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Deutsch P. 8

English p. 21

Français p. 33

Español p. 45

Italiano p. 59

Русский p. 72

Svenska p. 85

DEUTSCH
Lassen Sie Ihre Waffe für eventuelle spätere Garantieansprüche unter 
Angabe Ihrer Seriennummer auf unserer Website  
www.browning.eu unter der Rubrik „Garantie“ registrieren. 

ENGLISH
For validating the guarantee for your firearm, we invite you to register its 
serial number on our  www.browning.eu site under the heading 
«Guarantee».

FRANÇAIS
Afin de valider la garantie de votre arme,
nous vous invitons à enregistrer votre numéro de série sur notre site 
www.browning.eu, à la rubrique «Garantie».

ESPAÑOL
Con el fin de validar la garantía de su arma, le invitamos a registrar 
su número de serie en nuestra Web: 
www.browning.eu, en el apartado de «Garantía».

ITALIANO
Per convalidare la garanzia della vostra arma, vi invitiamo a 
registrare il vostro numero di matricola sul nostro sito 
www.browning.eu, alla rubrica «Garanzia».

РУССКИЙ ЯЗЫК
Для подтверждения гарантии Вашего оружия мы приглашаем Вас 
зарегистрировать Ваш серийный номер на нашем сайте 
www.browning.eu в разделе «Гарантия».

SVENSKA
För att garantin för ditt vapen skall börja gälla, föreslår vi att du 
registrerar dess serienummer på: www.browning.eu under rubriken 
”Garanti”.

TURKÇE 
Ateşli silahınızın garantisini doğrulatmak için seri numarasını 
www.browning.eu sitemizde «Garanti» altında kaydetmenizi tavsiye 
ederiz. 

Türkçe p. 97
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FIGURE 1 

ABBILDUNG 1 

1   Rückstoßdämpfende 
Schaftkappe 

2   Hinterschaft

3   Lauf-Umschaltung / 
Sicherungsschieber

4   Verschlusshebel

5  Basküle

6   Laufschiene 

7   Läufe

8   Laufmündung  

9   Vorderschaft

10  Vorderschaftriegel

11  Abzugsbügel 

12  Abzug

FIGURE 1 

1   Recoil pad butt plate  

2   Stock

3   Selector / safety catch

4   Top lever

5   Action frame

6   Rib 

7   Barrels

8   Barrel muzzle 

9   Fore-end

10  Fore-end lock

11  Trigger guard 

12  Trigger

FIGURE 1  

1   Plaque de couche 
anti-recul 

2   Crosse

3   Sélecteur / bouton de 
Sûreté

4   Clef d’ouverture

5   Bascule

6   Bande de visée 

7   Canons

8   Bouche du canon 

9   Garde-main

10  Verrou de longuesse

11  Pontet 

12  Détente

FIGURA  1 

1  Cantonera 
antirretroceso 

2  Culata

3  Selector/botón de 
Seguridad

4  Llave de apertura

5  Báscula

6  Banda de mira 

7  Cañones

8  Boca del cañón 

9  Guardamano

10  Herraje metálico

11  Guardamonte 

12  Disparador

FIGURA  1  

1   Calciolo antirinculo

2   Calcio

3   Selettore / pulsante della 
Sicura

4   Chiave di apertura

5   Bascula

6   Bindella 

7   Canne

8   Volata 

9   Asta

10  Sgancio asta

11  Ponticello

12  Grilletto

РИС. 1  

1   Амортизирующий затыльник 

2   Приклад

3   Селектор/флажок 
предохранителя

4   Рычаг отпирания

5   Ствольная коробка

6   Прицельная планка 

7   Стволы

8   Дуло ствола 

9   Цевье

10  Защелка цевья

11  Предохранительная скоба 

12  Спусковой крючок.

BILD 1 

1   Stötdämpande bakkappa 

2   Stock

3   Väljare- / säkringsknapp

4   Spärren till låset

5   Baskyl

6   Siktband 

7   Pipor

8   Mynning 

9   Handskydd

10  Låsets framdel

11  Varbygel 

12  Avtryckare

ŞEKİL 1 

1 Geri tepme engelleyen pad 

2 Kundak 

3 Selektör / Emniyet mandalı 

4 Üst kol 

5 Mekanizma çerçevesi 

6 Bant 

7 Namlular 

8 Namlu ağzı 

9 El kundağı 

10 El kundağı kilidi 

11 Tetik muhafazası 

12 Tetik 
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FIGURE 2 

ABBILDUNG 2 

1  Lauf-Umschaltung / 
Sicherungsschieber 

2  Verschlusshebel

3  Basküle

4  Vorderschaftriegel

5  Ejektor

6  Laufbrille

7  Sitz der 
Scharnierachse

8  Laufhaken

FIGURE 2 

1  Selector / safety catch

2  Top lever

3  Action frame

4  Fore-end

5  Ejector

6  Monobloc

7  Hinge pin housing

8  Barrel lug

FIGURE 2  

1  Sélecteur / bouton de 
Sûreté 

2  Clef d’ouverture

3  Bascule

4  Verrou de longuesse

5  Ejecteur

6  Frette

7  Logement de l’axe 
charnière

8  Crochet de canon

FIGURA  2 

1  Selector/botón de 
Seguridad 

2  Llave de apertura

3  Báscula

4  Herraje guardamanos 
metálico

5  Eyector

6  Enganche

7  Alojamiento del eje 
bisagra

8  Gancho de cañón

 FIGURA  2  

1  Selettore / pulsante della 
Sicura

2  Chiave di apertura

3  Bascula

4  Sgancio asta

5  Estrattore

6  Monoblocco

7  Sede asse cerniera

8  Rampone canna

РИС. 2  

1  Селектор/флажок 
предохранителя 

2   Рычаг отпирания

3   Ствольная коробка

4  Защелка цевья

5  Эжектор

6  Моноблок

7  Подствольный крюк

8  Малый крюк

BILD 2 

1   Väljare- / säkringsknapp 

2   Spärren till låset

3   Baskyl

4  Låsets framdel

5  Utkastare

6  Band

7  Placering av pivåaxel

8  Pipornas hakar

ŞEKİL 2 

1 Selektör / Emniyet mandalı 

2 Üst kol 

3 Mekanizma çerçevesi 

4 El kundağı 

5 Ejektör 

6 Monoblok 

7 Menteşe iğnesi yuvası 

8 Namlu kancası 



GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

www.browning.eu 

BESCHREIBUNG  UND FUNKTIONSWEISE 

EMPFEHLUNGEN VOR  DER INBETRIEBNAHME 

SERIEN-NR. 

ACHTUNG  ! 

WARNUNG 

http://www.browning.eu/


SICHERUNG   /   LAUF-UMSCHALTUNG 

LAUF-UMSCHALTUNG: 

ZUSAMMENBAU 

LADEN 

ABFEUERN 

WARNUNG 

WARNUNG 

ACHTUNG  ! 

WARNUNG 

WARNUNG 



ENTLADEN 

ZERLEGEN 

VERSCHLUSSHEBEL 

AUTOMATISCHE EJEKTOREN 

EINSTELLUNG DES ABZUGS 

WARNUNG 

WARNUNG 

WARNUNG 



EINSTELLUNG DER SCHAFTBACKE. 

SYSTEM AUSWECHSELBARER CHOKES «INVECTOR DS» 

SYSTEM FESTER CHOKES (WÜRGEBOHRUNG) 

WARNUNG 



AUSSENFLÄCHEN 

REIBFLÄCHEN 

HOLZ 

WARTUNG ODER REPARATUR 

WARNUNG 

http://www.browning-int.com/
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Sicherungsschieber in 
hinterer gesicherter Position.

Sicherungsschieber in 
vorderer entsicherter Position.

ABBILDUNG 3 ABBILDUNG 4

ABBILDUNG 5 ABBILDUNG 6

Den 
Vorderschaftriegel 
nach unten ziehen 
und dann das vordere 
Ende des 
Vorderschafts nach 
unten schwenken und 
von den Läufen 
wegziehen.

ABBILDUNG 7

Place one or two drops of gun oil at hinge 
pin recess, locking lug, and forearm bracket.

ABBILDUNG 8

A

B
C

D E

Die kreisförmige Scharnierbolzen-Vertiefung 
über den Scharnierbolzen der Basküle 
setzen. 

Die Läufe vollständig nach oben kippen 
und die Basküle schließen.

ABBILDUNG 9 ABBILDUNG 10

Den Stahlvorsprung auf der Rückseite 
des Vorderschaft-Metallteils in die 
gegenüberliegende Aussparung des 
Gehäuses schieben. Der Vorderschaft rastet 
hörbar am Lauf ein.

Den Vorderschaft nach oben gegen den 
Lauf schwenken bis er fest um den Lauf 
einrastet. Ein Einrastgeräusch muss hörbar 
sein.

ABBILDUNG 11 ABBILDUNG 12

A

B

Ein bis zwei Tropfen 
Waffenöl auf den 
Scharnierbolzen, die 
Verriegelungsteile 
und Metallteile des 
Vorderschafts 
geben.



ELEMENTARY SAFETY RULES 

WARNING 

1
2

3



www.browning.eu 

DESCRIPTION AND OPERATION 

RECOMMENDATIONS BEFORE USING THE GUN FOR THE FIRST TIME 

SERIAL NUMBER 

SAFETY  /  SELECTOR 

SELECTOR: 

ASSEMBLY 

WARNING 

WARNING 

CAUTION! 

http://www.browning.eu/


UNLOADING 

LOADING 

DISMANTLING 

FIRING 

TOP LEVER 

WARNING 

CAUTION! 

WARNING 

WARNING 

WARNING 



AUTOMATIC EJECTORS 

ADJUSTING THE TRIGGER 

CHEEK-PIECE ADJUSTMENT. 

“INVECTOR DS” INTERCHANGEABLE CHOKE SYSTEM 

WARNING 

WARNING 



SYSTEM OF FIXED CHOKES 

EXTERNAL SURFACES 

FRICTION SURFACES 

WOOD 

SERVICING AND REPAIR 

WARNING 

http://www.browning-int.com/


The thumb «safety» shown 
in the reaward «on safe» 
position.

The thumb «safety» shown in 
the forward «off safe» position.

FIGURE 3 FIGURE 4

FIGURE 5 FIGURE 6

Pull outward on the forearm latch, then pivot 
the front of the forearm down and away from 
the barrels.

FIGURE 7

Place one or two drops of gun oil at hinge pin 
recess, locking lug, and forearm bracket.

FIGURE 8

A

B
C

D E

Engage the barrel lug’s circular hinge pin recess 
with the action’s hinge pin.

Rotate the barrels completely upward, closing 
the action.

FIGURE 9 FIGURE 10

Slide the projecting steel tab on the rear of the 
forearm bracket into the opposing recess on 
the receiver bottom. The forearm angages on 
the barrel. You should hear an audible «click».

Pivot the forearm up to the barrel until the 
forearm angages tightly on the barrel. You 
should hear an audible «click».

FIGURE 11 FIGURE 12

A

B

Place one or two drops 
of gun oil at hinge pin 
recess, locking lug, and 
forearm bracket.



RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ 

AVERTISSEMENT 

1
2

3

FIGURE 14 FIGURE 15

FIGURE 13

FIGURE 16 FIGURE 17



www.browning.eu

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 

RECOMMANDATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE 

NUMÉRO DE SÉRIE 

SURETE  /  SELECTEUR 

SÉLECTEUR : 

ASSEMBLAGE 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 

ATTENTION  ! 

http://www.browning.eu/


DÉCHARGEMENT 

CHARGEMENT 

DEMONTAGE 

MISE A FEU 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 
ATTENTION  ! 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 



CLÉ D’OUVERTURE 

EJECTEURS AUTOMATIQUES 

RÈGLAGE DE LA DÉTENTE 

RÉGLAGE DU BUSC. 

SYSTÈME DE CHOKES INTERCHANGEABLES “INVECTOR DS” 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 



SYSTÈME DE CHOKES À REFORAGES FIXES 

AVERTISSEMENT 



SURFACES EXTERNES 

SURFACES DE FRICTION 

BOIS 

ENTRETIEN  OU RÉPARATION 

Sélecteur tiré vers l’arrière en 
position « sécurité » 

Sélecteur poussé vers l’avant 
en position « hors sécurité » 

FIGURE 3 FIGURE 4

FIGURE 5 FIGURE 6

Tirez vers l’extérieur le système de verrouillage 
du garde-main, puis tournez l’avant du garde-
main vers le bas, loin des canons

FIGURE 7

http://www.browning-int.com/


Place one or two drops of gun oil at hinge pin 
recess, locking lug, and forearm bracket.

FIGURE 8

A

B
C

D E

Enclenchez le logement circulaire de l’axe 
charnière du crochet de canon en actionnant 
l’axe charnière

Faites pivoter les canons complètement vers le 
haut, l’action est ainsi terminée.

FIGURE 9 FIGURE 10

Placez l’arrière de la longuesse du garde-main 
dans le logement qui se trouve en face contre 
la bascule.  Le garde-main s’enclenche dans le 
canon. Vous devez entendre un « clic » très fort.

Faites pivoter le garde-main vers les canons 
jusqu’a ce qu’il soit verrouillé fermement au 
canon. Vous devez entendre un “clic” très fort.

FIGURE 11 FIGURE 12

A

B

Déposez une ou 
deux gouttes 
d’huile dans le 
logement de l’axe 
charnière, dans 
le crochet de 
fermeture et dans 
la bride d’attache 
du garde-main

Desserrer la vis centrale sur la queue de 
détente en se servant d’une clé hexagonale.

Alignez l’encoche sur le côté droit de la queue 
de détente avec l’une des trois encoches 
situées sur le côté droit de la plaque de 
détente.

FIGURE 14

FIGURE 16

FIGURE 15

FIGURE 17

FIGURE 13

X-FULL FULL LIGHT FULL 3/4

1/2 1/4 SKEET CYL

1
2

3



REGLAS ELEMENTALES DE SEGURIDAD www.browning.eu

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

RECOMENDACIONES ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO 

NÚMERO DE SERIE 

¡ATENCIÓN! 
ADVERTENCIA 

http://www.browning.eu/


SEGURIDAD/SELECTOR 

SELECTOR: 

ENSAMBLAJE 

CARGA 

DISPARO 

ADVERTENCIA 

¡ATENCIÓN! 

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 
ADVERTENCIA 



DESCARGA 

DESMONTAJE 

LLAVE DE APERTURA 

EYECTORES AUTOMÁTICOS 

AJUSTE DEL DISPARADOR 

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 



AJUSTE DE LA GARGANTA. 

SISTEMA DE CHOKES INTERCAMBIABLES “INVECTOR DS” 

ADVERTENCIA 



SISTEMA DE CHOKES CON PERFORACIONES FIJAS 

SUPERFICIES EXTERNAS 

SUPERFICIES DE FRICCIÓN 

MADERA 

MANTENIMIENTO O REPARACIÓN 

ADVERTENCIA 

http://www.browning-int.com/


La palanca del “seguro” mostrada 
en la posición hacia atrás “seguro 
on” (activado).

La palanca del “seguro” mostrada 
en la posición hacia adelante 
“seguro off” (desactivado).

FIGURA 3 FIGURA 4

FIGURA 5 FIGURA 6

Tirar hacia fuera 
de la palanca del 
guardamanos, y a 
continuación girar la 
parte delantera del 
guardamanos hacia 
abajo retirándola de 
los cañones.

FIGURA 7

Place one or two drops of gun oil at hinge pin 
recess, locking lug, and forearm bracket.

FIGURA 8

A

B
C

D E

Alojar el acoplamiento que dispone el cañón 
(A) en la bisagra que tiene la bascula (B)

Girar los cañones completamente hacia arriba, 
cerrando la acción.

FIGURA 9 FIGURA 10

Deslizar la lengüeta de acero saliente de la 
parte trasera del herraje del guardamanosen 
la cavidad existente en la parte inferior de la 
bascula.

Girar el guardamanos hacia arriba hacia el 
cañón hasta que el guardamanos se encastre 
bien en el cañón. Debe escuchar un “clic” 
audible.

FIGURA 11 FIGURA 12

A

B

Poner una o dos 
gotas de aceite 
en los puntos 
señalado con 
letras.



REGOLE ELEMENTARI DI SICUREZZA 

AVVERTENZA 

Aflojar el tornillo central del disparador con la 
llave Allen

Alinear la muesca del lado derecho del 
disparador con una de las tres marcas del lado 
derecho del soporte.

FIGURA 14 FIGURA 15

FIGURA 13

X-FULL FULL LIGHT FULL 3/4

1/2 1/4 SKEET CYL

1
2

3

FIGURA 16 FIGURA 17



www.browning.eu 

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 

RACCOMANDAZIONE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE 

NUMERO DI MATRICOLA 

SICURA  /  SELETTORE 

SELETTORE: 

MONTAGGIO 

AVVERTENZA 

AVVERTENZA 

ATTENZIONE! 

http://www.browning.eu/


SCARICAMENTO 

CARICAMENTO 

SMONTAGGIO 

TIRO 

AVVERTENZA 

AVVERTENZA ATTENZIONE! 

AVVERTENZA 

AVVERTENZA 



CHIAVE D’APERTURA 

ESTRATTORI AUTOMATICI 

REGOLAZIONE DEL GRILLETTO 

REGOLAZIONE DEL NASELLO. 

SISTEMA DI STROZZATORI INTERCAMBIABILI “INVECTOR DS” 

AVVERTENZA 

AVVERTENZA 



SISTEMA DI STROZZATORI A STROZZATURE FISSE 

SUPERFICI ESTERNE 

SUPERFICI DI ATTRITO 

LEGNO 

AVVERTENZA 



MANUTENZIONE  O RIPARAZIONE 

Il selettore della sicura è mostrato 
tirato indietro nella posizione 
“sicurezza “

Il selettore della sicura è mostrato 
spinto in avanti nella posizione 
“fuori sicurezza “

FIGURA 3 FIGURA 4

FIGURA 5 FIGURA 6

Tirare verso l’esterno il sistema di chiusura 
dell’asta, poi ruotare la parte anteriore dell’asta 
verso il basso, tenendo distanti le canne.

FIGURA 7

http://www.browning-int.com/


Place one or two drops of gun oil at hinge pin 
recess, locking lug, and forearm bracket.

FIGURA 8

A

B
C

D E

Inserire la sede circolare dell’asse cerniera del 
rampone canna azionando l’asse cerniera

Ruotare le canne completamente verso l’alto, 
completando l’azione.

FIGURA 9 FIGURA 10

Inserire il retro dell’auget dell’asta nella sede 
situata di fronte contro la bascula. L’asta si 
innesta nella canna. Dovreste sentire un 
sonoro «click».

Ruotare l’asta verso le canne fino a farle 
bloccare saldamente nella canna. Dovreste 
sentire un sonoro «click».

FIGURA 11 FIGURA 12

A

B

Mettere una o due 
gocce d’olio per 
armi nella sede 
dell’asse cerniera, 
nell’aletta di 
chiusura e nella 
staffa dell’asta.

Sbloccate la vite centrale sulla coda del 
grilletto con la chiave esagonale.

Allineare la tacca sul lato destro della coda del 
grilletto con una delle tre tacche situate sul 
lato destro della piastra del grilletto.

FIGURA 14 FIGURA 15

FIGURA 13

X-FULL FULL LIGHT FULL 3/4

1/2 1/4 SKEET CYL

1
2

3

FIGURA 16 FIGURA 17



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

www.browning.eu 

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ВНИМАНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

http://www.browning.eu/


ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ/СЕЛЕКТОР 

СЕЛЕКТОР 

СБОРКА 

ЗАРЯЖАНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 



РАЗБОРКА 

ПРОИЗВОДСТВО  ВЫСТРЕЛА 

РАЗРЯЖАНИЕ 

КЛЮЧ ЗАТВОРА 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  ЭЖЕКТОРЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 



РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПУСКОВОГО КРЮЧКА 

РЕГУЛИРОВКА ЩЕКИ ПРИКЛАДА. 

СИСТЕМА СМЕННЫХ ЧОКОВ «INVECTOR  DS» 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 



СИСТЕМА  ФИКСИРОВАННЫХ ЧОКОВ 

НАРУЖНЫЕ  ПОВЕРХНОСТИ 

ФРИКЦИОННЫЕ  ПОВЕРХНОСТИ 

ДЕРЕВО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 



Флажок предохранителя 
показана в заднем, «безопасном» 
положении

Флажок предохранителя 
показана в переднем, 
«небезопасном» положении

РИС 3 РИС 4

РИС 5 РИС 6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ 
Если огнестрельное оружие нуждается в обслуживании и ремонте, рекомендуется в первую 
очередь обратиться к одному из профессиональных оружейных мастеров, контактная 
информация которых приведена на нашем веб-сайте  www.browning-int.com.

Place one or two drops of gun oil at hinge pin 
recess, locking lug, and forearm bracket.

РИС 8

A

B
C

D E

Введите в круглое гнездо прилива ствола 
ось затворного механизма

Поверните стволы полностью вверх, чтобы 
закрыть затворный механизм.

РИС 9 РИС 10

A

B

Капните одну-две 
капли ружейного 
масла в гнездо 
оси рамы затвора, 
на боевой выступ 
затвора и основание 
цевья.

Вытащите защелку цевья, затем поверните 
переднюю часть цевья вниз в сторону от 
ствола

РИС 7

Введите стальной выступ на задней части 
основания цевья в противоположный паз в 
нижней части затвора.  Цевье закрепляется 
на стволе. Послышится четкий щелчок.

Поверните цевье в сторону ствола, пока оно 
прочно не закрепится на нем.  Послышится 
четкий щелчок.

РИС 11 РИС 12

http://www.browning-int.com/


GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSREGLER 

VARNING 

При помощи шестигранного торцевого 
ключа ослабьте центральный винт накладки 
на спусковой крючок

Установите прорезь на правой стороне 
накладки на спусковой крючок напротив 
одной из трех прорезей на правой стороне 
планки спускового механизма.

РИС 14 РИС 15

РИС 13

X-FULL FULL LIGHT FULL 3/4

1/2 1/4 SKEET CYL

1
2

3

РИС 16 РИС 17



www.browning.eu

BESKRIVNING OCH FUNKTIONT 

REKOMMENDATIONER INNAN DU ANVÄNDER  VAPNET 

SERIENUMMER 

SÄKRING 

VAL AV PIPA: 

SAMMANSÄTTNING 

VARNING 

VARNING 

OBSERVERA! 

OBSERVERA! 

http://www.browning.eu/


LADDNING 

ISÄRTAGNING 

ELDGIVNING 

URLADDNING 

SPÄRREN TILL LÅSET 

AUTOMATISK  UTKASTARE 

VARNING 

VARNING 

VARNING 

VARNING 



JUSTERING AV AVTRYCKAREN 

ANPASSNING AV DET JUSTERBARA KINDSTÖDET. 

SYSTEM MED UTBYTBAR CHOKE “INVECTOR DS” 

SYSTEM MED FAST CHOKE 

VARNING 

VARNING 



YTTRE DELAR 

SLITYTOR 

TRÄDELAR 

UNDERHÅLL ELLER REPARATION 

VARNING 

http://www.browning-int.com/


-

Har visas sakringsknappen i 

sitt bakre, sakrade, lage 

-

-

Har visas sakringsknappen i 

sitt framre, osakrade, lage 

Dra utat pa laset till framstocken, och fall 

sedan ner framstocken och dra den darefter 

framat fran piporna. 

�BROWNING: 

-

Passa in de utskjutande delarna av 

framstocken i motsvarande uttag pa ladan. 

Framstocken skall passa mot piporna. Du biir 

héira ett klickljud. 

-

Fall upp framstocken mot piporna sa att den 

sitter lases pa plats. Du biir hiira ett klickljud. 

�BROWNING: 

1 

Place one or two drops of gun oil at hinge pin 
recess, locking lug, and forearm bracket.

BILD 8

A

B
C

D E

Sätt den runda delen på pipornas hakar mot 
slutstyckets pivåaxel

Fäll upp piporna så att slutstycket stängs

BILD 9 BILD 10

A

B

Lägg ett par droppar 
med vapenolja på 
pivåaxeln, låsklacken 
och framstockens 
fäste.
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Browning B725 
ÇOK ÖNEMLİ: BU KİTAPÇIĞI KAYBETMEYİN. 
B725 TÜFEĞİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE TÜM KİTAPÇIĞI DİKKATLİ BİR 

ŞEKİLDE OKUYUN. 

TEMEL GÜVENLİK KURALLARI 

1. Kullanmadan önce, tüfeğinizin boş olduğundan emin olun.

2. Boş olduğundan emin olsanız dahi, B725 tüfeğinizin namlu ağzını daima güvenli bir yöne doğru
tutun.

3. Boş olduğundan emin olsanız bile asla tüfeği hiç kimsenin üzerine çevirmeyin.

4. Bir ateşli silahı tutarken veya başkasına verirken, daima mekanizmayı açın ve tamamıyla boş

olduklarından emin olmak için fişek yatağı ve şarjörü kontrol edin.

5. Boşaltma veya doldurma sırasında parmaklarınızı tetikten çekin.

6. Darbe noktasının tam yerini bilmediğiniz sürece asla ateş etmeyin. Sert

hedeflere doğru sadece aşağıya doğru ateş edin.

SEKMELERDEN KAÇININ: ASLA SUYA VEYA TAŞA ATEŞ ETMEYİN.

ÖZELLİKLE ÇOK SERT VEYA DONMUŞ ZEMİNLERE ATEŞ EDERKEN DİKKAT EDİN.

7. Ateş ederken göz ve kulak koruması takın.

8. Sadece güvenlik nedenleri değil, iyi bir balistik performans için de silah/tüfek namlusunun sağ

kenarında bulunan kalibreye sahip mühimmat kullanın.

9. Kendi iyiliğiniz ve tüfeğinizin iyiliği için, namluyu yabancı maddelerden arındırın. Toprak ve kar,
tehlikeli aşırı basınca sebep olabilir.

10. Tüfeğinizin temizlemeden önce boş olduğundan emin olun.

11. Silah kılıfı, nakil kutusu veya tabancı kılıfı olsa dahi, naklederken veya kullanmadığınız

zamanlarda tüfeğiniz boş olduğundan emin olun.

12. Tüfeğinizi saklarken daima tüfek kilidi kullanın.

DÜNYA ÇAPINDA SATILAN TÜM BROWNİNG TÜFEKLERİ, SİSTEMATİK OLARAK BİR TÜFEK

KİLİDİ İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.

13. Silahınızı daima boş bir şekilde saklayın.

14. Silahınızı ve mühimmatı çocukların ulaşamayacağı bir ayrı yerde saklayın.

15. Güvenlik ayrıca tüfeklerinizin evde olası en iyi koşullarda saklanmasını da kapsar:

BROWNING safe satın almayı düşünebilirsiniz.

Tetiği, emniyet sistemini veya silahınızın ateşleme mekanizmasının bir parçası olan herhangi bir bileşeni 
değiştirmeyin veya değiştirtmeyin. 

Bu uyarılara uyulmaması siz ve üçüncü taraflarda yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir. 

UYARI 

MANÜEL EMNİYET DÜĞMESİNİ DAİMA "AÇIK VEYA S" KONUMUNDA TUTUN. 

ALEV GİZLERİ DAİMA GÜVENLİ BİR YÖNE ÇEVİRİN. 

BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR. 

1
2

3
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Günümüzde en iyi tüfeklerden biri olan Browning B725 tüfeğini satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

Browning B725 tüfeğinin kökenleri, John M. Browning tarafından tasarlanmış en ünlü O/U tüfeği olan 

efsane B25'e kadar uzanmaktadır. Bu efsane B25 tüfeğiyle aynı hatlara sahip olan Browning B725, 

pazarda en etkili O/U tüfeği yapan büyük tasarım yönlerini korurken çeşitli teknik yenilikler de 

içermektedir. 

Silahınızın garantisini doğrulatmak için seri numarasını www.browning.eu 

sitemizde «Garanti» altında kaydedin. 

TANIM VE İŞLETİM  

Browning B725 bir süperpoze tüfektir. İlk atışınız için üst veya alt namluyu seçmenize olanak sağlayan 

tekli bir tetiğe sahiptir. Mekanik ateşleme sistemine sahip olmakla birlikte, sistematik olarak ikinci 

fişeği ateşlemenizi sağlayan, ayırıcı olarak adlandırılan bir parça ile çalışmaktadır. Tek bir fişek 

doldursanız veya hatalı bir fişeğiniz olsa dahi, bu fişeği ateşleyebilirsiniz.

SİLAHIN İLK KULLANIMINDAN ÖNCESİ İÇİN ÖNERİLER  

Üretim sürecimizde, silahın tüm metal parçaları anti-korozyon ürün ile kaplanmıştır. 

B725 tüfeğini kullanmaya başlamadan önce, anti-korozyon ürünü, mekanizma çerçeve, namlu ve 

ateşli silah dış yüzeyleri ve namlunun içerisinden çıkarın. 

Hafif silah yağı, ürünü çıkarmak ve tüfeğinizi ilk kez yağlamak için uygundur. Namluyu, bir temizleme 

çubuğu ve yumuşak bir kumaş parçasıyla Servis ve Temizleme bölümünde belirtildiği gibi temizleyin.

B725 tüfeğiniz ileride kullanılmak üzere uzun bir süre saklanacaksa, anti-korozyon ürünü silahın 

üstünde bırakın ve orijinal ambalajında tutun. 

Gerektiğinde, fazlalık yağı ateşli silahın diğer parçalarından yumuşak bir bezle silerek çıkarın. 

SERİ NUMARASI 

Ateşli silahınızın seri numarası, üst kolun altında bulunan numara ile birlikte mekanizma çerçevesinin 

arkasına kazınmıştır. 

MÜHİMMAT 

Fişek yatağının kalibresi ve uzunluğu üst namlunun sağ kenarında gösterilmektedir. Uygun olmayan 

fişekler kullanmayın ve belirtilen kalibre ve fişek yatağı uzunluğunu asla aşmayın. Hataları önlemek 

için fişek ve mühimmat ambalajında bulunan işaretlere bakın.

DİKKAT! 
FİŞEK UZUNLUĞUNUN (ATEŞLENMEMİŞ) DEĞİL, KUTU UZUNLUĞUN HAZNE UZUNLUĞUNA 

UYGUN OLMASI GEREKMEKTEDİR. 

Sadece silahınızın kalibresine denk gelen, piyasada satılan güvenilir fişekler kullanın. Tüfeğinizin 

tasarımını ve üretimini tüm gerekli güvenlik faktörleriyle birlikte gerçekleştirdik. Buna rağmen 

Browning, aşırı basınç yaratan veya CIP ya da SAAMU yönetmeliklerine uymayan boyutlardaki 

fişeklerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır. Browning, 

Winchester fişeklerinin kullanılmasını önermektedir.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR 

EMNİYET/SELEKTÖR 

UYARI! 
MANÜEL EMNİYET DÜĞMESİNİ DAİMA "AÇIK VEYA S" KONUMUNDA TUTUN. 

ALEV GİZLERİ DAİMA GÜVENLİ BİR YÖNE ÇEVİRİN. 

BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR. 

B725 tüfeğinin, mekanizma çerçevesinin arkasında bulunan bir emniyet mandalı vardır. 

Silahı "emniyet" konumuna getirdiğinizde, 2 namlu da eş zamanlı olarak "emniyet" konuma gelir. 

Başparmağınızla selektörü geri çektiğinizde tüfek "emniyet" konumuna alınır ve bu noktada 

mekanizma çerçevesi ucunda bir "S" harfi görülür (Şekil 3). 

Selektörü ileri çektiğinizde tüfek "emniyet" konumundan çıkar ve "S" harfi kaybolur (Şekil 4). 

Silahınız ateşlenmeye hazırdır. 

SELEKTÖR: 

Emniyet mandalı da tercihe göre ilk olarak üst veya alt namluyu ateşlemenize olanak sağlar. 

Bu seçim, sadece emniyet mandalı "açık" (geri) konumda olduğunda yapılabilir. 

Selektörün sola doğru konumlandırılması durumunda, "Over (Üst)" için "O" harfi görülür; bu durumda, 

mandal ileriye doğru (emniyetli olmayan konuma) itilmişse ilk atış için üst namlu seçilmiş olur (Şekil 

5). Selektörün sağa doğru konumlandırılması durumunda, "Under (Alt)" için "U" harfi görülür; bu 

durumda, mandal ileriye doğru (emniyetli olmayan konuma) itilmişse ilk atış için alt namlu seçilmiş 

olur (Şekil 6). Ateş etmeye hazır olana kadar tüfeğinizi daima emniyetli konumda tutun.

MONTAJ 

UYARI! 
TÜFEĞİNİZİ MONTE ETMEDEN ÖNCE, NAMLU HAZNELERİNİN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN. 

MANÜEL "EMNİYET" MANDALINI DAİMA "AÇIK" KONUMUNDA TUTUN. 

ALEV GİZLERİ DAİMA GÜVENLİ BİR YÖNE ÇEVİRİN. 

BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR. 

1. El kundağı kilidini kaldırıp eş zamanlı olarak el kundağını ayırarak namluların el kundağını çıkarın

(Şekil 7).

2. Silahın dış yüzeylerinden anti-korozyon ürününü çıkardıktan sonra, menteşe kancalarının ön ve

yan yüzeylerine (A), büyük kancaların yan yüzeylerine (B ve C) ve el kundağına (D ve E) bir veya

iki damla yağ uygulayın (Şekil 8).

Fazlalık yağ faydasız olmanın yanı sıra zararlı da olacaktır.

3. Namluları mekanizma çerçevesine oturtmak için, sağ elinizi kullanarak, dipçiği kundağından

tutun ve sağ kolunuzun altına sıkıştırın. Sağ başparmağınızla, üst kolu tamamıyla sağa doğru itin.

Namluları sol elinizle kavrayın ve namlunun menteşe kancalarını (A) mekanizma çerçevesi pimine

oturtun (Şekil 9).

4. Namlunun mekanizma ile aynı hizada olmasını sağlamak için menteşe kancasını basılı tutarken,

tüfeği kapatmak için namluları çevirin (Şekil 10) ve üst kolu serbest bırakın.



100 101

5.. l kundağının arka kısmını mekanizma çerçevesine ayarlayın (Şekil 11) ve yerine kilitlenene kadar

yukarı doğru namlu yönünde çevirin (Şekil 12).

DİKKAT! 

MONTAJ SIRASINDA TÜFEĞİNİZİ ZORLAMADAN HAFİFÇE TUTUN. NAMLU MEKANİZMA 

ÇERÇEVESİNE DOĞRU OTURMADIĞINDA VEYA HIZASI DOĞRU DEĞİL İSE PARÇALARI 

ZORLA BİRBİRİNE TAKMAK, TAŞIYICI YÜZEYLERE ZARAR VERİR, HİZAYI BOZAR VE 

TÜFEĞİNİZİN KULLANIM ÖMRÜNÜ AZALTIR. 

DOLDURMA 

UYARI 

B725 TÜFEĞİNİZİ DOLDURURKEN, NAMLUYU GÜVENLİ BİR YERE DOĞRU TUTUN; EMNİYET 

MANDALINI DAİMA "AÇIK" KONUMDA TUTUN VE PARMAKLARINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN. 

BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR. . 

1. Tüfeğinizi doldurmak için, üst kolu sağa itin ve namluları aşağıya doğru yatırın.

2. Fişek yataklarının ve namluların tamamen boş olduğundan ve içlerinde herhangi bir obje veya

yabancı cisim olmadığından emin olun.

3. Her fişek yatağına bir fişek yerleştirin ve tüfeği kapatın.

UYARI 

TÜFEK ŞİMDİ ATEŞLENMEYE HAZIRDIR. ATEŞ EDENE KADAR EMNİYET MANDALINI "AÇIK" 

KONUMDA TUTUN. 

BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR. 

ATEŞLEME 

4. Selektörün pozisyonunu kontrol edin. Size ilk ateşlemek istediğiniz namlunun harfini gösterecektir

(U=alt; O= üst).

5. Ateşlemeye hazır olduğunuzda, emniyet mandalını ileri doğru "kapalı" konuma getirin.

6. Nişan alın ve tetiği çekin.

İlk ateşlenecek olan namlunun seçilmesi sadece emniyet mandalı "açık" konumunda ise
yapılabilir.

İlk atış yapıldıktan hemen sonra otomatik olarak ikinci atış mümkündür. Bu yüzden ilk namluyu

ateşledikten sonra selektörün hareket ettirilmesi gereksizdir.

İlk atıştan sonra tetiği tamamen serbest bırakın. Tetik, başlangıç pozisyonuna dönmüyor ise

mekanizma ikinci atışa hazır hale gelmeyecektir ve bu yüzden tetiğe daha fazla basmak etkisiz

olacaktır.

Tetiğin tam serbest kalmamasının sebebi genelde heyecan nedenli bir hareket veya ateşleme

oranının fazla hızlı olmasıdır.

Birinci atış, fişeğin hatalı olmasından dolayı ateşlenmiyor ise ikinci atışı yapmak için diğer

namlunun seçilmesi gerekmez. Bu durumda tek yapmanız gereken emniyet mandalına tekrar

basmaktır; bu durum mekanik tetiğin avantajını ortaya çıkarır.

Atış yapıldığında, emniyet mandalını geriye "açık" konuma getirin. 

BOŞALTMA  

UYARI 

TÜFEĞİNİZİ BOŞALTIRKEN, NAMLUYU GÜVENLİ BİR YERE DOĞRU TUTUN ve 

PARMAKLARINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN. 

BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR. 

Emniyet mandalının "açık" konumda olduğundan emin olun. 
1. Üst kolu tamamıyla sağa itin.

2. Kol açıkken, tüfeğinizi açmak için namluları aşağıya doğru indirin.

3. Namlular tamamıyla açıldığında, harcanan fişekler otomatik olarak çıkarılır. Ateşlenmemiş fişekler

elle çıkarılabilir.

4. ateşleme sonrasında silahınızı açarken, boş fişeklerin yüzünüze doğru fırlamaması için fişek

yataklarının vücudunuzdan farklı bir yere doğru doğrulduğundan emin olun.

5. Fişek yataklarının ve namluların tamamen boş olduğundan ve içlerinde herhangi bir obje veya

yabancı cisim olmadığından emin olun.

SÖKME 

UYARI 

TÜFEĞİNİZİ SÖKERKEN, NAMLUYU GÜVENLİ BİR YERE DOĞRU TUTUN VE PARMAKLARINIZI 

TETİKTEN UZAK TUTUN. 

EMNİYET MANDALININ "AÇIK" KONUMDA OLDUĞUNDAN VE SİLAH FİŞEK YATAĞINDA 

HERHANGİ BİR FİŞEK OLMADIĞINDAN EMİN OLUN. 

BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR. 

1. El kundağını kilidini parmağınızla kaldırarak çıkarın (Şekil 7). Sonrasında eş

zamanlı olarak el kundağını namlulardan ayırın.

2. Üst kolu tamamıyla sağa itin ve namluları aşağıya indirin.

3. Namluları mekanizma çerçevesinden dikkatli bir şekilde çıkarın.

4. Sökme işlemi sonrasında hasarı önlemek için el kundağını daima namlulara takın.
5. Gerektiğinde mekanizma çerçevesinin oyuğunda bulunan teçhizat kolunu aşağı indirerek üst kol

serbest bırakılabilir.

Tüfeğinizi bundan daha fazla sökmeyin! 

Normal silah bakımı için sadece namluların ve el kundağının sökülmesi gereklidir.

Bunun dışındaki sökme işlemleri yetkin bir silah ustası tarafından yapılmalıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ÖZELLİKLER 

ÜST KOL 

Üst kol, namlu halkalarına hassas bir biçimde ayarlanmış kilitleme sürgüsünün üzerinde hareket eder. 

Namluların uzun yıllar tamamıyla yerine kilitlenmesini sağlamak için, sürgüye takılmış bir kilitleme 

yedeği mevcuttur. Bu yüzden, tüfek kapatılırken başparmağınız üst kolun yaylı dönüşüne yardımcı 

olduğu takdirde, sürgü ve namlu halkasını taşıyan yüzeylere zarar verirsiniz. Üst kolun kilitli 

pozisyonuna kendi başına dönmesine izin vermek ve daha fazla bastırmaya çalışmamak, en iyisi 

olacaktır.
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Üst kolunun mekanizma çerçevesine ortalanmamış olması normaldir ve kilitleme yedeğinin mevcut 

olduğu anlamına gelir. 

Kilitleme sürgüsü veya namlu halkalarında toplanan her türlü kir, kum, vs. taşıyıcı yüzeylerin ömrü için 

zararlıdır ve tüfeğin tam kilitlenmesini engelleyebilir. 

Bu amaçla her atıştan sonra namluların ve mekanizmanın iyice temizlenmesi ve tüfek saklanmadan 

önce hafifçe yağlanması gerekmektedir. 

OTOMATİK EJEKTÖRLER 

Tüfeğinizin ejektörleri tamamen otomatiktir: Harcanan kovanlar, açıldığında tüfekten atılırken, 

ateşlenmemiş fişekler sadece elle kolay bir şekilde alınabilmek üzere çıkartılacaktır.

TETİĞİN AYARLANMASI 

UYARI 
TETİĞİ AYARLAMADAN ÖNCE, NAMLU AĞZINI GÜVENLİ BİR YERE DOĞRU TUTUN VE 

PARMAKLARINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN. EMNİYET MANDALININ "AÇIK" KONUMDA 

OLDUĞUNDAN VE FİŞEK YATAKLARINDA HERHANGİ BİR FİŞEK OLMADIĞINDAN EMİN OLUN. 

BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR. 

Bazı modellerde, tetik tabanı pozisyonun ayarlanmasını sağlayan izin veren özel bir cihazla mevcuttur. 

Bunu yapmak için, altıgen anahtarı kullanarak, tetiğin önündeki vidayı çıkartın (Şekil 14) ve tetiği 

uzunlamasına üç pozisyondan birine istenen mesafeye kaydırın. Sonrasında vidayı tekrar takıp sıkın 

(Şekil 15). 

Tetiğin değişimi, çıkarmak için tetiği öne doğru kaydırarak tetiğin vidası çıkarıldığında da yapılabilir. 

Gerekli tetiği alın ve tetik tutucusunun önüyle tetiğin arka kısmını yerleştirin, tetiği 3 pozisyondan birine 

kaydırın ve vidaları sıkarak işlemi sonlandırın. 

YANAK PARÇASI AYARI 

WARNING 

SİLAHINIZIN YANAK PARÇASININ AYARINI YAPMADAN ÖNCE, FİŞEK YATAKLARININ BOŞ 
OLDUĞUNDAN EMİN OLUN. 

EMNİYET MANDALINI DAİMA "AÇIK" KONUMUNDA TUTUN. 

ALEV GİZLERİ DAİMA GÜVENLİ BİR YÖNE ÇEVİRİN. 

BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR. 

Ayarlanabilen kundaklı bazı modellerde, yanak parçasının konumu dikey ve yatay olarak ayarlanabilir. 

Bu durum, her tür kullanıcı için mükemmel ve kolay bir kullanımı sağlar. 

B725 tüfeğinin yanak parçası sisteminin ayarlanması oldukça basittir. 

Sadece geri tepmeyi engelleyen pedin arkasındaki vidaları sökmeniz, yanak parçasının konumu 

istediğiniz gibi yeniden ayarlamanız ve yanak parçasını sıkıca yerine oturtmak için vidaları yeniden 

takmanız gerekmektedir. Bu işlemi, eğimi ve avantajı ayarlayarak veya yanak parçasını doğrudan 

istediğiniz pozisyona ayarlayarak, iki aşamada gerçekleştirebilirsiniz.

Alyan anahtarını ile yanak parçası sabitleme vidasını gevşetin. Bu vidaya geri tepmeyi engelleyen pedin 

üst sol kenarından ulaşılabilir.

(Şekil 16). 

Yanak parçasının eğimini ayarlayın; örn. yanak parçasını iki elle çıkarıp av tipi bantla ilişkili olarak daha 

yüksek veya daha düşük şekilde yerleştirin (Şekil 17). 

Genelde yanak parçası, tüfek omuza alındığında gözlerinizin namlunun ucundaki arpacığı görmeyecek, 

şeridin düz olacak ve böylelikle gözünüzle neredeyse hiç görünmeyecek için konumlandırılır. Yine de, 

yanak parçası şeridi daha az veya daha çok görecek şekilde ayarlanabilir. Bu durum, nişan aldığınız 

noktaya kıyasla atış patterninizin darbe noktasının kalkmasına da neden olur. İstediğiniz ayarı 

yaptığınızda, sabitleme vidasını tekrar sıkın.

Şimdi yanak parçasının avantajını ayarlayın. 

Avantaj, silahı omzuna aldığınızda gözünüz ve av tipi bant arasında ihtiyaç olduğunuz hizaya 

uyumludur. 

Yanak sabitleme vidasını sökün, yanak parçasını doğru konumda olana kadar iki elinizle yan tarafa 

kaydırın ve vidaları tekrar sıkın. B725 tüfeğinizi omzunuza aldığınızda gözünüzün av tipi bandın 

ortasıyla aynı hizada olduğundan emin olun. Öyle değilse, yanak parçasının konumunu tekrar 

ayarlayın.

Ayarlama yapıldığında, yanak parçası sabitleme vidalarını tekrardan tamamen sıkmayı unutmayın. 

“INVECTOR DS” BİRBİRİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR ŞOK SİSTEMİ  

ads B725 tüfeğinize Invector DS takılıdır. Invector DS, 12 namluda 80 mm'lik, 20 namluda 68mm'lik 

optimal uzunluk, özel dahili profil ve patentli kompresyon segmanı ile birlikte pazarda emsali olmayan 

performans seviyelerini sunar. 

12 namluda 80 mm'lik, 20 namluda 68mm'lik optimal uzunluk ile, özel dahili profil tüm atış 

mesafelerinde performansı optimize edecek ve ister kurşun ve ister çelik saçma kullanımında daha 

homojen saçma paternini garanti edecek şekilde geliştirilebilir. 

Yeni patentli Invector DS şokları, yanıcı gazların nüfusunu kısıtlayarak önceki tasarımlara kıyasla iki 

kat koruma sağlar ve vida dişi aralığı ve şokun tıkanmasını önler. Hava sızdırmazlığı, şokun temiz 

olmasını ve tüm koşullarda kolaylıkla sökülmesini sağlayan özel patentli segment ile sağlanır.

B725 tüfeğinizin modeline göre, tüfeğinizde Invector DS veya Invector DS Extended şokları olabilir.. 

Bu namlunun sağ kenarında gösterilir. 

Şoklar, şok gövdesinde bir işaret veya şokun ağzında üst üste olan çentikler şeklinde her bir tüp 

üzerinde iki yerde veya Invector DS Extended için dış halkanın üzerindeki harflerle tanımlanır (Şekil 

13). 

INVECTOR DS KALİBRE 12 & 20 MENZİL 
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DİKKAT: "YÜKSEK PERFORMANSLI” ÇELİK SAÇMA FİŞEKLER İÇİN SADECE “ÇELİK 

SAÇMA” İÇİN ÖZELLİKLE TEST EDİLMİŞ BİR TÜFEK KULLANIN.

BUNA EK OLARAK ÇELİK SAÇMA İÇİN CIP ÖNERİLERİNİ UYGULAMANIZ GEREKMEKTEDİR. 

ÖN TEDBİRLER 

Elinize almadan önce silahınızın boş olduğundan emin olun. 
- Tüfeğe DS invektörlerini takmadan asla ateş etmeyin.

- Sadece verilen anahtarı kullanın.

- Tüpün aşağıya doğru vidalandığından emin olun.

- Düzenli olarak tüplerin namluya doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.

SABİT ŞOK SİSTEMİ 

Bazı B725 tüfeği modellerinde sabit şoklar vardır. 

Tüfeğinizin şok kombinasyonu, monoblokun sol kenarında işaret şeklinde gösterilmiştir. 

Sabit şok dönüştürme tablosu 

Delgi 

*

Kurşun Saçma 

FULL

Çelik Saçma 

*- 3/4 - IMP MOD !
** 1/2 - MOD !
**- 1/4 - IMP CYL !
**S SKEET !
*** CYL ! 

= Çelik saçma fişeklerini kullanmayınız. 

BAKIM VE TEMİZLEME 

UYARI 

TEMİZLEME AMAÇLI SÖKME İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE, TÜFEĞİNİZİN 

TAMAMIYLA BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN. ALEV GİZLERİ DAİMA GÜVENLİ BİR YÖNE 

ÇEVİRİN. BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP 

OLABİLİR. 

TÜM MÜHİMMATI TEMİZLEME ALANINDAN UZAK TUTUN. MÜHİMMATI AKTİF OLAN HİÇBİR 

ATEŞLİ SİLAHIN MEKANİK FONKSİYONUNU TEST ETMEYİN. BU UYARILARA UYMAMAK, CİDDİ 

YARALANMALARA VE HATTA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR. 

Browning B725 tüfeği, doğru şekilde bakım yapılması ve saklanması durumunda en iyi performansı ve 

güvenilirliği sağlayacaktır. 

Her kullanımdan sonra Browning B725 tüfeğinizi temizleyin. Minimum düzeyde temizleme işlemi için, 

namlu, mekanizma çerçevesi, değiştirilebilir şoklar, ahşap parçaların temizlenmesi ve ana parçaların 

yağlanması gerçekleştirilir. asd herhangi bir işletim sorunuyla karşılaşırsanız, işin gereği olarak 

profesyonel silah ustasından bakım istemeden önce bu sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için 

tüfeği tamamıyla temizleyin.

1. Sökme bölümünde belirtildiği gibi tüfeğinizi sökün.

2. Namlunun içine Legia Sprey püskürtün ve ürünü birkaç dakika dinlendirmeye bırakın.

3. Fişek yataklarının içine fırçalı bir çubuk ve sonrasında yumuşak bez yerleştirin

Gerekirse, fişek yatağı ve namluda sızıntı olmamasına dikkat edin. Tüfek tamamen temizlendikten

sonra, bir sonraki kullanıma kadar namlunun iç tarafını korumak için, hafifçe yağa (Légia Spray

tipi) batırılmış bir parça bezle tekrar silin.

4. Tedarik edilen anahtarla 2 şoku çıkarın ve iç ve dış kenarları temizleyin. asd Spreyle şokların ve

özellikle dişlerin üzerine yağ uygulayın, sıkıca vidalayarak geri yerleştirin.

5. İçinde yanlışlıkla herhangi bir kumaş kalmadığından emin olmak için namluları ve fişek yataklarını
kontrol edin.

6. Mekanizma çerçevesi içinde ve mekanizmanın diğer parçalarında artık, kir veya diğer yabancı

cisimleri çıkarmak için küçük bir fırça veya bez kullanın.

7. Hafifçe yağlı bir bezle erişilebilir metal parçaları silin ve tüm parmak izlerinin çıktığından emin

olun. Parçaları hafifçe yağlayın ve temiz bir bezle fazlalık kalanları çıkarın.

DIŞ YÜZEYLER 

Ürünü tüfeğin dış parçalarına püskürtün ve yumuşak, kuru ve tüysüz bir bezle fazlalıkları silin. 

SÜRTÜNME YÜZEYLERİ 

Bunların daima tamamen temiz ve bir yağ filmi ile kaplı olmaları gerekmektedir. 

Zaman zaman namlunun dip yüzlerinin iki kenarına ve mekanizma çerçevesinin menteşe pimine bir 

damla yağ sürün. Ahşabın yağ emmemesi için, mekanizma çerçevesine fazla yağ uygulamayın (Şekil 

8).

AHŞAP 

Ahşap kısımlar, özellikle yağmur yağdığında çevredeki nemi emmeye eğimlidir. 
Zarar verebilecek eğrilikleri önlemek için, tüfeği kuru ve iyi havalandırılmış, güçlü ısı kaynaklarından 
uzak bir yerde tutun. 

Böylece ahşap bozulma ve kırılma olmaksızın aşamalı olarak emdiği nemi atacaktır. 
Yağlı apreli ahşaplarda düzenli olarak LEGIA Légia Spray Spécial Bois veya biraz keten tohumu yağı 
uygulayın. 

ÖNEMLİ: Hafif yağlar buharlaşabilir. Browning B725 tüfeğiniz uzun bir süre saklanacaksa, 

kullanımdan önce tüfeği tamamıyla yağlayın.

DİKKAT! AŞIRI YAĞ KULLANMAYIN.

AŞIRI YAĞ KULLANIMI TÜFEĞİNİZİN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEBİLİR. 

BAKIM VE TAMİR 

Ateşli silahınızın bakım veya tamire ihtiyaç duyması durumunda, yerel bir Browning Bayisine veya 

kalifiye bir silah ustasına gitmenizi tavsiye ederiz. Browning Bayi Ortaklarını web sitemizden 

bulabilirsiniz: www.browning-int.com. 
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ŞEKİL 9 ŞEKİL 10 

ŞEKİL 7 ŞEKİL 11 ŞEKİL 12 

El kundağı namluya sıkıca oturana kadar 

el kundağına namluya kadar çevirin. 

«Klik» sesini duymanız gerekmektedir. 

El kundağı mandalını dışa doğru çekin ve el 

kundağunun ön kısmını aşağıya ve namludan 

çıkarak döndürün. 

El kundağı braketinin arkasında çıkıntılı çelik 
sekmeyi gövde tabanının karşı girintisine 
kaydırın. El kundağı, namluya oturur. «Klik» 

sesini duymanız gerekmektedir. 

ŞEKİL 3 

Başparmak emniyeti geriye 

doğru "emniyetli açık" 

konumda gösterilmektedir. 

ŞEKİL 5 

ŞEKİL 4 

Başparmak emniyeti geriye 

doğru "emniyet kapalı" 

konumda gösterilmektedir. 

ŞEKİL 6 

ŞEKİL 8 

Namlu halkasının dairesel menteşe pimi 

girintisini mekanizma menteşe pimine takın. 

Mekanizmayı kapatarak, namluları tamamıyla 

yukarı döndürün. 

Menteşe pimi 

girintisine,kilitleme 

halkasına ve el kundağı 

braketine bir iki damla 

yağ uygulayın. 

A

B
C

D E

A

B
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ŞEKİL 13 

X-FULL FULL LIGHT FULL 3/4 

1/2 1/4 SKEET CYL 

ŞEKİL  14 ŞEKİL  15 

Anahtarı kullanarak. gövdede ortadaki 

vidayı gevşetin. 

Gövdenin sağ tarafındaki çentiği,  

Gövdenin sağ tarafındaki üç çentikten birine 

ayarlayın. 

ŞEKİL  16 ŞEKİL  17 

1
2

3
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