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Adını binlerce yıldır topraklarımızı yurt edinmiş, Anadolu
yaban koyunu ‘Ovis Gmelinii Anatolica’dan alan ilk bolt ac on
yivli tüfeğimiz ‘Ovis’ üstün teknolojiler ve kusursuz parçaların
birleşiminden oluşuyor. Bir yivli tüfekte sadece haﬁf olması ya
da daha uzun mesafeye a ş yapabilmesi birçokları için yeterli
olabilirken; biz Ovis’i tasarlarken duyularınıza da hitap
etmesine özen gösterdik.
Ovis’in alüminyum kundaklı bir tak k ve iki farklı ahşap
versiyonu bulunmakta. Keskin ve akıcı çizgileri .308 win kalibre
dövme namluyla bütünleş rdiğimiz Ovis, pkı Anadolu yaban
koyunu gibi sarp ve çe n koşullara karşı dayanıklı olması için
Huğlu’nun z mühendisliği ile üre ldi. Biliyoruz ki yıllar
geç kçe etra mızda iz bırakan şeyler azalır, eğer sizde
haya nıza unutmayacağınız bir iz eklemek isterseniz sizi
ustalık eserimiz Ovis ile tanışmaya davet ediyoruz.
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Değerli Müşterimiz;
- Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

UYARI ve GÜVENLİK
TÜFEĞİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM
KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUN
ÖNEMLİ UYARI:
TÜFEĞİ SÖKMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE
1) TÜFEĞİ EMNİYETLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN.
2) ŞARJÖRÜ ÇIKARDIĞINIZDAN EMİN OLUN.
3) ATIM YATAĞININ BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN
OLUN.

- Lütfen emniyetin ilk adımının kendiniz olduğunu biliniz. Ne kadar tecrübeli
olursanız olun her ateşli silahın farklı olacağını unutmayınız.
- Tüfeğin güvenlik talimatlarına ve kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanılmaması
durumunda maddi kazalar ve ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalar meydana
gelebilir. Oluşacak olan zararlardan firmamız sorumlu değildir.
- Tüfeğinizde standart olmayan veya hasarlı mühimmat kullanımı sonucunda ortaya
çıkacak durumlardan firmamız sorumlu değildir.
- Tüfeğinizin son kontrolleri fabrikamız tarafından yapılarak dikkatlice paketlenmiştir.
Satın alındıktan sonra nakliye sırasında meydana gelen olumsuzluklardan firmamız
sorumlu değildir. Bu nedenle tüfeğinizi teslim alırken dikkatlice inceleyiniz.
- Bu kullanma kılavuzu her zaman tüfekle birlikte bulundurulmalıdır.
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UYARI ve GÜVENLİK
- Tüfeğinize daima doluymuş gibi davranın.
- Tüfeğinizi asla ateş etmeyi düşünmediğiniz bir yere
doğrultmayınız.
- Tüfeğinizi bırakmadan veya başka birine vermeden önce
atım yatağında mermi olmadığından emin olun.
- Tüfeğinizi saklarken her zaman mekanizmasını ayrı muhafaza
edin ve atım yatağında mermi bulundurmayın.
- Tüfeğinizi atış yapmak maksadı dışında kullanmayın.
- Dolu bir tüfeği asla gözetimsiz bırakmayın.
- Atım yatağına mermi yüklemeden önce namlu deliğinin, atım
yatağının ve mekanizmanın temiz olduğundan emin olun.
- Her zaman tüfeğinize uygun standartlarda üretilmiş olan
temiz, kuru, orijinal, yüksek kaliteli mühimmat kullanın.

- Tüfeğinizi sarhoşken, uyuşturucu ilaç kullandığınızda binicilik
esnasında araç kullanırken ve kendinizi iyi hissetmediğiniz
durumlarda kullanmayın.
- Ateş ederken gözleriniz ve kulaklarınız için koruyucu
kullanın.
- Atım yatağında mermi varken emniyeti daima aktif durumda
tutun.
- Sekme ihtimaline karşı sert yüzeylere çok yakından ve dik açı
ile ateş etmeyin.
- Tüfeğinizi ve mühimmatınızı her zaman çocukların
ulaşamadığı yerde muhafaza edin. Mümkünse kilitli ve emin
bir yerde tutun.
- Boş kovan atacağının daima temiz olduğundan emin olun.
- Hedefi karşınıza almadan elinizi tetik korkuluğunun içine
sokmayın.
- Ateş etmeden önce hedefinizin bulunduğu alanın
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güvenliğinden emin olun. Mermi hedefi delip geçebilir.
- Gürültüyü kabul etme eğitimi alınmadığı sürece tüfeğinizi asla
bir hayvanın yanına ateşlemeyin.
- Tüfeğiniz doluyken şakalaşmayın.
- Temizlemeden, saklamadan veya seyahat etmeden önce
tüfeğinizin daima boş olduğundan emin olun.
- Tüfeğin ateşlememesi: Tetik çekildikten sonra, merminin
patlamaması durumunda tüfeğin namlusu güvenli bir alana
çevrilir, kapsüldeki ateşleme ihtimalinden dolayı 30 saniye
beklenir. Eğer mermi patlamaz ise mekanizma yavaşça
açılarak mermi atım yatağından çıkarılır, güvenli bir şekilde
imha edilir. Merminin kapsülünde iğne izi aranır. İğne izi zayıf
veya hiç yoksa tüfek yetkili servise gönderilir.
- Tüfeğinizin hiçbir parçasında değişiklik yapmayın. Yapılmış
olan değişikliklerden dolayı ciddi yaralanmalardan firmamız
sorumlu değildir.
- Ürünlerimizi kullanırken doğaya ve çevreye saygılı olmanızı
umarız.

Kullanma Talimatları

MÜHİMMAT

UYARI!

Yalnızca CIP (International Proof Commission for Firearms and
Ammunition) veya SAAMI (Sporting Arms and Ammunition
Manufacturers' Institute Inc. of the United States)
yönetmeliklerine uygun fabrikada üretilmiş, uygun kalibreli
mühimmat kullanın. Başka mühimmatların kullanımı tüfeğe zarar
verebilir, arızaya veya atıcının yaralanmasına neden olabilir.

Mekanizmanın çıkarılması sırasında sağ el kurma kolunu ve
mekanizmayı kavrayacak şekilde tutulur. Kundağa zarar vermesi
engellenir.
Mekanizmayı tüfekten ayırabilmek için dipçikte bulunan
yanaklığın en aşağı konumda olması gerekmektedir.

ŞARJÖRÜN ÇIKARILMASI
İki parmak kullanılarak şarjörün sağında ve solunda bulunan
düğmelere bastırılarak aşağı yönlü çekmek suretiyle çıkartılır.

MEKANİZMANIN ÇIKARILMASI
Mekanizma atım yatağı boşaltma konumuna getirilir. Gövdenin
sol tarafında bulunan mekanizma durdurucu düğmesine
basılarak mekanizma yavaşça geriye çekilme suretiyle
mekanizmanın tüfekten ayrılması sağlanır.
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Yivli av tufeði

ÖZELLİKLER

KALİBRE:
GRUPMAN:

TWIST ORANI
NAMLU:
ŞARJÖR KAPASİTESİ:
NAMLU BOYU:
AZAMİ MESAFE:
TETİK
KUNDAK
TOPLAM UZUNLUK:
AĞIRLIK

.308 Win
.308 Win mühimmat ile 100 metrede 1,5 cm
(Üre cinin tavsiye e ği mühimmat ile
5 a şta gerçekleş rilmiş r.)
1:12 inch
4 Yiv-Setli
3+1
24" / 61 cm.
800 m.
Ayarlanabilir Te k Boyu (0-10 mm),
Te k Ağırlığı (800-2000 gr) & Te k İs nat Boşluğu (0-2 mm.)
Türk Cevizi
47.5" / 120 cm
3750 ± 100 gr. (Mühimmat Hariç)

TEKNİK
ÖZELLİKLER
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Mekanizma Emniyeti

45º
Mekanizma Açık Pozisyonu
(Tüfeği yükleme ya da boşaltma
pozisyonu)

30º
Mekanizma Emniyet Pozisyonu
(1. kademe açık olan mekanizma
görünümü)
6

0º
Mekanizma Kapalı Pozisyonu
(Atışa hazır pozisyon)

Emniyet mandalı ileri
itilerek tüfek atışa
hazır hale getirilir.
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Emniyet mandalı geri
çekilerek tüfek
güvenli pozisyona
alınır.

Tetik Emniyeti

Emniyet Aktif
(Güvenli Pozisyon)

Emniyet Pasif
(Atış Pozisyonu)

Şarjörün Yüklenmesi

Mermi
resimlerde
görüldüğü gibi
üstten bastırılır
ve ileri doğru
itilir.

Mermileri şarjöre
yükledikten sonra
mekanizma kolunu
geriye çekip,
şarjörü yuvasına
yerleştirin.

Mermilerin
şarjöre doğru
yüklenmiş şekli
resimdeki gibi
olmalıdır.
8

Mermi atım yatağına
yüklendikten sonra
mekanizma kolu
aşağı yönlü
kilitlenerek tüfek
atışa hazır hale
getirilir.

Atış yaptıktan sonra
yeniden mermi
yüklemek için
mekanizma kolu
kaldırılarak
yukarıdaki adımlar
tekrar edilir.
9

Merminin Yüklenmesi

Mekanizma kolu
ileriye itilerek
merminin atım
yatağına
sürülmesi
sağlanır.

Şarjör takıldıktan
sonra mekanizma
kolu ileri doğru
itme pozisyonuna
geçilir.

Merminin Boşaltılması

Tüfek mermi
yüklü iken atıştan
vazgeçildiğinde;
yüklü tüfek
güvenli bir alana
çevrilir.

Şarjör
düğmelerine
basılarak
çıkartılır.

Tetik emniyeti
geriye çekilerek
aktif hale getirilir.

Mekanizma geriye
çekilerek atım
yatağındaki mermi
boşaltılır.
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Tetik İstinat Ayarı
Sağdaki resimde görüldüğü gibi tetiğin
üzerinde bulunan vidayı gevşeterek parmak
uzunluğunuza göre tetiğin mesafesini ilerigeri yönlü ayarlayabilirsiniz.
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Tetik Ayarı

Tetik Ağırlık Ayarı
Tetiğin ön kısmında bulunan vidayı çanta
içerisinde bulunan allen anahtar ile çevirin.
Saat yönünde çevirerek tetik ağırlığı
arttırılır, saat yönü tersine çevrilerek tetik
ağırlığı azaltılır.
NOT: Tetik ağırlığı fabrikadan 15 N (1,5 kg)
olarak ayarlanmıştır. Ağırlığı standardın
altında olan tetiklerden kaynaklı oluşacak
zararlardan firmamız sorumlu değildir.

Asansörün Ayarlanması

Tüfeğin asansörü
standart olarak
yandaki gibi
gelmektedir.

Asansörü ayarlamak
için kundağı sağ
tarafında bulunan
vidaları gevşetin.

İhtiyacınız olan
yükseklik
ayarlandıktan
sonra vidaları
sıkın.

Tüfeğinizi atış
pozisyonuna alarak
yükseklik ayarı
kontrol edilir.
NOT: Mekanizma
söküleceği zaman
asansör
kapatılmalıdır.
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Tüfeği emniyete alın ve güvenli bir
alana çevirin. Sonra tüfeğin sol
tarafında bulunan mekanizma
durdurucu düğmesine basın.
13

Mekanizmanın Çıkartılması

Mekanizma kolunu yukarı kaldırın ve
geri çekin. Bu işlem yapılırken
mekanizma durdurucu düğmesine basılı
tutun. Mekanizma yavaş ve tırnakların
kundağa zarar vermeyeceği şekilde
dikkatli bir şekilde çıkartılır.

Temizlik ve Bakım Talimatları

TEMİZLİK ve BAKIM TALİMATLARI

MUHAFAZA ETME TALİMATLARI

NAMLU İÇİ ve ATIM YATAĞI TEMİZLİĞİ

TÜFEĞİNİZE TEMİZLİK VE BAKIM YAPMADAN ÖNCE;

- Eğer tüfek henüz ateşlenmemiş veya birkaç mermi atılmış ise
- Namlu, atım yatağı ve diğer temizlemeye uygun olan parçalar namlu içi ve fişek yatağı barut atığı kalmayana kadar tekrarlamak
temiz ve kuru bırakılmalıdır.
suretiyle harbi çubuğuyla temizlenmelidir.

- Tüfeğin yönünü güvenli bir alana doğrultun ve emniyet
pozisyonuna alın.

- Tüfek uygun olan silah yağı ile ıslatılmış bez veya sprey ile sinilir. - Namlu içi çok kirli olduğunda bronz fırça ve temizlik çözeltisi ile
Fazla yağ temizlenir.
temizlenir.

- Şarjörü çıkarın ve atım yatağının boş olduğundan emin olun.

- Atış öncesi namlu mutlaka yağdan arındırılmalıdır.

- Mekanizma durdurucuya basarak mekanizmayı çıkartın.
- Tüfeğinize kullanma kılavuzunda belirtilen bakım talimatları
dışında müdahale etmeyin.
- Tüfeğinizi daha uzun ömürlü ve güvenli kullanmak için aşağıdaki
durumlardan sonra mutlaka temizlik ve bakımını yapın.
* Her kullanımdan sonra
* Tüfeğinizin ıslanma durumunda
* Mümkün olduğunca her atıştan sonra
* Ilıman iklimlerde en az yılda bir kez
* Tropikal veya diğer zorlu iklimlerde en az ayda bir kez

- Eğer namlu içi temizlenmezse temizleme çözeltisi namlunun
içerisine sıkılır, 10 dk (çözelti modeline göre zaman değişikliği
- Çok düşük sıcaklıklarda tüfeğin genel parçaları kalın yağdan olabilir) civarında beklenir, bronz fırça ile temizlik tekrarı yapılır.
arındırılarak bu ortama uygun yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Yukarıdaki işlemler atım yatağından namlu ucuna doğru
- Kalın koruma malzemeleri, örnek olarak gres; sadece uzun yapılmalıdır. Namlu içerisinde harbi çubuğu ileri geri yönlü hareket
dönem saklama ve değişken iklim koşullarında kullanılmalı, bu ettirilmemelidir.
malzemeler daha sonra tamamen tüfek parçalarından
arındırılmalıdır.
- Namlu ve atım yatağı haznesi temiz bir bez ile tel harbi kullanılarak
bezin üzerinde sadece yağ lekesi kalana kadar temizlenmelidir.

TEMİZLİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR
- Temizlikte kullanılan ürünler insan ve çevre üzerinde zararlı etki
olmayacak şekilde muhafaza edilmeli, bunların dışındaki ürünler ise
uygun şekilde ayrıştırılmalıdır. (metal, plastik, ahşap vb.)
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MEKANİZMANIN İÇ PARÇALARINA AYRILMASI

- Söküm sırası civatanın gevşetilmesi, iğne hamilinin döndürülmesiyle
horozun sökme kademesine getirilmesi, iğne hamilinin çıkarılması,
kurma kolunun çıkarılması, iğne sisteminin çıkarılması şeklindedir.
Toplama ise sırasıyla bu işlemlerin tersidir.

MEKANİZMANIN TEMİZLENMESİ
- Mekanizma yandaki resimde görüldüğü gibi parçalarına ayrıldıktan
sonra öncelikle iğne grubu üzerindeki atık yağlar ve ateşlemeden
kaynaklı oluşan mermi-kovan parçacıkları dikkatlice temizlenir.
- Mekanizma ilk önce temizlik kiti içerisinde bulunan çelik telli temizlik
fırçası ile daha sonra plastik fırça ile mermi-kovan kalıntıları mekanizma
alnından temizlenir. Özellikle boş kovan atacağının etrafı pirinç
kalıntılarından arındırılmalıdır.
- Daha sonra temiz bir bez yağlanarak mekanizmanın yüzey temizliği
ve yağlaması yapılır.
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Mekanizmanın Bakımı

- Yandaki resimde görüldüğü gibi kurma kolu hamilinde bulunan alyen
civata gevşetilerek mekanizma sökümü gerçekleştirilir.

Temizlik ve Bakım Kiti

1

2

3 4 5
6

7

8

9

10

11
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1. Taşıma Çantası
Silah temizliği için gerekli olan ve aşağıda
açıklanan bütün malzemeler temizlik kiti
çantası içerisine yerleştirilmektedir.
2. Harbi Çubuğu
Harbi çubuğu, sap kısmı ve 5 adet
parçadan oluşmaktadır. Parçalar birbirine
vidalanmak suretiyle harbi boyu istenen
uzunluğa getirilir. Harbi çubuğuna bronz
fırça, pamuk fırça, plastik fırça ve temizlik
fırçaları bağlanarak tüfeğin temizliği
yapılabilmektedir. Ayrıca harbi çubuğunun
uç kısmına, harbi başlığı vidalanıp, harbi
başına harbi bezi takılarak namlu içi
temizlenmektedir.

6. Tel Harbi
Harbi telinin her iki ucuna da, bronz fırça,
pamuk fırça ve plastik fırça vidalanıp
namlu içi temizlenebilmektedir. Ayrıca
harbi teli başına, harbi başlığı vidalanıp,
harbi bezi takılarak namlu içi
temizlenmektedir.
7. Temizlik Fırçası İnce (Çelik Tel)
Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin
ucuna vidalanarak kullanılmaktadır. Atış
sonrası oluşan barut artıkları, barut
külleri, karbon ve meral kirlerin izlenmesi
için kullanılmaktadır.
8. Temizlik Fırçası Kalın (Çelik Tel)
Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin
ucuna vidalanarak kullanılmaktadır. Atış
sonrası oluşan barut artıkları, barut
külleri, karbon ve meral kirlerin izlenmesi
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için kullanılmaktadır.
9. Temizlik Fırçası Kalın (Plastik)
Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin
ucuna vidalanarak kullanılmaktadır. Atış
sonrası oluşan barut artıkları, barut
külleri, karbon ve meral kirlerin izlenmesi
için kullanılmaktadır.
10. Temizlik Fırçası İnce (Plastik)
Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin
ucuna vidalanarak kullanılmaktadır. Atış
sonrası oluşan barut artıkları, barut
külleri, karbon ve meral kirlerin izlenmesi
için kullanılmaktadır.
11. Yağdanlık Tüpü
Yağdanlık tüpü içerisinde tüfek bakım yağı
bulunmakta olup, tüfeğin
temizlenmesinden sonra yağlanması için
kullanılmaktadır.

Temizlik ve Bakım

3. Plastik Fırça
Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin
ucuna vidalanarak kullanılmaktadır.
Namlu içerisinde atış sonrası oluşan barut
artıkları, barut külleri, karbon ve meral
kirlerin izlenmesi için kullanılmaktadır.
4. Pamuk Fırça
Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin
ucuna vidalanarak kullanılmaktadır.
Namlu içerisinin kurulanması amacıyla
kullanılmaktadır.
5. Bronz Fırça
Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin
ucuna vidalanarak kullanılmaktadır.
Namlu içerisinde atış sonrası oluşan barut
artıkları, barut külleri, karbon ve meral
kirlerin izlenmesi için kullanılmaktadır.

PARÇA ŞEMASI
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Parça Listesi
1. Kundak
2. Dipçik Lastiği
3. Ahşap Bağlama Vidası
4. Askı Kayışı Bağlantısı
5. Yanaklık
6. Asansör Alt Gövde
7. Asansör Ayar Çubuğu
8. Asansör Üst Gövde
KUNDAK TAKIMI
19

Parça Listesi
1.namlu
2. Mekanizma Durdurucu
3. Mekanizma Durdurucu Pimi
4. Gövde
5. Mekanizma Durdurucu Yayı
6. Arka Mesafe Ayar Yüksüğü
7. Ön Mesafe Ayar Yüksüğü
8. Tetik Korkuluğu
9. Ön Bağlantı Vidası
10. Arka Bağlantı Vidası
11. Ana Bağlantı Pimi

GÖVDE
20

Parça Listesi

MEKANİZMA
21

1. Mekanizma Gövdesi
2. İğne Hamili
3. Kurkma Kolu Nüvesi
4. Kurma Kolu
5. Boş Kovan Atacağı
6. Tırnak
7. Tırnak Vidası
8. Boş Kovan Atacağı Yayı
9. Tırnak Yayı
10. Boş Kovan Atacağı Pimi
11. Kurma Kolu Nüvesi Sabitleme Vidası

Parça Listesi
1. İğne
2. İğne Ayar Pulu
3. Horoz
4. İğne Yayı
5. İğne Mesafe Ayar Vidası

İĞNE
22

Parça Listesi
1. Tetik Düzen Kasası
2. Hareketlendirici
3. Horoz Hamili
4. İç Tetik
5. Tetik
6. Tetik Emniyet Pimi
7. Tetik Düzen Kasası Kapağı
8. Tetik Ağırlığı Ayar Bilyesi
9. Emniyet Sol Kol
10. Emniyet Sağ Kol
11. Emniyet Düğmesi
12. Emniyet Sacı
13. Emniyet Bağlantı Pimi
14. Emniyet Çubukları Sabitleme Vidası
15. Emniyet Yayı
16. Emniyet Pim Segmanı

EMNİYET SİSTEMİ VE ŞARJÖR
23

Parça Listesi

TETİK GRUBU

24

1. Tetik Düzen Kasası
2. Hareketlendirici
3. Horoz Hamili
4. İç Tetik
5. Tetik
6. Tetik Emniyet Pimi
7. Tetik Düzen Kasası Kapağı
8. Tetik Ağırlığı Ayar Bilyesi
9. Tetik Emniyet Yayı
10. Horoz Hamili Yayı
11. İç Tetik Yayı
12. Tetik Ağırlık Yayı
13. Mesafe Ayar Pimi
14. Horoz Hamili Yay Pimi
15. İç Parça Bağlantı Pimi
16. Gerdirme Vidası
17. Tetik Ağırlık Ayar Vidası
18. Tetik Grubu Bağlantı Vidası

kullanılması esnasında meydana gelen hata ve arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,
tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş
günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna ulaştığı
tarihten itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, eposta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapamaz.
Ürünlerimizde meydana gelen hata ve arızaların Garanti
kapsamına girip girmediği ancak ürünün kurumumuzda satış
sonrası servis ve kalite kontrol uzmanlarımızın verdiği rapor ile
kesinlik kazanır.
8. Garantisi dolmuş ürünün arızalanması veya bakım gerektirmesi
durumunda, ürüne ilişkin tamir ve bakım süresi uzman personel
tarafından değerlendirilip, kullanıcıya bildirilir.
9. 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 ücret
talep etmeksizin Kurumumuz tarafından tamiri yapılacaktır.
10. 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
üretici tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla
arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarının maldan yararlanmamayı
sürekli kılması,
· 20 iş günü tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
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· Firmanın servis istasyonunun düzenleyeceği raporla arızanın
tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında
tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp
oranda bedel indirimi talep edebilir.
11. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından veya servis haricinden başka bir servis tarafından
işlem görmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
12. Ürünlerimizin kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına
tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar bu
kullanma kılavuzunda yer almaktadır.
13. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
14. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda,
tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Model:
Çap:
Namlu Boyu:
Seri Numarası:

Garanti Belgesi

1. Ürünlerimizin garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren
başlar ve iki (2) yıldır.
2. Teslim edilen ürünün sipariş anında belirtilen özelliklere
uymaması durumunda doğru ürün talebi için itiraz ve talep süresi
teslim tarihinden itibaren on (10) gündür. Bu süre içinde itiraz ve
talepte bulunulmaması durumunda teslim edilen ürün kabul
edilmiş sayılır. İtirazın kabulü halinde, ürünün teslim tarihinden
itibaren on (10) gün içerisinde kurumumuza göndermesi gerekir.
Uzmanlarımızın incelemesi sonucunda, ürünün hiç kullanılmadığı
ve müşteri kaynaklı bir hata arızanın oluşmadığı rapor edilirse,
sipariş esnasında talep edilen ürün müşteriye gönderilir. Değişen
ürünün müşteriye gönderilmesi süresi yanlış ürünün kurumuza
gelmesinden itibaren maksimum üç (3) aydır.
3. Ürüne ait teknik bilgiler bu kullanma kılavuzunda “Teknik
Özellikler” bölümünde yer almaktadır.
4. Hatalı-arızalı ürünle beraber fatura fotokopisi ibraz edilmemesi
durumunda itiraz ve talepler dikkate alınmaz ve ürün konusunda
hiçbir işlem yapılmaz.
5. Ürünlerimizi meydana gelen hata ve arızalarda atım yatağı
haznesi boş vaziyette müşterinin talep ettiği kargo, posta ve nakliye
şekli ile gönderilir. Nakliye esnasında meydana gelen arıza ve
hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.
6. Ürünlerimizin bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı
firmamızın garanti kapsamındadır. Kullanıcı tarafından muhafazası
bakımı ve kullanma kılavuzundan yer alan hususlara aykırı
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