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TANITIM
Ata Av Tüfekleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 50 yıllık bir tecrübenin birikimiyle Avrupa standartlarında üretilen, dünyanın en hafif yarı otomatik av tüfeklerinden biri olan CY modellerini sizlere
sunmaktan gurur duyar.
Çağdaş teknolojinin en son imkanları kullanılarık üretilen bu av tüfeği estetiği, hafifliği, kalitesi,
çalışma sistemiyle en üst düzeyde güvenilir ve kullanışlıdır.
Bu kullanım kılavuzu tüfeğinizin montajı, bakımı ve kullanımı hakkında önemli bilgiler verir.
Lütfen tüfeğinizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatlice okuyunuz.
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UYARILAR ve EMNİYET KURALARI

Bu yüzden avınıza ve fişeğinize en uygun şoku
seçmeye özen gösteriniz.

• Tüfeğinizi kullanmadan önce namlu içinin
yağsız ve temiz olmasına dikkat ediniz ve namlunun içinde herhangi bir şeyin olmadığına
emin olunuz.

• Tüfeğinizle atış yaparken el kundak somununu mümkün olduğunca sıkınız. Aksi halde
tüfeğinizin çalışma randımanı düşer.

• Tüfeğinizi kullandıktan sonra, mutlaka • Tüfeğiniz dolu durumdayken, doldururken
namluyu, namlunun üzerindeki şoku ve veya boşaltırken her zaman emniyeti kapalı tumekanizmayı sökünüz, temizleyip yağladıktan tunuz ve namluyu emniyetli bir yöne çeviriniz.
sonra yerlerine takınız.
• Her zaman tüfeğinizin kalibresine uygun,
• Bir numaralı full şokla kesinlikle tek kurşun temiz, kuru, orijinal fabrika dolusu fişekleri
atmayınz. Kurşunu mutlaka elinizdeki en geniş kullanınız. Eğer 12 kalibre tüfek ile atış
yani dört veya beş yıldızlı şokla atınız.
yapıyorsanız, 20 kalibre fişek taşımayınız.
• Unutmayınız ki şok tablosundaki verilen
değerler kullandığınız fişeğe göre değişebilir.
3

ÇALIŞMA SİSTEMİ

Bu yarı otomatik tüfekteki basit ve güvenilir
sistem, gazlı tüfeklerde oluşan temizleme,
Bu yarı otomatik av tüfeği, fişeğin patlamasının farklı gramajlarla çalışmama gibi problemleri
geriye doğru oluşturduğu kinetik enerji ile ortadan kaldırmakta ve avcının atışına daha
çalışmaktadır. Bu basit ve güvenilir sistem rahat konsantre olmasını sağlamaktadır. Ayrıca
mekanizmanın içinde konumlandırılmış döner yeni geliştirilen sistemi sayesinde de, yükkafa yayı ve döner kafanın uyumlu bir şekilde sek gramajlı fişeklerin atışı sırasında oluşan
çalışması prensibine dayanmaktadır. Atış geri tepme basıncı azaltılmıştır. Aynı zamanyapıldığında mekanizma geriye doğru gelir ve da düşük gramajlarla daha verimli çalışması
bu sırada kilitleme görevini yapan döner kafa, sağlanmıştır.
mekanizma içindeki döner kafa yayını sıkıştırır
ve böylece tüfeğin çalışmasını sağlayacak yeterli enerji oluşturulmuş olur. Döner kafa yayı
tamamen sıkıştığında, mekanizmanın geri
gitme işlemini yaptırır. Boş fişeği dışarı atarak mekanizmanın geri gitmesini sonrasında
ise mekanizma önceki konumuna gelmeden
fişeğin, fişek yatağına girmesini sağlar.
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Uygun Fişek Kullanımı
Bu yarı-otomatik av tüfeği magnum fişek
yataklıdır. 28 gr. ‘dan 56 gr. arasındaki fabrika
dolusu tüm fişeklerle kullanılacak şekilde dizayn edilmiştir. Fabrika dolusu fişekler dışındaki
fişekleri kesinlikle kullanmayınız. Aksi takdirde
firmamız hatalı dolumdan kaynaklanan arızalar
ve zarardan sorumlu olmayacaktır.
Uyarı: 1 ve 2 numaralı şoklarla kesinlikle çelik
saçma kullanmayınız.
Uyarı: 1, 2 ve 3 numaralı şoklarla kesinlikle
tek kurşun kullanmayınız.
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MONTAJ
Namlu ve El kundağının Gövdeye Montajı
Namlunun temiz ve çok yağlı olmamasına özen
gösterin. El kundak somununu sökerek, el
kundağını yukarı doğru çekip çıkarın. (Şekil 2)
El kundağının ön kısmını, namlunun altındaki
halkaya geçirerek namluya oturtun (Şekil 3).
Bu şekilde namlu, gövdeye oturtulmaya hazır
konumdadır. Bundan sonra el kundağını namlunun üzerinden geçirip, namlu başlığı gövdenin
içine tamamen oturuncaya kadar itiniz (Şekil
4). El kundağının gövdeye iyice oturduğundan
emin olunuz. El kundak somununu saat istikametinde çevirerek şarjör borusunun ucuna
takınız. Gövdenin üzerindeki gövde yan sac butonuna basarak mekanizmayı kapatınız.
(Şekil 5)
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Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4

TETİK EMİNİYETİ
Tüfeği doldurmadan önce emniyetinin açık pozisyonda olduğuna emin
olun. Tetik köprüsünün üzerindeki
emniyet butonuna soldan sağa doğru bastırdığınızda, buton siyah olarak görünür ve bu posizyonda emniyet açıktır (Tetik Düşmez). Emniyet
butonuna sağdan sola doğru bastırdığınızda, buton etrafında kırmızı bir
bant gözükür ve bu posizyonda emniyet kapalıdır (Tetik Düşer).
(Şekil 6)
FİŞEK DOLDURMA
Tetik emniyetini açık konuma getiriniz (tetik düşmez). Mekanizmayı geri

çekerek tekrar bırakın. Eğer mekanizma geride kilitli kalırsa, gövde yan
sac butonunu geriye basıp mekanizmanın ilerde kapanmasını sağlayın
(Şekil 5). Fişek kaşığı serbest hale
geldiğinde sağ el baş parmağınızla
fişekler şarjör içinde tamamen kayboluncaya kadar itin. Fişekleri şarjör
borusuna doldurduktan sonra, tetik
yan sac butonunu geriye doğru çekin ve fişeği kaşık üzerine düşürün
(Şekil 7). Kaşık üzerine düşen fişeği
namluya vermek için mekanizmayı
tamamıyla geriye çekip bırakın. Bu
durumda şarjör borusuna bir fişek
daha doldurabilirsiniz. Atışa hazır olduğunuz zaman emniyeti kapalı konuma getirin.

Şekil 5

Şekil 6
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FİŞEKLERİN ŞARJÖRDEN
ÇIKARILMASI ( BOŞALTMA)
Atış yapılan fişekler otomatik olarak dışarıya
atılacaktır. Dolu fişekleri tüfekten çıkarmak için
önce emniyeti açık pozisyona getirin. Fişekleri boşaltırken parmağınızı veya herhangi başka bir nesneyi tetiğin üzerinde getirmemeye
dikkat edin. Öncelikle mekanizmayı geriye çekerek, fişek yatağında olabilecek herhangi bir
fişeği dışarı çıkartın. Eğer fişek kaşığında fişek
yok ise, şarjörden kaşığa fişe bırakmak için ,
tetik yan sac butonunu geriye doğru çekin ve
fişeği kaşık üzerine düşürün (Şekil 7). Mekanizmayı geri çekme ve ileri doğru bırakma suretiyle bütün fişekleri bu şekilde dışarı çıkarabilirsiniz.

Şekil 7
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TÜFEĞİN SÖKÜLMESİ
Şarjör borusunda herhangi bir fişek olmadığından emin olun. Mekanizmayı geriye doğru çekerek geride kilitlenmesini sağlayın. El kundak
somununu saatin ters istikametine doğru çevirerek çıkartın (Şekil 8). El kundağını tutarak,
namluyla beraber tüfek gövdesine paralel bir
şekilde yuları çekerek çıkartın ( Şekil 9).

Şekil 8
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Şekil 9

MEKANİZMANIN ÇIKARILMASI
El kundağı namlu ile beraber gövdeden tamamen çıkarıldığından emin olun. Gövde yan sac
butonuna basarak mekanizmanın ileri gitmesini sağlayın. Bu işlem sırasında çekme kolundan
tutmanız mekanizmanın öne doğru vurmasını
engelleyecektir. Çekme kolunu dışarı çekip çıkartın (Şekil 10). Daha sonra mekanizmayı çekerek gövdenin ucundan çıkartın (Şekil 11).
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Şekil 10

Şekil 11

Şekil 12

Şekil 13

MEKANİZMANIN SÖKÜLMESİ
Mekanizmanın arkasında görünen iğnenin dışarıdaki kısmından ittirerek iğne köstek pimini
mekanizma grubundan çıkartın (Şekil 12).
İğne ve yayını mekanizmadan çıkartın
(Şekil 13).
Döner kafa köstek pimini döner kafadan çıkartın (Şekil 14).
Döner kafayı mekanizmadan çekerek çıkartın
(Şekil 15).
Döner kafa yayını mekanizmayı aşağı doğru tutarak avucunuzun içine çıkarabilirsiniz.
(Şekil 16).
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Şekil 14

Şekil 15

Şekil 16

Şekil 17

MEKANİZMANIN TEKRAR MONTAJI
Döner kafa yayını mekanizmanın içine koyunuz. (Şekil 16).
Döner kafayı mekanizmanın içine koyunuz.
(Şekil 15).
Döner kafa köstek pimini döner kafanın üstüne
yerleştirin (Şekil 14). Pimin üzerindeki çizginin
mekanizmaya paralel ve düz olmasına dikkat
edin (Şekil 19).
İğne ve yayını mekanizmanın arkasından takınız. (Şekil 13).
Mekanizmanın arkasında görünen iğnenin dışarıdaki kısmından ittirerek iğne köstek pimini
mekanizma grubuna takın (Şekil 12).

Şekil 18
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Şekil 19

TETİK GRUBUNUN ÇIKARILMASI
Mekanizma grubunun gövdeden çıkarıldığına
emin olun. Tetik grubunun sökülebilmesi için
ince bir pimle, tetik grubu pimini iterek çıkartın
(şekil 17). Sol elinizle gövde yan sac butonuna
basarken, sağ elinizle tetik grubunu namlu yönüne iterek çıkartın (Şekil 18).

Şekil 20

TETİK GRUBUNUN TAKILMASI
Tetik grubunu temizleyip yağladıktan sonra,
gövde yan sac butonuna basarak dipçik istikametine itip gövde ve tetik grubunu deliklerinin
yerine aynı hizaya getiriniz. Son olarak tetik
grubu pimini yerine takınız.

Şekil 21
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ŞOKLARIN SÖKÜLÜP TAKILMASI

dak somununu sökün. Şarjör takozunu çekip
çıkartın (Şekil 21) ve sonra tekrar el kundak somununu takın.

Tüfeğinizi boşaltın ve emniyeti açık pozisyona
getiriniz. Şok anahtarı vasıtasıyla saat yönünde
çevirerek şoku çıkarınız. Temizleyip yağladıktan
sonra eliniz ile şoku namluya takmaya başlayınız. Şok anahtarı vasıtası ile sıkınız. Korozyonu
önlemek için her atış döneminden sonra şoklar
çıkarılıp, temizlenip sonra tekrar yerine takılmalıdır (Şekil 20).

TÜFEĞİN BAKIM VE TEMİZLİĞİ
Tüfeğin güvenli çalışması ve kullanıcının emniyeti için doğru temizlik ve bakım önemlidir.
* Tüfeği kullanmadan önce, her zaman namlunun temiz, yağsız ve içinde bir şey unutulmadığından emin olun.
* Her atış periyodundan sonra, namluyu şokları ve mekanizma grubunu yağlayın ve temizleyin. Temizleme işlemi için tüfeğin sökümünü
ve montajını talimatlar doğrultusunda yapınız.

ŞARJÖR TAKOZUNUN ÇIKARILMASI
Tüfeğinizin şarjör kapasitesi, şarjör takozu vasıtasıyla 2 fişek alacak şekilde ayarlanmıştır. Bu
takozu çıkartmak için ilk önce tüfeğinizin dolu
olmadığından emin olun ve daha sonra el kun14

MOBİL ŞOKLAR VE KULLANIMI
Mobil Şok Nedir?
Mobil Şok, namlunun ucunu daraltarak saçmaların daha uzağa daha toplu ya da daha genişleterek daha yakına daha dağınık bir biçimde gitmesini sağlamak için yapılmış değiştirilebilir parçadır.
ŞOK DEĞERLERİ VE KULLANIM ALANLARI
ŞOK DEĞERİ

KULLANIM ALANLARI

*
FULL

Ördek ve kaz gibi uzun mesafeli avlarda, uzun menzilli
kurşun saçmalı fişeklerle yapılan atışlarda

**
IMPROVED MODIFIED

Keklik, tavşan ve sülün gibi 35-40 mt. mesafeli avlarda,
kurşun saçma ile atışlarda
Çulluk, sülün ve bıldırcın gibi 30-35 mt. mesafeli avlarda,
çelik saçma ile atılan uzun mesafeli avlarda

***
MODIFIED
****
IMPROVED CYLINDER
*****
SKEET

Üveyik, bıldırcın gibi kısa mesafeli avlarda,
ve hedef atışlarında, tek kurşun kullanımında
Sportif amaçlı plaka ve skeet atışlarında,
kısa mesafede saçmayı açmak için

UYARI: 1, 2, 3 nolu şoklarla tek kurşun atmayınız. Ayrıca 1 ve 2 no’lu şoklarla çelik saçma atmayınız.
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İŞARETİ

GENEL MONTAJ
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Parça No Parça İsmi
NM00
NG21
NT00
NG22
NG01
NG23G
NG02
NA01
NG03
NA02
NG04
NA03
NG05
NA04
NG06
NA05
NG07
NA06

GENEL MONTAJ - PARÇA LİSTESİ
Parça No Parça İsmi

MEKANİZMA GRUBU
SAPLAMA YAYI
TETİK GRUBU
SAPLAMA BORUSU
GÖVDE
SAPLAMA PİSTON GÖVDESİ
GRUBU
NAMLU BAŞLIĞI KONUM VİDASI
DİPÇİK
FİŞEK FIRLATICI GRUBU
SAPLAMA BORUSU PULU
FİŞEK FIRLATICI VİDASI
SAPLAMA VİDASI
ŞARJÖR BORUSU
DİPCİK TABANI
ŞARJÖR UZUN YAY TAPASI
DİPCİK TABAN VİDASI
ŞARJÖR YAYI
DİPCİK KAYIŞLIĞI

NG08
NA07
NG09
NA08
NG13
NA09
NG14
NA11
NG15
NA12
NG16
NN01
NG17
NN04
NG18
NN05
NG20
NN06
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ŞARJÖR TIRNAKLI YAY TAPASI
EL KUNDAĞI
ŞARJÖR TAKOZU
EL KUNDAK SOMUNU
GÖV.YAN SAC BUTON YAYI
EL KUNDAK KAYIŞLIĞI
GÖV.YAN SAC BUTONU
KAYIŞLIK SEGMANI
GÖV.YAN SAC BUTON PİMİ
SAPLAMA BORUSU RONDELA
GÖVDE YAN SAC YAYI
NAMLU
GÖVDE YAN SACI
NAMLU BAŞLIĞI
GÖV.YAN SAC BORU PİMİ
ARPACIK
SAPLAMA YAY AĞIRLIĞI
MOBİL ŞOK

MEKANİZMA GRUBU
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MEKANİZMA GRUBU - PARÇA LİSTESİ
Parça No
NM01
NM02
NM03
NM04
NM05
NM06
NM07
NM08
NM09
NM10
NM11
NM12
NM13
NM14
NM15
NM16
NM17

Parça İsmi
MEKANİZMA
ÇEKME KOLU YAY PİMİ
ÇEKME KOLU YAYI
ÇEKME KOLU KÖS.BOR.PİM
MEKANİZMA ÇATALI
MEKANİZMA ÇATAL PİMİ
DÖNER KAFA
TIRNAK YAYI
TIRNAK
TIRNAK PİMİ
DÖNER KAFA YAYI
DÖNER KAFA KÖSTEK PİMİ
İĞNE YAYI
İĞNE
İĞNE KÖSTEK PİM ORİNGİ
İĞNE KÖSTEK PİMİ
ÇEKME KOLU
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TETİK GRUBU
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TETİK GRUBU - PARÇA LİSTESİ
Parça No Parça İsmi

Parça No Parça İsmi

NT01
NT02
NT03
NT04
NT05
NT06
NT07
NT08
NT09
NT10
NT11
NT12
NT13
NT14
NT15
NT16
NT17

NT18
NT19
NT20
NT21
NT22
NT23
NT24
NT25
NT26
NT27

TETİK GURUBU GÖVDESİ
EMNİYET MANDALI
EMNİYET YAY KAPSÜLÜ
EMNİYET YAYI
EMNİYET YAY PİMİ
TETİK SABİTLEME PİMİ
TETİK
HOROZ TUTUCU YAYI
HOROZ TUTUCU
HOROZ TUTUCU PİMİ
TETİK YAYI
TETİK PİMİ
HOROZ YAN SAC MİLİ
HOROZ YAYI
HOROZ YAY PİMİ
HOROZ
HOROZ YAN SACI
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HOROZ BORU PİMİ
HOROZ BORU PİM SEGMANI
TETİK KÖP.YAN SAC YAYI
TETİK KÖP.YAN SACI
FİŞEK KAŞIĞI
FİŞEK KALDIRICI
FİŞEK KALDIRICI PİMİ
FİŞEK KAŞIK YAYI
FİŞEK KAŞIK YAY PİMİ
GÖVDE PİMİ

*Kullanım Ömrü 10 yıldır.

* Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer
alan;
* Sözleşmeden dönme
* Satış bedelinden indirim isteme,
* Ücretsiz onarılmasını isteme,
*Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
Haklarından birini kullanabilir.
* Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemlerinin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
* Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

*Servis İstasyonu
Tel: 444 9 104
Fax: 0216 466 45 17
Alemdağ Cad. Elmalı Sok.
No:5/A Çekmeköy İstanbul
ÜRETİCİ: Ata Silah San. A.Ş
ÜRETİM YERİ: Alemdağ Cad. Elmalı Sok. No:5/A
Çekmeköy İstanbul
MENŞEİ: Türkiye
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