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   ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Εικονογράφηση στις σελίδες 47, 48, 49 Español - σελίδες 2

English - σελίδες 13

Français - σελίδες 24

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής και/ή οι επίσημοι τοπικοί διανομείς δεν έχουν καμία ευθύνη για τη δυσλειτουργία του προϊόντος ή για 
σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκύπτουν συνολικά ή εν μέρει από εγκληματική ή αμελή χρήση του προϊόντος, από εσφαλμένη 
ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος, από την πραγματοποίηση μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων στο προϊόν, από τη χρήση 
ελαττωματικών, ακατάλληλων, γεμισμένων χειρωνακτικά, ξαναγεμισμένων ή ανακατασκευασμένων πυρομαχικών, από κατάχρηση ή 
αμέλεια του πελάτη του προϊόντος ή από άλλους παράγοντες που δεν υπόκεινται στον άμεσο και απευθείας έλεγχο του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όλα τα πυροβόλα όπλα είναι δυνητικά θανατηφόρα. Διαβάστε προσεκτικά όλους τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και 
βεβαιωθείτε ότι τους έχετε κατανοήσει πλήρως πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το όπλο.

ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΑΣ. ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΑΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  Ή ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΑΝΕΙΖΕΤΕ ‘Η ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η ασφάλεια έχει πλήρως ενεργοποιηθεί μέχρι να είστε έτοιμοι να πυροβολήσετε. Η ασφάλεια έχει 
ενεργοποιηθεί πλήρως μόνο όταν το κόκκινο ενδεικτικό δαχτυλίδι έχει καλυφθεί εντελώς και ο διακόπτης δεν κινείται πλέον προς την 
κατεύθυνση ασφάλισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε και γεμίσετε το όπλο.

Επιπρόσθετα των βασικών κανόνων ασφαλείας, θα βρείτε και άλλους κανόνες ασφαλείας, αναφορικά προς τη γέμιση, απογέμιση, 
αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση και χρήση αυτού του όπλου διατρέχοντας το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Προσοχή: Επειδή η εναλλακτική κάννη της καραμπίνας έχει διαφορετικό αριθμό σειράς από αυτόν που είναι χαραγμένος στον υποδοχέα, ίσως 
να είναι απαραίτητο, όταν αναφέρεστε στο όπλο να προσδιορίζετε επίσης και τον αριθμό σειράς της κάννης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΑΣ.
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ασυνήθιστο

Το διαμέτρημα του όπλου αναγράφεται 
ευκρινώς στην κάννη του τουφεκιού.
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Μην παίρνετε ποτέ το όπλο από άλλο άτομο εάν δεν το 
έχετε αδειάσει και ελέγξει με το μάτι και την αφή, για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι άδειο, και σε κάθε περίπτωση να 
το παίρνετε μόνο αν είναι ανοιχτό.
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ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαμέτρημα  12
Θαλάμη  76 mm. (3”)
Λειτουργία   Ημιαυτόματο, αδρανείας
Σύστημα κλειδώματος   Ταλαντούμενο μπλοκ
Υποδοχέας  Ελαφρύ κράμα
Κάννη   Ni, Cr, Mo, με εσωτερική επίστρωση χρωμίου
Ρίγα   Αεριζόμενη
Στόχαστρο   Φωσφορίζον
Ασφάλεια   Εγκάρσια, στον υποφυλακτήρα της σκανδάλης
Γεμιστήρας   3 φυσιγγίων (με μειωτήρα στα 2)
Κοντάκι, πάπια  Ξύλο καρυδιάς με αντιολισθητική χάραξη ή συνθετικό
Κλίση κοντακίου   55 mm με φλάντζες μετατροπής κλίσης στα 50 ή 60 mm – cast off ή cast on
Απόσταση πέλματος - σκανδάλης   365 mm
Βάρος (κατά προσέγγιση)  3 Kg (ανάλογα με το μήκος της κάννης και την    
  πυκνότητα του ξύλου)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η BELLMONTE είναι ημιαυτόματη καραμπίνα που λειτουργεί με σύστημα αδρανείας και χαρακτηρίζεται από γεωμετρικό κλείδωμα  που 
οδηγείται από ταλαντούμενο μπλοκ.
Η κεφαλή του κλείστρου χωρίζεται από το υπόλοιπο με ένα ελατήριο.
Όταν το όπλο πυροβολεί, η κινητική ενέργεια της ανάκρουσης σπρώχνει το κλείστρο προς τα εμπρός σε σχέση με το όπλο.
Σ’ αυτό το σημείο το κλείστρο συμπιέζει το ελατήριο που βρίσκεται ανάμεσα του και στην κεφαλή.
Έπειτα το ελατήριο ελευθερώνει την ενέργεια που έχει απορροφήσει και σπρώχνει το κλείστρο προς τα πίσω.
Όταν το κλείστρο έρχεται πίσω, εξ’ αιτίας της κίνησης του μέσω κεκλιμένου επιπέδου, αποσυμπλέκει 
το μπλοκ κλειδώματος και έτσι οπισθοδρομεί όλο το σύστημα ενώ βγαίνει και εκτινάσσεται ο κάλυκας. Το φορτίο του ελατηρίου έχει 
υπολογιστεί κατάλληλα για να δημιουργεί καθυστέρηση στη φάση ανοίγματος, η οποία λαμβάνει χώρα αφού η βολή έχει φύγει από την κάννη. 
Η καθυστέρηση αυτή είναι απαραίτητη για να λειτουργεί το όπλο σωστά, με διάφορα φυσίγγια, διαφορετικής ισχύος.
Το επόμενο φυσίγγι, που βγαίνει από την αποθήκη κατά τη διάρκεια του πυροβολισμού, τώρα βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ανυψωτήρα.
Αφού το κλείστρο έχει τραβηχτεί εντελώς πίσω, ξανασπρώχνεται μπροστά από την ενέργεια του ελατηρίου επανάταξης. Κατά τη διάρκεια της, 
προς τα εμπρός, κίνησής του το κλείστρο σηκώνει τον ανυψωτήρα, που με τη σειρά του φέρνει το φυσίγγι σε θέση για τροφοδότηση. Με το που 
το φυσίγγι μπαίνει στη θαλάμη ένα συγκεκριμένο κεκλιμένο επίπεδο κάνει το μπλοκ κλειδώματος να περιστραφεί κατευθύνοντάς το στη σωστή 
του θέση στον υποδοχέα και να ασφαλίσει.
Το όπλο τώρα είναι σε θέση πυροδότησης. Με την πυροδότηση και του τελευταίου φυσιγγίου το κλείστρο παραμένει ανοιχτό αυτόματα.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Η ημιαυτόματη καραμπίνα BELLMONTE συσκευάζεται από την βιομηχανία σε δύο τμήματα: κοντάκι, υποδοχέας, πάπια και κάννη, κλείστρο. 1
Για να συναρμολογήσετε σωστά τα εξαρτήματα του όπλου ακολουθείστε τη διαδικασία:
•Ελέγξτε την κάννη. Το εσωτερικό και η θαλάμη πρέπει να είναι καθαρά και       
απαλλαγμένα από πάσης φύσεως αντικείμενα.
•Ελέγξτε τον κύλινδρο της αποθήκης και τον υποδοχέα.
•Τραβήξτε την πάπια από τον κύλινδρο της αποθήκης..
•Με το δεξί χέρι κρατήστε τα κοντάκι-υποδοχέα και με το αριστερό κάννη-κλείστρο.
Γλιστρήστε τη ράβδο σύνδεσης στη θέση της, περάστε τον οδηγό της κάννης στη βίδα που βρίσκεται στην άκρη της αποθήκης, εφ’ όσον είστε σίγουροι ότι η 
μύτη της ράβδου σύνδεσης δεν θα βγει από τη θέση της.
Σ’ αυτό το σημείο σπρώξτε την κάννη στη βάση και βεβαιωθείτε ότι “μπήκε” στη θέση της. 2
•Πριν βάλετε την πάπια, βεβαιωθείτε ότι το κλείστρο γλιστράει ομαλά στον υποδοχέα.
•Βιδώστε σφιχτά το πώμα στην άκρη της πάπιας με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.  3

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Στρέψτε το όπλο σε ασφαλή κατεύθυνση κρατώντας το κλείστρο ανοιχτό για 2 περίπου εκατοστά. Τραβήξτε τη σκανδάλη για να αφοπλίσετε τη 
σφύρα
Η διαδικασία αυτή εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια εξ’ αιτίας του ότι η θαλάμη ελέγχεται οπτικά.

=ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΟΠΛΟ
Πρώτα απ’ όλα βάλτε την ασφάλεια πιέζοντας τον διακόπτη που βρίσκεται στην κάτω άκρη του υποφυλακτήρα της σκανδάλης, μέχρι να εξαφανιστεί ο κόκκινος 
κύκλος. Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του υποδοχέα ασφαλίστε το κλείστρο κλειστό. Γυρίζοντας το όπλο ανάποδα και 
στρέφοντας την κάννη προς το έδαφος, πιέστε με το αριστερό σας χέρι τον ίδιο διακόπτη για να χαμηλώσει ο ανυψωτήρας και να γεμίσετε την αποθήκη. 4, 5

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Έχετε πάντα τα δάχτυλα μακριά από τη σκανδάλη και αποφύγετε κάθε επαφή με αυτή μέχρι τη στιγμή που θα έχετε πρόθεση να πυροβολήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!:  Είναι εξαιρετικά σημαντικό να σπρώχνετε τα φυσίγγια αρκετά μέσα στην αποθήκη για να έρθουν στη σωστή θέση.

Επαναλάβατε τη διαδικασία μέχρι να γεμίσει εντελώς η αποθήκη.
Σε αυτή την κατάσταση το όπλο δεν μπορεί να πυροβολήσει, εκτός αν γεμίσετε τη θαλάμη.
Αυτό επιτυγχάνεται τραβώντας τη λαβή όπλισης μέχρι πίσω και βάζοντας ένα φυσίγγι στη θύρα απόρριψης.Το φυσίγγι, όταν αφήσουμε το κλείστρο μπαίνει στη 
θαλάμη και είναι έτοιμο για πυροδότηση. 6, 7

ΠΡΟΣΟΧΗ!:  Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που αναφέρθηκε, είναι απαραίτητο το όπλο να είναι στραμμένο σε ασφαλή κατεύθυνση.

Βγάζοντας την ασφάλεια το όπλο είναι έτοιμο να πυροβολήσει.

MANUAL BELLMONTE FORMATO PEQUENO CUATRO IDIOMAS.indd   41 27/02/2014   8:41:05



42

 ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Το όπλο είναι γεμάτο και έτοιμο να πυροβολήσει. Έχετε πάντα τα δάχτυλα μακριά από τη σκανδάλη αν δεν έχετε πρόθεση να 
πυροβολήσετε.

•Με το όπλο στραμμένο σε ασφαλή κατεύθυνση ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την ασφάλεια.

Για να αδειάσετε το όπλο ακολουθείστε τη διαδικασία.

•Τραβήξτε το κλείστρο μέχρι το τέλος, χρησιμοποιώντας τη λαβή όπλισης: με αυτό τον τρόπο το γεμάτο φυσίγγι βγαίνει από τη θαλάμη και 
εκτινάσσεται. 8
•Χρησιμοποιώντας τη λαβή όπλισης κλείστε το κλείστρο.

Γυρίστε το όπλο ανάποδα, πιέστε το διακόπτη από την εσωτερική πλευρά με το δείκτη του δεξιού σας χεριού και ταυτόχρονα χαμηλώστε τον 
ανυψωτήρα, τα φυσίγγια ένα-ένα θα βγουν από την αποθήκη. 9
Στρέφοντας το όπλο σε ασφαλή κατεύθυνση, και αφού βεβαιωθείτε ότι η αποθήκη είναι άδεια βγάλτε την ασφάλεια.
Κρατώντας το κλείστρο ανοιχτό για να βεβαιωθείτε ότι η θαλάμη είναι άδεια, τραβήξτε τη σκανδάλη για να αφοπλίσετε τη σφύρα.
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ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

=ΚΑΝΝΗ
• Ξεβιδώστε το καπάκι της πάπιας.
• Τραβήξτε την πάπια έξω από τον κύλινδρο της αποθήκης. 3
• Κρατώντας το κοντάκι του όπλου ακουμπήστε το σ΄ ένα τραπέζι και πιάστε την κάννη.
Με το δεξί σας χέρι τραβήξτε το κλείστρο από τη λαβή όπλισης προς τα πίσω και αφήστε το: μ’ αυτό τον τρόπο η κάννη σπρώχνεται 
μπροστά και ο πείρος συγκράτησης γλιστράει έξω. 19, 2
• Σ’ αυτή τη φάση το όπλο είναι χωρισμένο σε δυο κομμάτια.
α) ΚΑΝΝΗ – ΚΛΕΙΣΤΡΟ
β) ΒΑΣΗ – ΣΚΑΝΔΑΛΗ – ΚΟΝΤΑΚΙ. 1

=ΚΛΕΙΣΤΡΟ
• Κρατώντας πάνω σε ένα τραπέζι την κάννη με το κλείστρο, τραβήξτε το
 κλείστρο όσο πίσω γίνεται και βγάλτε τον πείρο συγκράτησης του επικρουστήρα. 10
• Βγάλτε τον επικρουστήρα. 11
• Τώρα αφαιρέστε τη χειρολαβή όπλισης. 12
• Βγάλτε το κλείστρο από την υποδοχή του. 13
• Αποσυναρμολογήστε το μπλοκ κλειδώματος. 14
• Αποσυναρμολογήστε την κεφαλή και το ελατήριο, που είναι ανάμεσά της και στο κλείστρο. 15

=ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
• Για να αφαιρέσετε το μηχανισμό της σκανδάλης, βγάλτε τον πείρο χρησιμοποιώντας ένα σφυρί και ένα αιχμηρό εργαλείο. 16, 17
• Κρατώντας το κοντάκι με το αριστερό χέρι και τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης με το δεξί, τραβήξτε τα και ξεχωρίστε τα. 18
• Σ’ αυτή τη φάση θα πρέπει να γίνεται μια λεπτομερής επιθεώρηση των κύριων εξαρτημάτων.
• Περαιτέρω αποσυναρμολόγηση του όπλου καλό θα ήταν να αποφεύγεται, εκτός εάν γίνεται από έμπειρο οπλουργό.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ

Όταν συσσωρεύονται στην περιοχή της θαλάμης κατάλοιπα της ανάφλεξης, λάδια ή ακαθαρσία, καλό θα είναι να καθαρίσετε και να λιπάνετε 
το όπλο σας. Το καθάρισμα και η λίπανση του όπλου μετά από κάθε χρήση είναι η καλύτερη εγγύηση για την προστασία εναντίον της σκουριάς 
που προξενείται από τα κατάλοιπα της ανάφλεξης και τη χρήση του όπλου σε υγρό και υφάλμυρο περιβάλλον.

=ΚΑΝΝΗ
• Μετά τη χρήση καθαρίστε προσεκτικά την κάννη περνώντας από μέσα ένα πανάκι για να αφαιρέσει τα κατάλοιπα της ανάφλεξης. Αν είναι 
απαραίτητο χρησιμοποιείστε μια μπρούτζινη βούρτσα ή/και ένα μαλακό πανί μουσκεμένο με λάδι MF-82 ή άλλο ανάλογο λάδι όπλων.
Καθαρίστε επίσης προσεκτικά την προέκταση της κάννης.
• Περάστε ένα καθαρό μαλακό πανί μέσα από την κάννη.
• Λαδώστε ελαφρά το εσωτερικό της κάννης περνώντας από μέσα ένα καθαρό μαλακό πανί το οποίο έχετε ψεκάσει με λάδι MF-82 ή άλλο 
ανάλογο λάδι όπλων.

=ΚΛΕΙΣΤΡΟ
• Στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου ή μετά από αρκετά φυσίγγια (περίπου 500), καθαρίστε με ακρίβεια τα κομμάτια του κλείστρου με μια 
μικρή βούρτσα και λάδι MF-82 ή άλλο ανάλογο λάδι όπλων.
• Στεγνώστε προσεκτικά με μαλακό πανί και λαδώστε τα τμήματα με λάδι MF-82 ή άλλο ισοδύναμο λάδι.

= ΣΚΑΝΔΑΛΗ
• Ενεργείστε όπως και στο κλείστρο.

= ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ
• Ενεργείστε όπως και στο κλείστρο.
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ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ                   

Η χωρητικότητα του γεμιστήρος της BELLMONTE (που είναι τεσσάρων φυσιγγίων) έχει μειωθεί στα δύο φυσίγγια με την προσθήκη ενός 
βύσματος για να είναι σύμφωνη με την κυνηγετική νομοθεσία που ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το βύσμα, μειώνει την δυνατότητα συνεχούς πυροδότησης της BELMONTE σε όχι περισσότερα από τρία φυσίγγια (δύο στον γεμιστήρα και 
ένα στη θαλάμη). Σε μερικές περιοχές δεν επιτρέπονται όπλα με πάνω από δύο φυσίγγια. Για να χρησιμοποιήσετε την BELLMONTE σ’ αυτές τις 
περιοχές πρέπει να μειώσετε την χωρητικότητα του γεμιστήρα σε ένα μόνο φυσίγγι. Η εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν από έμπειρο οπλουργό.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

= ΣΚΑΝΔΑΛΗ
• Ενεργείστε αντίστροφα απ’ ότι περιγράφεται στο κεφάλαιο “ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ”

= ΚΛΕΙΣΤΡΟ
• Ενεργείστε αντίστροφα απ’ ότι περιγράφεται στο κεφάλαιο “ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ”

= ΚΑΝΝΗ
• Ενεργείστε αντίστροφα απ’ ότι περιγράφεται στο κεφάλαιο “ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ”

Για να αλλάξετε την κλίση του κοντακίου.
• Κρατήστε το όπλο σε όρθια θέση με την κάννη στραμμένη προς το πάτωμα.  
• Αφαιρέστε το πέλμα ανάκρουσης.
• Αφαιρέστε το κοντάκι χρησιμοποιώντας το κλειδί που παρέχεται.
• Τοποθετήστε την μπροστινή φλάντζα (που χαρακτηρίζει την κλίση που επιθυμείτε) ‘1’ περνώντας την μέσα από το σωλήνα κοντακίου και κάντε 
την να ταιριάξει στο πίσω μέρος της βάσης του όπλου.
• Επανασυναρμολογήστε το κοντάκι.
• Τοποθετήστε την πίσω φλάντζα ‘2’  (πάντα προσέχοντας να ταιριάζει με την κλίση της μπροστινής  φλάντζας ‘1’) μέσα στο κοντάκι, περνώντας 
την μέσα από το πίσω μέρος του σωλήνα κοντακίου, στην ειδική πατούρα που έχει το κοντάκι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε  ότι η κλίση και των δύο (πίσω και εμπρός) φλαντζών ταιριάζει, διαφορετικά ο μηχανισμός του όπλου μπορεί να 
καταστραφεί.
• Χρησιμοποιείστε το κλειδί, για να συναρμολογήσετε το παξιμάδι συγκράτησης, και βιδώστε το καλά.
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ΣΥΣΦΙΞΗ

= ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΣΚΑΓΙΑ
Οι κάννες της BELLMONTE όπως και τα τσοκ SP (Steel Proof ) έχουν σχεδιαστεί και για χρήση εργοστασιακών φυσιγγίων με ατσάλινα σκάγια, 
σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όταν χρησιμοποιούνται ατσάλινα σκάγια, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με ανοιχτό 
τσοκάρισμα (*****Cylinder, ****Improved Cylinder, ***Mod¬ified). Με τις πλήρεις συσφίγξεις (*Full, **Improved Modified) δεν επιτρέπεται η 
χρήση ατσάλινων σκαγιών.

= ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• Ξεβιδώστε (αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού) το τσοκ χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο κλειδί αποκοχλίωσης ή ένα μαχαίρι Beretta. 22
• Καθαρίστε προσεκτικά την υποδοχή του τσοκ στην κάννη. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείστε σφουγγάρι το οποίο έχετε ψεκάσει με λάδι 
Beretta ή άλλο ισοδύναμο λάδι.
• Τοποθετείστε το τσοκ της επιλογής σας στην υποδοχή της κάννης, ελέγχοντας αν είναι εντελώς καθαρό μέσα και έξω. 20
• Βιδώστε το με το χέρι (προς τη φορά των δειχτών του ρολογιού). Σφίξτε το με το ειδικό κλειδί ή το ειδικό μαχαίρι Beretta. 21
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!: Κάτω από ασφαλείς συνθήκες (όπλο άδειο, θαλάμη άδεια, υποδοχέας άδειος, γεμιστήρας άδειος) ελέγξτε αν έχει χαλαρώσει το 
τσοκ ενώ κυνηγούσατε. Αν συμβαίνει όντως κάτι τέτοιο σφίξτε το πάλι με το ειδικό κλειδί μέχρι τέλους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!: Κάτω από ασφαλείς συνθήκες (όπλο άδειο, θαλάμη άδεια, υποδοχέας άδειος, γεμιστήρας άδειος) ελέγξτε αν έχει χαλαρώσει το 
τσοκ ενώ κυνηγούσατε. Αν συμβαίνει όντως κάτι τέτοιο σφίξτε το πάλι με το ειδικό κλειδί μέχρι τέλους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Να θυμάστε ότι οι κάννες με υποδοχή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς τσοκ. Το να πυροβολήσετε χωρίς τσοκ είναι 
επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο εσωτερικό σπείρωμα της κάννης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η ημιαυτόματη καραμπίνα BELLMONTE, λειτουργεί σωστά με φυσίγγια 2 ¾” ή 3”, και γομώσεις από 32 (εξαιρούνται οι ειδικές 
ελαφρές γομώσεις των 32 γραμμαρίων) μέχρι 56/57 γραμμαρίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φροντίστε πάντα να αντικαθιστάτε το ελατήριο μεταξύ της κεφαλής κλείστρου και του κλείστρου, διαφορετικά πιθανόν το όπλο 
να πυροδοτήσει, όταν η κεφαλή του κλείστρου κλειδώσει.
Τσοκς:
 Bellmonte I: Mobilchokes εσωτερικά 50 mm. 
 Bellmonte II: Optima Chokes Plus εσωτερικά 70 mm.
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Beretta Benelli Ibérica, S.A.

Bº Santiago, s/n - 01191 TRESPUENTES (Álava)
Apartado 548 - 01080 Vitoria-Gasteiz

www.bbi.es

Alcance: distribución
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