olur.

NİŞANGAH

Levyeyi açınız ve tüfeği, mühimmat yüklerken yaptığınız gibi katlayınız. Kovan çıkarıcı
(ekstraktör) otomatik olarak dışarı çıkacak ve fişek veya boş kovanları boşaltmanıza (geri
çıkarmanıza) olanak sağlayacaktır.

TEMİZLİK
DİKKAT! Silahın dikkatli ve detaylı bir şekilde temizlenmesi, güvenliği ve silahın
düzgün çalışmasını sağlar.

Nişangah olarak sabit fiber optik arpacık bulunur.
Silah her bir kullanım sonrasında ve pislik, toz vs. maruz kalması halinde temizlenmeli ve
yağlanmalıdır. Silah kullanılmadığında yılda en az iki kez temizlenmelidir. Dikkatli ve detaylı
bakım silahın uzun ömürlü ve güvenli kullanımı açısından şarttır.

MÜHİMMAT YÜKLEME

Uyarı: Namlu temizliği her zaman namlunun fişek yatağı tarafından sokulan temiz bir
harbi ile yapılmalıdır.

UYARI! Her zaman tüfeğin namlusunu güvenli bir yöne çeviriniz ve tüm güvenlik
talimatlarına uyunuz. Bu alışkanlığı kazanana dek boş ya da içinde sadece sahte
mermi (snap-caps) yüklü bir tüfekle tecrübe ediniz. Sadece atışa hazır olduğunuzda
gerçek mühimmat kullanınız. Daima temiz, kuru ve tüfeğinize uygun kalibredeki
yüksek kaliteli, standartlara uygun mühimmatları kullanınız.
Tetik muhafazasını tam olarak itiniz ve tüfeğin iki parçası yaklaşık olarak 90˚ olacak şekilde
katlayınız. Güvenlik mandalını, “S” yazısı tamamen görünecek şekilde geriye doğru çekiniz.
Fişekleri, fişek yatağına yerleştiriniz. Fişeklerin tüfeğe uygun kalibreli fişekler olmasına azami
dikkat ediniz.
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DİPÇİK
ÖN EL KUNDAĞI
DİPÇİK ASKI KAYIŞ TAKMA YERİ
ÖN EL KUNDAĞI ASKI KAYIŞ TAKMA YERİ
DİPÇİK KAPAĞI
DİPÇİK KAPAK VİDALARI
DİPÇİK VİDASI
DİPÇİK PULU
FİBER OPTİK ARPACIK

L 01
L 02
L 03
L 04
L 09
L 11
L 12
L 13
B 65

TAKOZ YAYI
TETİK KORKULUĞU
TETİK KORKULUĞU PİMİ
TETİK KORKULUĞU YAYI
TETİK KORKULUĞU YAY PİMİ
TETİK KORKULUĞU GÖVDE BAĞLANTI PİMİ
KİLİT TABLASI
KİLİT TABLASI YAYI
KİLİT TABLASI PİMİ

B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 18
B 19
B 20

B 10

PİM VİDALARI

B 34

SOL TAKOZ

B 08

PİVOT PİM

B 33

SAĞ TAKOZ

B 07

KOVAN ÇIKARICI TESPİT VİDASI

B 32

TETİK PİMİ

B 06

KOVAN ÇIKARICI KOLU

B 31

TETİK VİDASI

B 05

KOVAN ÇIKARICI

B 29

TETİK YAYI

B 04

İĞNE TAHTİD PİMİ

B 28

SOL TETİK

B 02

İĞNE YAYLARI

B 27

SAĞ TETİK

B 01

ATEŞLEME İĞNELERİ

B 26

TETİK YATAĞI PİMİ

A5

EMNİYET MANDALI YAY VİDASI

TETİK TAKOZU

A4

B 24

TETİK YATAĞI

A3

EMNİYET MANDALI YAYI

NAMLULAR

A2

EMNİYET MANDALI PİMİ

GÖVDE

A1

B 23

AÇIKLAMA

B 22

PARÇA
NO
EMNİYET MANDALI

AÇIKLAMA
B 21

PARÇA
NO

CHIAPPA DOUBLE BADGER PARÇA LİSTESİ
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CHIAPPA GARANTİ

TEKNİK SERVİS / ARIZA FORMU

CHIAPPA AV TÜFEKLERİ 2 YIL SÜRELİ GARANTİ

ARIZA TALEP FORMU

Süreli Garanti: Chiappa Firearms firmasının dağıtıcısı ve bayileri kanalıyla yeni olarak satın
alınmış, orijinal Chiappa tüfeklerine, malzeme ve üretim hatalarına karşı Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreli garanti verir.
Çözüm seçenekleri: Garanti süresi içinde, Chiappa veya yetkili dağıtıcısı, 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.
CHIAPPA BUNUN HARİCİNDEKİ MASRAFLAR, KAYIPLAR YA DA SATINALMA, KULLANIM,
BOZUKLUK YA DA TÜFEĞİN ÇALIŞMAMASI GİBİ DURUMLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
Chiappa 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 CHIAPPA TÜFEĞİN
GÖRSEL KUSURLARINI YA DA AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN ZARARLARI
KAPSAMAZ:
(1) NORMAL AŞINMA YA DA YIPRANMA
(2) DÜZENLİ TEMİZLİK VE BAKIM YAPILMAMASI
(3) KAZA, İSTİSMAR YA DA İHMAL
(4) NAMLU YA DA NAMLU İÇİ BOZUKLUKLARI
(5) UYARI YA DA TALİMATLARA UYMAMA
(6) BOZUK, SAAMI STANDARDINA UYGUN OLMAYAN YA DA ELLE VEYA FABRİKASYON
		 YÖNTEMİ İLE YENİDEN DOLDURULMUŞ MÜHİMMATLARIN KULLANIMI
AYRICA, CHIAPPA SİLAH ÜZERİNDE YETKİLİ SERVİS DIŞINDA YAPILAN TAMİRAT, TADİLAT YA
DA DEĞİŞİKLİKLER GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAR.
HASARLARIN SINIRLANDIRILMASI: CHIAPPA 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.
Garanti Hizmeti: Süreli garanti kapsamında hizmet almak için kullanım kılavuzunun “Servis
Talimatları” bölümünde yer alan talimatlara uymalı ve Chiappa silahınızı yetkili teknik servis
merkezine göndermelisiniz. Tüm gönderi masrafları size aittir. Karşı ödemeli, gönderi kabul
edilmemektedir. Tüfeğin tamiri ya da benzeri ile değiştirilmesini takiben geri gönderim masrafı
dağıtımcı tarafından karşılanarak size geri gönderilecektir. Eğer teknik nedenlerle tüfeğiniz
değiştirilirse, göndermiş olduğunuz tüfek dağıtımcıda kalacaktır.
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GARANTİ KAPSAMINDA TAMİRAT
TTN:
Lütfen yukarıya CTM tarafından verilmiş olan tamir takip numarasını yazınız.
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
İsim Soyisim

:

Adres		

:

Şehir		

:

Telefon		

:

E-posta		

:

ÜRÜN BİLGİLERİ
Model		

:

Silah Seri No

:

BAYİ BİLGİLERİ
Satın Alma Tarihi

:

Bayi Adı		

:

Bayi Adresi

:

ARIZA / KUSUR TANIMI

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 Chiappa 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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Üretici Firma

CHIAPPA FIREARMS Srl

Via Milano 2 25020 Azzano Mella Italy
Tel: +39 030 974 90 65
www.chiappafirearms.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

