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Uygun ve güveniIir tüfek kullanımının sağlanması için silahın
kullanımından önce çalışma talimatlarının dikkatlice okunması
gereklidir.
Bu talİmatlar takip etmemek veya bir emniyet uyarısına
uymamak, sizin veya yanınızdakilerin veya ürünün zarar
görmesine sebep o]abilir.
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DORUK

1- Ürünü naklİye sırasında içinin boş olduğuna emin o|unuz.
2- Ürünü kutusunda veya kılıfı içerisinde olacak şekilde taşıyın
3_ Bu emniyet kuralları sizin ve yakınlarınızın korunması açısından
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çok önemlidir. Kullanma talimatında belirtilen hususları dikkate
almamak çok ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir.
4_ Kullanma talimatınızı tüfeğinizi kullandığınız sürece saklayınız.
Tüfeğinİz el değiştİrdiğİ taktirde kullanma talimatınızı da tes|im
edinİz.
5- Herhangi bir nedenden dolayı kaybolan ya da eksik olan kullanma
talimatınız için lütfen fabrikamızdan ücretsiz bir kopyasını isteyiniz.
6_ Tüfeğinizin temizliği, sökülmesi veya montajından sonra fişek
kullanımına geçmeden önce lütfen tüfeğin fonksiyonel oIarak
uygunlugunu
bir kez daha kontrol edinİz.
7- Tüfekler komplike mekanizmalardır. Herhangi bir şekilde
yapılan fabrikamız dısı modifikasyon ve parçalar arası uygun
olmayan bir montaj çok tehlikelİ hatalara ve bunun ışığında da
kullanıcıya ve çevresİndekilere ciddi zararlar verebilir.
8- Herhangi bir sökme takma işleminden sonraki dogru montaj
ve tüfeğin çalışabilirliği tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadlr.
Bu kullanma talimatında ki bilgileritamamı ile okuyup anlamadan
kesinlikle herhangi bir fişek dolumuna ve kullanımına girmeyiniz.

Tüfeğinİzi kullanmadan önce kesinlikle tüfeğinizin çalışma
prensiplerİni öğreniniz, bu basit parçaların bilinmesi emniyet
konumuna alma dİger emnİye! özellİkleri

rüpEĞİNizoExi rEniıvıı-En

güvenli bir sekilde mekanizmayi açma ve kapama yine güvenli
bir sekilde doldurma Ve bosaltma özeIliklerİni içerir.
9- Tüfek sahibi olarak asağıda belirteceğimiz güvenli tüfek
kuIlan ı m kurallarını aynen uymanIz gerekmektedir.
saklayİnİz.
1 0- Tüfeğinizi çocukIarın erişemeyeceği yerlerde
11- Tüfeğİnizi ve fişeğinİzi ayrı yerlerde saklayınız.
12- Kesinlikle dolu olarak tüfeği muhafaza etmeyiniz'
13_ Atışını bittikten sonra tüfeğİnizi boşaItınız. Ağaca çıktınız
zaman, tel örgüden at]arken ya da kaygan yüzeyde yürürken
tüfeğinizİn boş olduğuna emin olunuz.
14_ Atış yapacağınız yere gelmeden tüfeğinizi doldurmayınız.
Hedefi görüp ve ateş etmeye karar vermeden önce kesinlikle
parmağınızı tetik üzerİnde tutmayınız.
is- Hiçnır zaman su, kaya ve sert yüzeylere ateş etmeyiniz.
Tüfeğinizin dolu ya da boş olduğuna bakmaksızın tüfeğinİzin
daimi namlu ucunu güvenli bir yöne cevri]i oIdugundan emin
olunuz.
16_ Tüfeğinizi herhangi birine verirken mekanizmanın tamamen
açık tüfğinizin emniyette ve fişeksiz olduğundan emin olunuz.
17- Atış sırasında daima gözlük ve kulaklık kullanınız'
18 -Tüfeğinizi
kullandıkran sonra mutIaka namluyu namlunun üzerindeki şoku
Ve gaz odasını, pistonu, mekanizmayı sökünüz ve temizleyİp
yağladıktan sonra yerine takınız.
ig- rait.ğıniz ile atiş yaparken el kundak somununun sıkıIı
olduğundin emin olunuz. Aksi halde tüfeğinizgaz kaçıracagından
çalışma randımanı düşer.
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A Dipçik Tabanı
B Dipçik
Bl Kayışlık
C Gövde
Cı tmniyet Düğmesi
C2 Tetik
C3 Tetik Korkuluğu
C4 Tetik Pimi
c5 Mekanizma Salma Düğmesi
C6 Kayk
c7 Fişek Girişi
c8 Mekanizma Tırnağı
c9 Mekanizma Çekme Kolu
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çALışMA TALıMATLARı
UYARl: Namlu ağzını her zaman güvenilir bir noktaya doğru tutun. Fişek
kullanmaclan önce bu kullanma klavuzundaki talimatlara alışkanlık kazanın. Yeni

tüfeğinizi hissetmeye, yani mekanizmayı ve tetiği çekmeye gereken kuvvetlere ve her
şeyrlen önemlisi emniyetin pozisyonuna ki, bu tüfeğinizin tetik arkasında, tetik
korkuluğu üstündedir alışkanlık kazanın. Emniyeti, kırmızı halka gözükene kadar
soldan sağa itilince'KAPALl'pozisyona geçer (Figür 1). Emniyetin sol tarafındaki
kırmızı halka gözükünce emniyet ''KAPALı'' pozisyondadır yani tüfek atışa hazırdır.

EM N ıYET

Tüfek emniyeti kapalıdır. Tüfek atışa
Emniyet düğmesi üstündeki kırmızı
gözükür. (Figür

'I)

MEKANiZMA:

hazırdır.

çizgi

MoNTA' TALıMATLAR|
(KULLANlCı içiNoin)

UYARl: DoRUK firması, ürünün yanlış veya dikkatsiz kullanımınclan kaynaklanan
herhangi bir maddi zarardan veya yaralanmalardan asla sorumlu değildir.
DoRUK Yarı otomatikler fabrikadan demonte olarak gönderilir. Namlu, tek montaj halindeki
dipçik-9övde-el kundağından ayrı olarak pakete konmuştur. Paketi açtığınızda moı]te etmek
için şu prosedürü takip edin.

UYARl: Bütün montaj, sökümve bakım tüfek boşken yapılmalıdır. Şarjorün,
gövdenin ve fişek yatağının boş olduğundan emin olun. Tüfeğin boş olduğunu fişek
çıkışı (C10), fişek girişi (C7) ve fişek yatağına bakarak kontrol edin.

Tüfek emniyeti açıktır. Tüfek atlş yapamaz.
Emniyet düğmesi üstündeki kırmızı çizgi
gözükmez. (Figür 2)

Tüfeğinizin dolumu yapan Ve fişeği yatağına süren parçasıdır.

t}YARl: Emniyet mekanizması, diğer silahlarda da olduğu gibi devreye

ıllkıllıluı-1tlııtla tı'tiğin çekilmesini önIemek için tasarlanmıştlr. Fakat emniyet
Iı)Cı(anizmasl, tüfek düşiirüldüğünde oluşan sarsılma veya hor kullanmanın sonucu

oluşan kazara patlamayı önleyemeyebilir. Mekanizma, birçok otomatikteki gibi güçlü
bir yay baskısı altındadır ve çok sert kapanma yapar. Parmak, fişek çıkışı üstündeyken
kapanma yaparsa çok ciddi yaralanmaya sebep olur.

Öııııııi:

Tüfeğinizi ateşlemeden önce namlu içi ve fişek yatağı içini gres Ve diğer
muhtemel tıkanmakara karşı temizleyin.

1. Namluyu kontrol edin. Namlu deliğinde ve fişek yatağında hiçbir tıkanma olmamalıdır.
2. El kundağı kapağını (o) saat yönü tersine çevirerek dipçik-gövde-eI kundağı montajından

ayırın. (Figür 3)
3. El kundağını şarjör borusu üstünde kaydırarak çıkartın. (Figür 4)

DiKKAI Eğer herhangi bir sebeple mekanizma tam geride kurulu kalırsa ve el kundağı da
gövde-dipçik montajından ayrılmışsa, mekanizma salma düğmesine basmaktan kaçının ve
parmaklarınızı fişek çıkışından uzak tutun. Şayet böyle bir durumda mekanizma salma
düğmesine (C5) basılmışsa mekanizma ileriye fırlar ve mekanizma çekme kolu (C9) gövde

üstündeki fişek çıkışının kenarına çarparak durur. Bu durum hem kola, hem de gövdeye büyük
zarar verir. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu; bir elinize mekanizma çekme kolunu tutarken,
diğer elinizle düğmeye basın ve kotun gövde üstünde fişek çıkışı kenarına çarpmasını önleyin.

Mekanizma çekme kolu tam geride kalmışsa (mekanizma kurulu ise)
namluyu gövdeye yerleştiremezsiniz. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu; bir elinizle
mekanizma çekme kolunu tutarken diğer elinizle düğmeye basın ve kolun gövde
üstünde fişek çıkışı kenarına çarpmastnl önleyin.

UYARl:

oircrcRT: Piston, namIu gaz odası içinde takılı olarak tüfek paketlenmiştir.
4. NamIuyu gövde içindeki yuvaslna oturtun. Bu kısımda namluyu zorlayarak takmalısınız.
Namluyu goud. için. iterken (mekanizma, kep üstünde yuvaslna otururken) giğer elinizle

mekanizma çekme kolundan çekerseniz namlunun yuvaslna oturmaslna kolaylaştırabilirsiniz.
Namlunun tam olarak gövdeye oturduğunu
gözlemlediğinizde mekanizma çekme kolunu salın.
(Figür 5,6,7)
a. Kep vidasının mekanizmadaki girintiye
girdiğinden, (Figür 5a)
b. caz halkasının şariör borusu ile aynı eksende
olduğundan emin olun (Figür 5b)
Mekanizma çekme kolunu tam geri çekerek
mekanizmayı tam açlk (kilitli) pozisyona getirin.
(Figür 6)
a. Mekanizma çekme kolunu tutarken, (Figür 7a)
b. Mekanizma salma düğmesine basın. ( tigür 7b)

UYARl: Namluyu gövdeye monte ederken pistonun namludan düşmediğine emin
olunuz. Nam|uyu gövdeye takarken 9az odası ve içindeki pistonun şariör borusuyla
aynı eksende takılmaya çalıştığına emin olun.
5. El kundağını şariör borusu üstünde kaydırarak takın. El kundağının gövde sacına tam
olarak oturduğundan emin olun. (Figür 8)
6. El kundağı kapağını saat yönünde çevirerek sıkın. (Figür 9)
7. Tüfek kurulmuştur. Tetiği çekin. Horoz düşerek tüfek kuruIu halden çıkar'

UYARl: rüprĞ i rı izi ÇocUKLARıN ERiŞEM EYECEĞ
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18 yaşln altındaki çocukların ve diğer yetkili olmayanların tüfeğinize ulaşmamaları
sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir kaza ihtimalini önlemek için tüfeğinizi
boşaltıp kilitleyin ve mutlaka mühimmatı, anahtarı farklı olan ayrı bir yere kilitleyin.
Tel, kablo veya şifreli ki|itler gibi tüfek üstündeki basit kilitler yetersizdir. Çelik silah
kasalarında tüfeğinizin kilit altında tutulması. çocuk veya yetkisiz şahıslar tarafından
kullanılması ihtimalini düşürür.

UYGUN rİşrr KULLANıMl
UYARl: DoRUK firması hatalı, uygun olmayan, el dolumu, tekrar dolum yapılmış
fişek kullanımından kaynaklanan fiziksel yaralanmalardan veya maddi zararlardan
sorumlu değildir. Ciddi zarar veya yaralanma Ve hatta ölüm, doğru olınayan fişek
kullanımından, delik içinde tıkanmalara rağmen atlştan Ve aşırı do|umlar sebebiyle
meydana gelir.
DORUKYarı otomatikavtüfeği 3'' (76mm)fişekyatağına sahiptir.Kalibrevefişekyatağı
uzunIuk|arı ile ilgili markalamayı namlu üstünde görebilirsiniz. Her bir tüfek, özel bir test fişeği
ile dayanıklılık için test edilir.

UYARl:

Namlu üstündeki markalamaya uygun olmayan fişek kullanmayın.

UYARl: Namlu üstündeki belirtilen fişek yatağı uzunluğuna eşit veya daha kısa
uzuIuktaki 70 mm (2 3/4',) Ve 76mm (3'') fabrika dolumu fişekleri kullanın.
UYARl: Fişek kutusunun üstündeki ve fişek üstündeki markalamaları kontrol edin.
Tüfeğiniz için doğru kalibrede ve doğru uzunIuktaki fişeği kullandığınızdan emin
olun

rİşrr süRıvr

VE ATış

UYARl: Tüfeği kullanmadan önce fişek sürme ve fişek boşaltma prosödürüne bu
kılavuzu iyice okuyarak alışkanlık kazanın. Bu prosedürleri doğru şekilde uygulayana
kadar dolu bir tüfek kullanmayın. Fişek sürmeden önce emniyetin açık olcluğundan
emin olun (Tüfek güvenli). Tüfek emniyetli olduğunda kırmızı çizgi tam olarak
görülmemelidir. (GÖRÜLMEz) (Figür 2). Emniyet düğmesi daha fazla ileri gidemezse,
tüfek tam olarak emniyete geçmiş demektir. Tam olarak emniyet sağlamadıysa,
tüfeğin atışına engel olamaz. Her zaman tüfek namlusunu güvenli bir yöne tutun.

UYARl:

Fişek sürmeden önce namlu deliğinde tıkanma olmadığına emin olun.

Atıcl Ve yanındakilerin her zaman 9öz ve kulak koruması sağlaması
gereklidir. Fişek parçaları. kurşun, baruz, yağ vs. yaralanmalara yol açabilir. Kulaklık,
atış sesirıe karşı koruma sağlayacak işitme zararlarını ön|er.

UYARl:

6. Diğer fişekleri, 9övedenin fişek girişi bölümünden kaşığın üstüne yerleştirerek ve bastırarak
(kaşık gövde içine itilir) ve şarjör borusu içine iterekyerleştirin. (Figür la)
7. Ateş etmek için emniyeti devre dışı bırakın ve tetiği çekin. (Fiqür 1)

UYARl: Tetik çekildiğinde fişek patlamazsa emniyeti aktif hale getirin, bir dakika
bekleyin ve fişek Boşaltma bölümünde anlatıldığı gibi tüfeği boşaltın'
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1. Kaşık salma düğmesinin lıasılı olduğuna emin olun. Eğer değilse tamamen basın. (Figür 10)

2. Mekanizma çekme kolunu tamamen geri çekerek mekanizmanın tam geride (tam açık
pozisyon) takılı kalmasını sağlayln. (Figür 11)

8. Son fişek ateşlendikten sonra mekanizma tam açık pozisyonda kalarak şarjörün

boşaldığını belirtir. (Figür 15)

3. Kırmızı çizgi gözükmeyecek şekilde emniyet düğmesini iterek tÜfeği emniyete geçirin.

9. Emniyeti tekrar aktive edin. Atışa devam edeceksiniz anlatıldığı gibi tekrar tüfeği
doldurun. (3 nolu aşamadan başlayın)

(Figür 2)

FIşEK BoŞALTMA (TUFEK BoŞALTMA)

UYAR|: El ile çalışan emniyet mekanik bir sistemdirve Güvenlik Kurallarlna alternatif
olamaz. Lütfen bu kullanma klavuzunun girişindeki Güvenlik Kurallarını okuyun
4. Birinci fişeği, fişek çlkışı üzerinden fişek yatağına sürün. (Figür 12)
5. Mekanizma salma düğmesine basarak mekenizmanın kilitlenmesini sağlayınız. Düğmeye
basma öncesi parmaklarlnızın fişek çıkı yuvasından uzak kaldığına emin olun. (Figür l3)

I

-l.

Tüfeği güvenli bir noktaya doğrultun. Emniyetin açık olduğuna emnin olun. (Kırmızı çizginin
görünmediğinden emin olun.) (Figür 2)
2. Mekanizma çekme kolunu geri çekerek, dolu fişeğin fişekyatağından çıkmasını sağlayın.

(Figür'l6)

UYARl: Artık tüfek atışa hazırdır. Eğer emniyet devre dışı bırakılırsa, tüfek atlşa
hazırdlr. Parmaklarınlzı tetikten uzak tutun ve tetiği herhangi bir temastan uzak
tutun. Güvenli o|mayan bir hedefe tüfeği yönlendirmeyin.
UYARl: DoRUK fabrikası dikkatsiz taşıma, bilerek veya bilmeyerek tüfeğin
ateşlemesinden dolayl ortaya çıkan herhangi bir yaralanmadan veya mal zararından

3. Kaşığa tam olarak basılı tutunuz. (tigür 17)
4. Mekanizma salma düğmesini basılı tutarken ve şarjör içindeki fişekleri hafif itme ile
çıkışını kolaylaştırın. (Figür 18)

5. Şariör borusu, gövde ve fişek yatağı içinde fişek olmadığını kontrol ediniz. Emniyeti

devre dışı bırakın.
a. Kaşığı iterek, şariör borusu içinde fişek olmadığına fişek girişi yuvasından bakın'
b. Mekanizma çekme kolunu yaklaşık 2 cm çekerek fişek 9irişi yuvasından bakın.
fişek olmadığına emin olun (Figür 19)

sorunılu değildir.

l0
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6. Horozu kurulu halden kurtarmak için tetiği çekin.

UYARl: Tüfeği duvar, çit, ağaç gibi dik pozisyona dayamadan önce tüfeğin
boşaltlldlğından emin olun. Tüfek, ateşlemesine sebep olabilen yeterli kuvveti
sağlayacak şekilde dikey durumdan düşebilir.

TüFEK söı<üıvü
(KULLANıCı İçiNDıR)
UYARl:

Tüfeği boş olduğuna emin olun. Bunun için fişek yatağının boş olduğunu
koııtrol ediıı (ınekanizmayı 2cm çekerek fişek yatağına bakın). Gövdenin boş
olduğuııu kontrol edin (mekanizmayı 2cm çekerek gövde içine bakın). Şar|ör
lıorusuı-ıuıı boş olduğuna (kaşığı iterek şarjör borusu içine bakın) emin olun.

4,

\

5ol elinizle KL montesini tutarken, mekanizma
salma düğmesine basarsk KL montesi ile beraber

mekaniZmanln gövdeden yavaşça ayrllma5ınl
)

sağlayın, (iigür 27)

Mekanizma düşmeyecek şekilde, kurma kolunu
şarıör borusu

16"

NAMLU

1. El kundağı kapağını saat yöııünün tersine çevirerek çıkarın. (Fıgür 20)
2. El kundağını kaydırarak namludan çıkarın. (Figür 21)
3. Narrıluyu piston, gaz halkası içinde kalacak şekilde (pistonun düşmesine engel olarak)

çekerek dipçik-gövde montajından aylrln. (Figür 22)
4. Pistonu gaz halliasından çıkarın. (Figür 23)

MEKANiZMA

1. Kaşık salnıa düğmesinin basılı olduğuna emin olun. Aksi takdirde mekanizmayı tam açık

hale getireınezsiniz. (Figür 24)
2. Mekanizma çekme kolunu tam çekerek mekanizmayı tam açık pozisyona getirin. (Figür 25)
3. Mekanizma çekıne kolunu çekerek çıkarın. (rigür 26)
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kaydırarak çkann. (Figür 28)

TETlK TERTıBAT|
1. Emniyeti açın.

2. Kaşık salma düğmesine basın. (Figur 29)
3. Tetik pimine sivri bir aletle basarak çıkarın (Fiqür 30)

DORUK tarafından üretimi yapılan DORUK tüpleri F, lM, M, lc, CL olarak adlandırılır. Bu
şoklar hassas toleranslarla üretiIdiğinden tamamen "değiştirilebilir" dir. Yani diğer DoRUK
ürünleri ile de kullanabilirsiniz.

DoRUK tüfekleri Şirketinin tescilli markasıdır.

UYAR|: DORUK SiLAH tarafından üretilmeyen hiç bir namluda
kullanmayın. Aynı şekilde başka bir firmanın şok tüplerini de DoRUK tarafından
tedarik edilen hiç bir namluda kullanmayln.

şoK KoDLAR| (TANlMLAMA)
DoRUK Şok tüplerini tanımlamak için tup kenarında bulunan çentiklere bakınız. Şok
takılı iken şoku tanlyabilmeniz için gereken bir koddur.
SKEET

IC

M

IM

F

XF

CL

****

***

**

*

XF

LU

co

=
F
LtJ

:<

O

o
ıal

4. Mekanizma salma düğmesi basık tutulurken tetik tertibatlnl ileri geri hareketlerle çıkarın
(Fiğür 31 ve 32) (Dipçiğin göVdeye temas noktaslnda kırılma olabilir.) Bu sebeple

Figür 31'deki gibi plastik çekiç ile ileri doğru vurarak tetik tertibatını çıkarınız.

UYARI:

Bu kullanma klavuzunda anlartrlandan dahafazla demontaj yetkili tamirci

dışında yapılmamaIıdır.
NoT; TEKRAR MoNTA' TAM TERSi

j

işırvıı

(

UYGUN şoK TUPU SEçlMı

Avda veya atışta doğru şok tüpünü seçmeniz için bütün şok tüplerinin yüzünde kurşun saçma
atışlarında oluşturacağ| desenin tanımı yazılmıştır. Tüp üzerinndeki çentikler ve desen tanlml
kurşun saçma atlşlarlna göredir. Kurşun saçma Ve çelik saçma atışları için 9erekli karşllaştırma
aşağıda tabloda gösterilmiştir. Çelik saçma atışları, kurşun saçma atışlarına göre daha dar

olduğundan FULL şoK (l) ile çelik saçma atlşl yapmayln. MoDlFlED (lll) şok tüpü, çelik saçma
atlşıarlnda FULL şoK (l) deseni çıkartır

vnııı_ıR.

DoRUK şoK rÜpı-rni
DORUK lçten şokları, korozyona ve darbeye
dayanıklı çelikten, özeI bir ısıl işleme tabi
tutarak imal edilmiştir. DoRUK Yarı
otomatik ile birlikte 3 adet DoRUK şok tüpü
verİlmektedir. Bunlar 1, 3 ve 5 çentikli olmak
üzere 3 çeşittir. Diğer şoklar için (2 ve 4 çentik)
lütfen satlcıntzla görüşün. Bütün DORUK tüpleri
fabrika dolum fişeklere uygundur.
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standart tanrmr
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Uygun

F

lC (lmproved Cylinder)

l]il

Uygun

M

CL (Cylinder)

ililr

Uygun

IC

'.)

UYARl: Takılı şokta çentik sayısını görmek için namluya bakarken mutlaka tüfeğin
boş olduğundan emin olun.
t5

ŞoKLARlN soKUMU
UYARl:

UYARILAR

Tüfeğin boşaltıldığından emin olunuz. (Bakınız: Fişek Boşaltma)

UYARl:

Emniyet açlk olsa bile. asla dolu bir tüfekte şok değişimi yapmayın Ve
namlu ucuna asla bakmayınız.
1. Namluyu kırın veya gövdeden namluyu ayırın.
2. şok tüplerini, D0RUK şok anahtarları ile saat yönünün tersine çevirerek çıkann.(Figür 33)

kurşun
1. Şokauygunnamlularla,şoktüpükullanmadanaslaatışyapmayınız.Fişekiçindeki
gibi malzemeler, şoksuz atlş sonucu namlu ucundaki şok yuvası dişlerine takılabilir ve
namlu içinde birikerek namlu içi tıkanmaya sebep olur. Bu durum çok tehlikeli namlU
parçalanmalarına yol açabilir. Şoksuz atış, hedefte düzensiz atış dağılımına ve namIu

2.
3.

ŞoKLARıN TEMiZLENMEsi

şokları tamamen sıkın. Bu sıkma, namluy'a zarar vermenin önlenmesi ve tüfek
ateşlediğinde şokun namludan gevşeyerek sıkmasınıve flramasını önlemek için

UYARl: Tüfeğin dolu olmadığına emin olunuz. Eğer doluysa ''Fişek Boşaltma''
bölümünde anlatı|dığı gibi tüfeği boşaltın.
UYARl: Eııniyet

içindeki şok yatağı dişlerinde tamiri mümkün olmayan zarara da yol açar.
namluya sıkıca takılı
Şok tüpleri, tüfeğin depolama ve temizleme zamanı dahil her zaman
olmalıdır. Şoktüpsüz namluyu temizlemek, kiri namIu dişlerine doğru iterek şokun uygun
olmayan takılımına, pasa ve namluda tıkanmaya sebep olur.
Boşaltılmış ve fişekyatağı açılmış tüfekte, periyodik olarak şokların tamamen ve sıkıca
namluya takılıp takılmadığına emin olun. cerekliyse DoRUK şok anahtarını kullanarak

gereklidir.

BAKıM

açık otsa bile, asla dolu bir tüfekte şok değişimi yapmayln Ve

namIu ucuna asla bakmayınız.

]. Temizlemeden önce tüfeğin

1. Naınluyu kırın veya gövdeden namluyu ayırın.

2. Nam|u ucundaki

3. Şoku dikkatlice içten ve dıştan temizleyin.

4. Namlu ucundaki

sorumludur. Tüfeğin uygun ayarlarda olduğuna ve eskiyen parçalarln değiştirildiğine emin

şok yuvasını dikkatlice temizleyin. Silah yağı dökülmüş pamuk bir bez

kullanın.

boş olduğuna emin olun.

2. Tüfek sahibi, kalifiye tüfek ustası tarafından periyodik kontrolden Ve uygun bakımdan
olmalıdır.

- Yağ tabakası olacak şekilde açık metal yüzeylerin kaplanması gereklidir. Rutubetli
havaya maruz kalırsa deliği ve metal yüzeyleri temizleyin. Sonrasında yeni bir yağ tabakası
uygulayın. Yoğun yağmur, karveya tuzlu suya maruz ka|ındıysa tetik gurubunun ve çalışan
parçaların demontesini gerektiren iyi bir temizleme ve yağlama gereklidir.
Sezon|ar arasındaki uzun depolama döneminde deliğe ve metal parçalara gres kaplama ve

3. öNEMLi

şok yuvasl dişlerini ve şok tüpü dişlerini, ince bir tabaka olacak şekilde

silah yağı ile yağlayın.

ŞoKLARlN TAKlLMASl

4.

UYARl:

5. Yetkili DoRUK satlclnlzdan tamirat parçalarını temin edebilirsiniz. Seri nosunu mutlaka not

Tüfeğin dolu olmadığına emin olunuz. Eğer doluysa "Fişek Boşaltma''
bölümünde anlatıldığı 9ibi tüfeği boşaltın.

tüfeği kuru bir yerde depolama gerekebilir. Tüfekten yağı emebilecek kumaş veya başka
malzemeden yapılmış kılıf veya çanta içinde depolamayın.

alınız. Tüfekte kaybolma veya çalınma olursa bu numara lazımdır.

UYARl:

Emniyet açık olsa bile, asla dolu bir tüfekte şok değişimi yapmaytn Ve
namlu ucuna asla bakmayınız.
'l

. Namluucundaki şokyuvası dişlerini veşokdişlerini,incebirtabakaolacakşekildesilah
yağı ile yağlayın.

2. Atışınıza uygun şoku, namlu ucundaki şok yuvasına yerleştirin.

3'

4'

Şoku dikkatlice saat yönünde elle çevirerek yerleştirin. Namlu içinde tam oturana kadar

DoRUK şok anahtarı kullanarak şoku sıkın'
Şok tanıamen sıkıldıktan sonra şok anahtarıııı çıkarabilirsiniz.
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GARANTı şARTLARI
DoRUK tüfeğinin yasal alıcısı, aşağıda belirti|en şartlara, tüfekte hatalı malzeme veya hatalı
üretim sebebiyle oluştuğu 96sterebilen arza ortaya çıkması durumunda, ücetsiz olarak (parça
ve işçilik) tüfeğini tamir ettirme hakkına sahiptir.

C---

rro

Donur SİL^H

Tüfeğin garantisi, ilk kullanıcıya teslimat gününden (perakende satlş) itibaren 2 yıl için
qeçerlidir, Cövde, ilk kullanıcıya teslimattan itibaren 2 yıllık özel bir garantiye tabidir. Bu
garanti, tüfeğin normal kullanımdan kaynaklanan eskime, kırılma veya gövdedeki kaplama

Tel
-Tıır.

için geçerli değildir.

inş. San. ve Tic. Ltd.

:

üZtjMLü

- BEYŞEF|iR -

şekilde tazminat ödemez.
Bu garanti, asla ahşap parçalardaki kırılma için geçerli değildir.

Cinsi

Bu garanti, arızalı olduğu iddia edilen tüfeğin ikinci paragrafta da bahsedilen ve itgili parçanın
garanti süresi olan ilk kulIanıcıya satışından sonraki 2(lki) yıl içinde resmi DoRUK satlclslna
veya DoRUK ülke distiribitörüne masrafları müşterinin kendisine ait olmak üzere gönderilmesi
veya etden teslim edilmesi ve en fazla 15 günlük arıza belirleme süresinin kabul ediImesi şartıyla
geçerlidir. Tüfekle birlikte ailıaveya arızaların yazılı olduğu bir not (Notta lütfen adınız,
adresinizi, telefon numaranızı, tüfeğin seri no'sunu ve mode| no'sunu yazmayı unutmayın) ve
ilk allm tarihini ve yerini gösteren diğer belgelerin (örneğin fatura) fotokopisini verin'

Mocleli

BandrolvB Seri N'l
Tes|inı Tarihi ve Yeı'i

Tüfeğin iddia edilen arzaveya arlzalarüntn, normal eskime, normal kırılma, bilerek zarar
verme, ihmal edilmiş bakım, ihmal edilmiş kullanım veya depolama Ve uygun olmayan
kullanım (örneğin elIe doldurulmuş veya tekrar doldurulmuş fişek kullanımı) sebebiyle
olduğunun anlaşılması,
Tüfekte bir şekilde parça değiştirilmiş veya tüfekte fabrika harici dönüşüm yapılmış

Azanıı'l-aınir Sijresi
Garanti Süresi

o|duğunun anlaşılması.

Bu garantinin şartları altında bütün tamirat Veya parça değiştirmeler, makul bir zaman dilimi
içinde yapılacaktır. Parça değişimi olsun veya olmasln, bütün tamiratlar DoRUK tarafından
onaylı Yurtiçi Tamir Merkezleri veya DoRUK fabrikası personeli tarafından doğru ekipmanlar
ve prosesler kullanılarak gerçek|eştirilecektir.
Müşteri, tamirat veya parça değiştirme bittikten sonra bilgilendİrilecektir. Bizzat müşteri
tarafından alınması için tutulabiIir veya masrafları müşteriye ait oImak üzere, müşteri kabul
ederse, müşterinin bildireceği adrese gönderilir.

şartlarına uygun herhangi bir servis hizmeti veya tamirat, garanti 5üresini
uzatmaz veya şartları değiştirmez. Fakat tamirat yapılan kısımda, müşteriye teslimat tarihinden
itibaren bir yıllık garanti süresi oluşur.
Eğer tüfeğin, yeni bir tüfekle değiştirilme durumu oluşursa, tam garanti yeni tüfeğin müşteriye
Bu garantinin

Yivsiz Av Tüfeği

Markası

Bu garanti şu koşullarda geçerli değildir:

2.

-t;;l
il
(

$PJICI FIRMANII.I

I

Adresı

TeIlTelefakı;

teslimatı ile başlar.
Müşteri isteğine göre özel ustalıklar ve standart dışı değişiklikler, DoRUK fabrikasl tarafında

Fltur;i Tarih ve

[.io.

kabul edilmez.
UYAR|: Servis için tüfeğinizi gönderirken tüfeğin boş olduğundan emin olun.

Tüfekle birlikte asla fişek

göndermeyin.

]
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KoNYA

Web : w\ /w.doruksiloh.com-tr
E-moil : doruk@doruksiloh.com.tr
Beyşehir VD. : 3l0 o08 2']5l

Bu garantinin şartları altında DoRUK veya DoRUK Satış Noktalanna başka bir müdehaliye kabul
etmez Ve özellikle tamirat sırasında tüfek sahibinin tüfeği kulIanmaması sebebiyle hiçbir

1.

ştı.-

0 332 5?4 7A 75 - Fax : 5?4 62 62

l. itıııı-ı - irrı.,:a.

haşe

I

