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A Pavei Armas realiza testes para controle de qualidade de seus produtos, por isso,a
HATSAN ESCORT MODELO AUTODEFEND, modelo indicado para defesa, possui
um melhor desempenho utilizando os cartuchos relacionados abaixo. Modelos de cartuchos diferentes destes podem apresentar falhas de funcionamento.
Modelo cartucho

Carga

Classificação

Cart. 12/70 Balote Knock Down

32 G

Aprovado

Cart. 12/70 Balote Knock Down Sabot

28.5 G

Aprovado

Cart. 12/70 CH-3T

32 G

Aprovado

Cart. 12/70 CH-PROJSING Balote KNOCK SLUG

28.4 G

Aprovado

Cart. 12/76,2 M CH - 3T

42 G

Aprovado

Cart. 12/76,2 M 3 PLUS SG1+ SG

50 G

Aprovado
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Parabéns e Obrigado por escolher uma espingarda Hatsan ESCORT semiautomática.
AVISO! Leia com cuidado esse manual de instruções antes de manusear a espingarda.
O manuseio incorreto pode resultar em ferimentos graves ou morte para você ou para as
pessoas presentes.
Mantenha sempre este manual junto a sua espingarda. Garanta que você entenda todas as instruções de funcionamento, processos de segurança e cuidados que contém neste manual antes
de manipular a espingarda. Se você vender, emprestar ou doar a espingarda para outra pessoa,
garanta que o manual esteja junto.
AVISO! Mantenha sempre o dedo fora do gatilho e se certifique de que a trava está acionada até que você esteja pronto para atirar. A trava só está acionada quando o anel vermelho
está completamente escondido e não pode mais ser movido para a posição de “on”.
MEDIDAS DE SEGURANÇA
• Sempre aponte sua espingarda para uma posição segura, mesmo que ela esteja descarregada. Não aponte a espingarda contra algo que você não pretende atirar.
Evite brincadeiras enquanto manuseia a arma.
• Mantenha o dedo longe do gatilho enquanto manipula qualquer outra parte do mecanismo da
arma.
• Mantenha a trava de segurança no modo “on” até que você esteja pronto para atirar. Trate toda
arma de fogo com respeito e cuidado.
• Mantenha o dedo longe da boca do cano. Nunca aponte a boca do cano para você mesmo.
• Garanta que o cano esteja livre de obstruções.
• Mantenha sua espingarda descarregada quando não está em uso, e nunca carregue ela se
não pretende atirar.
• Sempre mire para um alvo seguro, tomando cuidado para que nenhum outro alvo seja atingido. Certifique-se de seu alvo e do que está além dele antes de puxar o gatilho. Para evitar
ricochete, não atire em uma superfície plana, dura ou na água.
• Guarde a arma e as munições separadamente, longe do alcance de crianças, preferencialmente sob fechadura e chave. A arma deve sempre ser guardada descarregada.
• Nunca carregue uma espingarda carregada dentro de um veículo, casa, acampamento ou
local público. Ao transportar a espingarda, mantenha-a com a trava de segurança e descarregada. Nunca suba em uma árvore ou cerca, ou pule uma vala com uma espingarda carregada.
• Nunca confie nas palavras de ninguém que a espingarda está “segura” ou descarregada. Sempre verifique se a espingarda está travada e descarregada ao obtê-la de outra pessoa.
• Evite estar sob influência de álcool e drogas antes ou enquanto manuseia uma arma.
• Sempre use óculos de proteção e protetores auriculares, e se certifique de que as pessoas que
estão próximas de você também estão usando equipamentos similares.
• Embora a espingarda em si não contenha chumbo, ela dispara munição contendo chumbo
ou compostos de chumbo, que são conhecidos por serem perigosos para a saúde. Ao atirar ou
limpar espingardas, tome medidas de saúde protetoras. Evite a exposição ao chumbo durante o
manuseio e lave as mãos após o contato. É absolutamente necessária uma ventilação adequada ao atirar em ambientes fechados.
• Qualquer dano, mau funcionamento, ferimento ou morte resultante do uso de munição com
defeito, incorreta, fora do padrão, remanufaturada, carregada manualmente ou recarregada é de
responsabilidade exclusiva do usuário.
• O usuário é o único responsável pelos danos, ferimentos ou morte resultantes de descuido ou
mau uso da espingarda.
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LISTA DE PEÇAS
Código
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216
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Código
407
411
415
416
601
602
603
604
605
606
607
608
609
701
702
703
704
705
706
707
708
709
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711
718
721
722
723
724
725
726
727
733
802
803
804
807
808
809
810
811
812
901
902
903
905
906
907
908
909
910

Nomes
Armação/Receptáculo
Localizador Esquerdo (modelo antigo)
Localizador Esquerdo Completo (modelo novo)
Mola do Localizador Esquerdo
Pino do Localizador
Grampo do Pino Localizador
Localizador Direito
Mola do Localizador Direito
Batente do Ferrolho
Tecla Cut-Off
Mola da Tecla Cut-Off
Parafuso da Tecla Cut-Off
Trava do Transportador Modelo Antigo
Placa do Conjunto do Gatiho
Transportador
Acionador do Transportador
Pino do Acionador do Transportador
Mola do Acionador do Transportador
Guia da Mola do Acionador do Transportador
Casquilho do Pino do Conjunto do Gatilho
Mola Trava do Casquilho
Martelo
Pino do Martelo
Guia da Mola do Martelo
Mola do Martelo
Gatilho
Contra Trinquete do Martelo
Guia do Contra Trinquete
Mola do Contra Trisquete
Pino do Contra Trinquete
Mola da Trava de Segurança
Trava de Segurança
Guia da Mola da Trava de Segurança
Mola da Trava de Segurança
Pino da Mola da Trava de Segurança
Pino de Desmontagem do Conjunto do Gatilho
Liberador do Ferrolho
Mola do Liberador do Ferrolho
Cano Bruto
Culatra do Cano
Extrator
Fita Ventilada do Cano
Massa de mira (soldada)
Ponto de massa de mira
Choke Interno Recambiável
Cilindro da bomba
Tudo do Depósito
Mola do Tubo do Depósito
Tampa Elástica do Tubo do Depósito
Guia da Mola do Tubo do Depósito
Limitador do Tudo do Depósito

Nomes
Tubo Extensor do Depósito
Pino do zarelho
Alça do zarelho
Anel O-ring do pistão de gás
Ferrolho (somente armação)
Tranca do Ferrolho
Percutor
Mola do Percutor
Contra Pino do Percutor
Extrator
Guia da Mola do Extrator
Mola do Extrator
Pino do Extrator
Coronha Incompleta
Parafuso Prisioneiro 8mm da Coronha
Porca 8mm
Arroela de Pressão 8mm
Arroela Lisa 8mm
Parafuso do Zarelho
Soleira
Parafuso da Soleira
Tampa do Grip da Coronha
Parafuso da Tampa do Grip
Shiming de Regulagem da Coronha
Telha Incompleta
Guia Externo da Armação/Receptáculo
Parafuso do Guia Externo do Receptáculo
Bucha da Extremidade Dianteira da Telha
Pino da Esfera da Bucha Dianteira da Telha
Anel de Retenção da Bucha Dianteira da Telha
Esfera da Bucha Dianteira da Telha
Mola da Esfera da Bucha Dianteira da Telha
O-ring da Bucha Dianteira da Telha
Mola da Barra de Ação
Guia da Mola da Barra de Ação
Pino da Mola da Barra de Ação
Mola Recuperadora
Alavanca do Ferrolho
Esfera da Barra de Ação
Mola da Esfera da Barra de Ação
Barra de Ação
Bucha de Tração da Corrediça
Coronha Completa
Conjunto do Gatilho Completo
Ferrolho Completo
Cap Tubo do Depósito Completo
Cano com Fita Ventilada
Telha (completa)
Pistão (Completo)
Zarelho (Completo)
Barra de Ação (Completa)

**Favor especificar o modelo, calibre e comprimento do cano ao solicitar peças.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DADOS
Preencha abaixo de acordo com a sua espingarda:
Modelo | Número de Série | Comprimento do Cano | Câmara | Calibre | Tipo

• Alternativas no comprimento do cano;
• 18” (46 cm)
• 20” (51 cm)
• 22’’ (55 cm)
• 24’’ (61 cm)
• 26’’ (66 cm)
• 28’’ (71 cm)
• 30’’ (76 cm)
• Coronhas sintéticas são feitas de compostos de polímero avançado, coronhas de madeira são
feitas de madeira de nogueira turcas, secadas ao forno e com a umidade estabilizada.
PEÇAS EXTERNAS DE CONTROLE
(“Direita” e “Esquerda” refere-se a espingarda vista pelo atirador na posição de atirar.)
Trava de segurança:
Fica localizada atrás do gatilho e do guarda-mato.
Quando o anel vermelho no lado esquerdo está visível, significa que a trava de segurança está desativada
(“OFF”) e a espingarda está pronta para disparar. (1)
Para ativar a trava de segurança, empurre-a totalmente para a direita até que seu anel vermelho desapareça
e o ele não se mova mais. A segurança está agora ativada (“ON”), impedindo que o gatilho seja puxado. (2)
Para desativar a trava de segurança (“OFF”), pressione o botão totalmente para a esquerda, expondo seu
anel vermelho. O gatilho agora pode ser pressionado.
AVISO!
1.Sempre mantenha o botão de segurança “ON” até você estiver pronto para disparar e a boca do
cano apontando para o alvo.
2. Certifique-se de que você entende como todos os controles funcionam antes de tentar carregar a
espingarda.
3. Mantenha a boca do cano apontada em uma direção segura e com o dedo fora do gatilho ao operar
o botão de segurança. Mau funcionamento que pode causar o disparo acidental de uma espingarda é
raro, mas pode ocorrer. Mesmo se ocorrer um disparo acidental, ninguém será ferido se você seguir
esta regra.
TRÊS COISAS PARA LEMBRAR SOBRE SEGURANÇA
1. NUNCA DEPENDA TOTALMENTE DO MECANISMO DE SEGURANÇA. Não é um substituto para o
manuseio adequado da espingarda. Como todos os dispositivos mecânicos, o botão de segurança está sujeito a mau funcionamento e quebra e pode ser arruinado por desgaste, abuso, sujeira, corrosão, montagem
incorreta da espingarda, ajuste ou reparo inadequado ou falta de manutenção.
2. NENHUMA SEGURANÇA MECÂNICA É “A PROVA DE CRIANÇA” OU “A PROVA DE IDIOTAS”. Nenhum botão de segurança inventado pode ser confiado para impedir um disparo acidental por uma criança
determinada ou um idiota adulto que “brinca” com uma espingarda.
3. TRATE CADA ESPINGARDA COMO SE VOCÊ ESPERASSE QUE O BOTÃO DE SEGURANÇA MECÂNICO NÃO FUNCIONASSE. Você se surpreenderá com o quanto cuidadoso você se torna e quão menos
tolerância precisará ter pela complacência dos outros.
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Transportador:
Está localizado sob a culatra, em frente ao guarda-mato.
Liberador do ferrolho (Sistema de carregamento rápido):
Está localizado no transportador.
Quando o ferrolho está travado aberto, pressionando esse botão libera o ferrolho e o transportador.
Isso habilita o carregamento rápido e fácil de cartuchos no carregador.
Gatilho:
Está localizado no guarda-mato. Com o botão de segurança no “OFF” e um cartucho na câmara, ao puxar o gatilho a espingarda dispara.
Alavanca do ferrolho:
Está localizada no lado direito da espingarda, salientando do ferrolho. É usado para retrair o
ferrolho.
Bujão do tubo do depósito:
Está localizada ao final do tubo do depósito, em frente a telha e abaixo do cano. É rosqueável
(em sentido horário) no carregador, para manter a telha e o cano corretamente em seu lugar.
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Sua nova espingarda semiautomática é embalada desmontada em sua caixa, por exemplo, o
cano é separado do conjunto coronha-culatra-telha. Para anexar o cano, primeiro remova todas
as peças das embalagens plásticas. Antes de prosseguir com a montagem da espingarda, verifique cuidadosamente a seção “Nomenclatura” e leia a seção “Medidas de segurança”.
AVISO!
Antes de montar o cano, verifique-o. A alma do cano e a câmara do cartucho devem estar
limpos e não deve haver obstruções neles. Olhe através da porta de carregamento e certifique-se de que o tubo do depósito e a câmara estão vazios.
• Monte o cano da seguinte maneira:
• Desenrosque (no sentido anti-horário) o bujão do tubo do depósito. (4)
• Desconecte a telha do tubo do depósito. (5)
• Certifique-se de que o (O-ring) anel de vedação esteja no lugar e em boas condições. (6)
• Insira a extensão do cano na câmara. Enquanto faz isso, verifique se o anel da porta de gás
está alinhado com o tubo do depósito e a extensão do cano entre o ferrolho e a câmara.
Continue a deslizar a extensão do cano na câmara; aqui o anel da porta de gás deslizaria sobre
o tubo do depósito. Retraia o ferrolho para trás através da alavanca do ferrolho até ficar travada
na parte de trás.
Então insira completamente o cano na câmara. (7)
Deslize a telha sobre o tubo do depósito até que ele se encaixe completamente no conjunto
tubo-culatra-tubo do depósito e até a rosca do tubo do depósito se sobressaia. (8)
• Enrosque (em sentido horário) o bujão do tubo do depósito até que esteja apertado e a telha
firme no lugar. (9)
• Verifique se a telha, o cano e o bujão do tubo do depósito estão firmemente no lugar. Mantendo os dedos afastados da janela de ejeção e do trajeto da alavanca do ferrolho, pressione
botão de liberador do ferrolho para que o ferrolho se encaixe e trave na extensão do cano. (10)
• Pressione o gatilho para abaixar o martelo.
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AVISO!
• SE
1. O ferrolho não desliza para a frente
2. Há um espaço entre o tubo do depósito e a câmara
3. A extensão do cano se sobressai na câmara
Isto significa que você não montou a espingarda corretamente. Nesse caso, reverta imediatamente os procedimentos de montagem e remonte sua espingarda, certificando-se
de que o cano esteja completamente inserido na câmara, a telha está completamente no
lugar e não há lacunas. Se ainda assim você não conseguir montar sua espingarda devidamente, leve-a a um armeiro qualificado para obter ajuda.
** Depois de montar sua espingarda ou de levá-la a um armeiro para obter ajuda, certifique-se de manter o botão de segurança no modo “ON”.
CARREGANDO A ESPINGARDA
AVISO!
• Mantenha sempre os dedos afastados do gatilho se não pretender disparar.
• Sempre verifique a câmara, o tubo do depósito e a culatra para ver se a espingarda já
não está carregada.
• Enquanto você carrega a espingarda, sempre aponte o cano em uma direção segura.
• Sempre use o tamanho correto de munição para qual sua espingarda é feita.
• Mantenha sempre o botão de segurança em modo “ON” enquanto carrega sua espingarda.
Carregue a espingarda da seguinte maneira:
• Aponte a boca do cano para uma direção segura!
• Coloque o botão de segurança no “ON”.
• Retraia o ferrolho por meio da alavanca do ferrolho até travar na parte traseira. (3)
• Insira pela janela de ejeção o primeiro cartucho. (11)
• Mantendo os dedos afastados da janela de ejeção e do trajeto da alavanca do ferrolho pressione o botão liberador do ferrolho, para que o ferrolho seja liberado e trave na parte dianteira. (10)
• Vire a espingarda de cabeça para baixo, de modo que a transportadora esteja voltada para
cima. Ao pressionar o botão liberador do ferrolho, insira até 4 cartuchos (se o tubo extensor do
depósito estiver instalado, até 7 cartuchos e se o redutor do tubo do depósito estiver instalado
até 2) no tubo do depósito até que o último cartucho ative a trava. (12)
AVISO!
A espingarda está agora carregada e pronta para atirar.
USO DA “TECLA CUT-OFF”
Quando acionado, a tecla cut-off evita a alimentação de cartuchos do tubo do depósito na
câmara. Isso oferece a possiblidade de extrair o cartucho ativo da câmara e travar o ferrolho
aberto por questões de segurança, ou substituir o cartucho ativo por outro diversificando o uso
para o qual se pretende.
AVISO!
A tecla cut-off não é um botão de segurança! Sempre que houver um cartucho na câmara
e o botão de segurança estiver em modo “OFF” a espingarda estará pronta para disparo.
Mantenha o botão de segurança em modo “ON” mesmo ao usar o sistema cut-off, até que
você esteja pronto para atirar.
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Use a tecla cut-off da seguinte maneira:
• Mantenha sempre a boca do cano apontada em uma direção segura!
• Ative a tecla cut-off pressionando-a. (13)
• Retraia o ferrolho através da alavanca do ferrolho para extrair o cartucho ativo da câmara e
para ejetar através da janela de ejeção. (14)
Por esta operação, você pode notar que o ferrolho trava na parte traseira e a transportadora
está travada pela tecla cut-off, por exemplo, a alimentação do tubo do depósito está bloqueada.
• Quando você pretender disparar, insira o cartucho extraído ou outro de sua escolha na câmara. Mantendo os dedos afastados da janela de ejeção e do trajeto da alavanca do ferrolho
pressione o botão de liberação do ferrolho para fechar o ferrolho (10).
Ou, novamente, mantendo os dedos afastados da janela de ejeção e do trajeto que a alavanca
do ferrolho percorre, simplesmente desengate a tecla cut-off, para que o novo cartucho que está
no tubo do depósito seja liberado para a câmara.
USO DO TUBO EXTENSOR DO DEPÓSITO
O extensor do depósito quando incorporado a espingarda aumenta a capacidade de armazenamento de munição.
OBS.: O extensor do depósito é opcional. Consulte seu revendedor sobre as leis de uso do
extensor em seu país.
É recomendado que o tubo extensor seja montado por um armeiro qualificado.
AVISO!
Certifique-se que a espingarda esteja descarregada e com o botão de segurança em
modo “ON” antes de montar o extensor de depósito.
Monte o tubo extensor do depósito da seguinte maneira:
• Acione o botão de segurança e certifique-se de que a espingarda está descarregada, se
estiver carregada, descarregue-a (consulte a seção “Descarregue sua espingarda da seguinte
maneira”).
• Desparafuse (no sentido anti-horário) o bujão do tubo do depósito (4)
• Com um alicate de ponta fina ou bico de pato, comece a extrair a tampa elástica do tubo do
depósito lentamente. Enquanto isso, pressione e controle a tampa elástica do tubo do depósito
com a outra mão para evitar que a mola do depósito voe para fora do tubo do depósito com
impacto e velocidade muito altos o que pode ser muito perigoso. (15)
AVISO!
Remover ou substituir a mola do tubo do depósito, a sua tampa elástica, o tubo extensor
do depósito ou o limitador do tubo do depósito pode ser perigoso se feito descuidadamente. Essas peças estão sob forte tensão da mola e podem sair do tubo do depósito com
alta velocidade e força considerável, se não for adequadamente contido. Portanto, seja
extremamente cuidadoso ao executar essas operações. Use óculos de proteção. Segure
firme as peças quando elas estão sendo montadas ou desmontadas. Aponte a espingarda
para uma direção segura para que ninguém possa ser atingido se alguma dessas peças
for acidentalmente liberada.
• Após a remoção da mola do depósito, coloque a mola dentro do tubo do depósito e coloque
a extensão do depósito sobre a mola.
• Com os dedos, comprima a mola do depósito no tubo do depósito, enquanto isso com a outra
mão pressione manualmente a extensão do tubo do depósito para baixo muito lentamente e
com força. (16)
• Comprima a mola do depósito por meio do extensor do tubo do depósito até que o extensor
do tubo do depósito possa ser aparafusada na parte rosqueada no final do tubo do depósito.
Então, rosqueie (no sentido horário) o extensor do tubo do depósito até assentar completamente no tubo do depósito, por exemplo, o extensor do tubo do depósito fará a função do bujão do
tubo do depósito. (17).
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NOTA: Para desmontar o extensor do tubo do depósito, faça uma montagem reversa, tomando
muito cuidado enquanto desparafusa (no sentido anti-horário) o extensor do tubo do depósito
para remover a mola do tubo do depósito, já que podem voar com alto impacto e velocidade.
UTILIZAÇÃO DO “REDUTOR DE CAPACIDADE DO TUBO DO DEPÓSITO”
O redutor de capacidade do tubo do depósito quando montado diminui a capacidade da espingarda para 2 + 1 por motivos de segurança ou pelos regulamentos que variam de país para país.
OBS.: O redutor de capacidade do tubo do depósito é opcional. Consulte o seu revendedor
sobre as leis do seu país em relação ao seu uso.
Recomenda-se que seu redutor de capacidade do tubo do depósito seja montado por um
armeiro qualificado.
NOTA: Siga o aviso na seção “uso do extensor do tubo do depósito” para o redutor de capacidade do tubo do depósito também.
Monte o redutor de capacidade do tubo do depósito da seguinte maneira:
• Siga as três primeiras etapas e todos os avisos na seção “Monte o extensor do tubo do depósito”.
• Mantendo a extremidade plana do redutor de capacidade do tubo do depósito na parte superior, insira-o dentro da mola do depósito. (18)
• Coloque a tampa elástica do tubo do depósito e monte o redutor de capacidade do tubo do
depósito. Então, com os dedos, comprima a mola no tubo do depósito com muito cuidado, enquanto isso, com a outra mão, pressione o plugue de retenção da mola do depósito para baixo
muito lentamente e firmemente até assentar completamente em seu lugar e segurar a mola do
depósito sozinho. (19)
• Coloque a arruela no bujão do tubo do depósito (somente para coronhas de madeira) e aperte
(no sentido horário) o bujão do tubo do depósito até que esteja completamente em seu lugar. (9)
Agora, a capacidade da espingarda é reduzida para 2 + 1 (2 cartuchos no tubo do depósito e 1
na câmara).
NOTA: Para desmontar redutor de capacidade do tubo do depósito, faça o procedimento de
montagem reversa.
ATIRANDO COM A ESPINGARDA
AVISO!
• Ao atirar, mantenha seus dedos e outros objetos afastados do trajeto do ferrolho e da
alavanca do ferrolho pois eles se movem para trás e para frente com força e velocidade
consideráveis.
• Mantenha a trava de segurança no modo “ON” e seu dedo fora do guarda-mato até que
você esteja realmente pronto para disparar e direcionado ao seu objetivo.
O ferrolho permanecerá aberto (travado na parte traseira) depois que a última munição for
disparada, mas nunca conte com isso. Sempre olhe para verificar se não resta cartucho
na câmara e no depósito.
• Sua espingarda semiautomática, como outras espingardas semiautomáticas, alimenta a
próxima rodada do tubo do depósito na câmara do cartucho sempre que disparar. Como
nenhuma força mecânica é necessária para disparar outra munição após a ejeção anterior, sempre esteja ciente de que a espingarda está pronta para disparar desde que esteja
carregada.
Atire com sua espingarda da seguinte maneira;
• Use proteção para os olhos e ouvidos.
• Acione o botão de segurança e carregue sua espingarda. (consulte a seção “Carregando a
espingarda”)
• Aponte o cano para o alvo pretendido.
• Desengate o botão de segurança e mire.
• Pressione o gatilho.
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Não é incomum ao carregar ou disparar uma espingarda semiautomática detectar um mau funcionamento onde um cartucho não deflagrado ou um cartucho deflagrado fique preso entre o
ferrolho e o cano. Libere esse bloqueio da seguinte forma. Aponte a boca do cano em uma direção segura. Coloque a trava de segurança em modo “ON”. Se possível, acione o botão cut-off
para impedir que o próximo cartucho do carregador seja liberado e adicionado. Puxe o ferrolho
e segure ou trave-o na parte traseira. O cartucho ou o estojo deflagrado pode ser removido
sacudindo ou puxando com os dedos.
AVISO!
• Se o gatilho for pressionado e um “clique” for ouvido, mas um cartucho na câmara não
disparar, siga as instruções abaixo.
1. Aponte a espingarda em uma direção segura
2. Acione a trava de segurança e o botão cut-off
3. Espere 30 segundos
4. Ejete o cartucho da câmara retraindo o ferrolho. Examine a espoleta. Se foi profundamente dentado pelo pino de disparo, o cartucho está com defeito. Se foi dentado levemente ou nada, recarregue o cartucho e tente novamente.
5. Se ainda assim não disparar, descarregue a espingarda e leve-a a um armeiro qualificado.
• Quando você está atirando, se perceber que o som de um cartucho é consideravelmente
mais alto ou mais suave que o anterior, pare de atirar e não carregue mais a espingarda.
Nesse caso, siga as instruções abaixo.
1. Aponte a espingarda em uma direção segura
2. Acione a trava de segurança
3. Siga as instruções na seção “Carregando a espingarda” e descarregue a espingarda
completamente.
4. Com a espingarda descarregada, verifique o cano quanto a obstruções ou danos e
inspecione as partes mecânicas e culatra da espingarda por danos. Se você notar algum
dano ou mau funcionamento na espingarda leve-o a um armeiro qualificado.
O USO DOS “CHOKES”
Os chokes de uma espingarda são acessórios e/ou peças que proporcionam um estreitamento
no final do cano concentrando os projéteis em um fluxo mais aberto ou fechado dependendo
das aplicações pretendidas - muito parecido com os bocais utilizados na extremidade de uma
mangueira de água, que faz exatamente a mesma coisa pelas mesmas razões.
Esses são os tipos diferentes de Chokes:
1. Choke de rosca (internos).
2. Choke de extensão.
3. Choke fixo do cilindro.
A escolha dos Chokes depende do comprimento do cano.
Choke

comprimento do cano (polegadas/centímetros)

De rosca

22/55

24/61

26/66

Extensão

20/51 (*)

22/55

24/61

Fixo

18/46 (*)

20/51 (*)

28/71

30/76

(*) Espingardas semiautomáticas de 18” /46 e 20” /51 cm estão sendo produzidas com choque
fixo do cilindro como padrão.
AVISO!
Use o tipo de Choke adequado ao comprimento do cano da sua espingarda.
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1. Choke de rosca (internos).
Existem 5 chokes de rosca (internos) diferentes que podem ser usados na sua espingarda. (20)
• F (PLENO/)
• IM (3/4 de choke ///)
• M (1/2 choke ///)
• IC (1/4 de choke ////)
• Cyl-Skeet (Cilíndrico /////)
Sua espingarda é fornecida com sistema de 3 chokes ou 5 chokes. Se a sua espingarda tiver a
configuração de choke de rosca (internos).
O sistema mais comum e preferido de 3 choques é o F, M, IC. No entanto combinação diferentes do sistema de 3 chokes são possíveis dependendo das condições em países diferentes.
O sistema de 5 chokes contém todos os tipos de choques internos, sendo eles F, IM, M, IC,
Cyl-Skeet.
Verifique o número e as marcações nos chokes para descobrir a configuração interna da sua
espingarda.
Todos os chokes de rosca (internos) possuem um, dois, três, quatro ou cinco entalhes, que indicam o tipo de choke, por exemplo: F tem um, IM tem dois, M tem três, IC tem quatro e Cyl-Skeet
tem cinco entalhes. Por favor, verifique também as marcações nos chokes.
Nota: Os chokes M, IC e Cyl-Skeet chokes são bons para esferas de aço F, IM são apenas para
chumbo!
Choke

Estreitamento (12 Gauge) Porcentagem do padrão

Cilíndrico

0-0.005” (0-0.12 mm)

40% - 53%

¼ de choke

0.010” (0.25 mm)

57%

½ choke

0.020” (0.50 mm)

67%

¾ de choke

0.030” (0.75 mm)

73%

Pleno

0.040” (1.0 mm)

75%

A tabela acima mostra a porcentagem de estreitamento e padrão dos chokes internos. As porcentagens de padrão são aferidas a uma distância de 36,5 metros (40 jardas). O número de
esferas metálicas atingidos dentro de um círculo de 76 mm (30 polegadas), desenhado de modo
a abranger o maior número possível de furos, é contado e comparado com o número de balotes
contidas em um cartucho idêntico e não deflagrado. O resultado é expresso como uma porcentagem. Como pode ser visto na tabela acima, o choke interno pleno tem a maior precisão,
e a precisão vai diminuindo até o cilíndrico, que tem a menor precisão. A expansão das esferas
metálicas (balotes) à distância é menor com o choque interno pleno e é maior com o choke
interno cilíndrico.
Choke para caça de peru (Choke Full Extra)
Também estão disponíveis chokes full extra, especialmente projetados para a caça de perus.
NOTA: Os choques full extra são apenas para chumbo.
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AVISO!
• Certifique-se de que a espingarda esteja descarregada e o botão de segurança em
modo “ON” antes de montar / desmontar o choke.
• Sob condições de segurança (compartimento do cartucho vazio, culatra vazio, tubo do
depósito vazio, botão de segurança acionado), verifique se o choke se soltou durante o
uso. Nesse caso, o choke deve ser apertado até o fim por meio da chave de choke.
Montagem e desmontagem dos chokes de rosca (internos)
• Escolha um dos chokes internos de sua preferência. Coloque-o na boca do cano e por meio
de uma chave de choke; rosqueie (no sentido horário) até o fim até que esteja completamente
apertado. (21)
• Para desmontar, desaparafuse (no sentido anti-horário) por meio de uma chave de choke e
remova-o.
2. Choke de extensão:
Existem 3 extensões de chokes diferentes. (22)
• F (PLENO/)
• IM (3/4 de choke ///)
• M (1/2 choke ///)
Sua espingarda é embalada com extensões F, IM, M se ela possui a configuração de extensão
de choke.
A extensão de choque “F” é o mais longo e a extensão de choke “M” é a mais curto.
Verifique a tabela abaixo em relação à porcentagem de estreitamento e padrão das extensões
de choke.
Choke

Constrição (Calibre 12)

Porcentagem do padrão

½ choke

0.020” (0.50 mm)

67%

¾ de choke

0.030” (0.75 mm)

73%

Pleno

0.040” (1.0 mm)

75%

Como pode ser visto na tabela acima, o choke de extensão pleno tem a maior precisão e a
precisão vai diminuindo do choke pleno até o M (1/2 choke), que tem a menor precisão. A expansão das esferas de chumbo é o menor no choke de extensão “Pleno” e o máximo no choke
de extensão “Modificado”.
NOTA: Os chokes de extensão são apenas para chumbo!
Montagem e desmontagem dos chokes de extensão:
NOTA: Siga os avisos na seção de “choke de rosca (internos)” para os chokes de extensão
também.
• Escolha um dos choques de sua preferência. Coloque-o dentro da boca do cano e com chave
do choque, rosqueie (no sentido horário) até que esteja completamente apertado. (23)
• Para desmontar, desrosqueie (no sentido anti-horário) por meio de uma chave do choque e
remova-a.
3. Choke fixo no cano
Choke fixo significa que o estreitamento do choke é pré-usinado no cano na fábrica. Não possui
ajustes de choke e nenhum choke intercambiável pode ser colocado.
Semiautomáticas de 18 ”(46 cm) e 20” (51 cm) de cano são produzidas com este sistema de
choque como padrão.
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DESCARREGANDO
AVISO!
Mantenha os dedos fora do gatilho e mantenha o botão de segurança no modo “ON”.
Procedimento para desmuniciar a Espingarda:
• Aponte a espingarda em uma direção segura e acione o botão de segurança. (2)
• Acione o botão cut-off (13), retraia o ferrolho por meio da alavanca do ferrolho e ejete o cartucho. (14)
• Mantendo os dedos afastados da janela de ejeção e do trajeto da alavanca do ferrolho, pressione o botão de liberação do transportador / botão de liberação do ferrolho para liberar o ferrolho
a frente. (10)
• Desative o botão cut-off.
• Pressione e mantenha pressionado o botão de liberação do ferrolho juntamente com o transportador. (24)
Nesta posição, retraia lentamente o ferrolho pela alavanca do ferrolho, até o ponto (mostrado
em 25) em que o transportador permanece no fundo sozinho. Solte o botão do transportador (o
mesmo permanecerá ao fundo).
Puxe o ferrolho completamente para trás, pela alavanca do ferrolho, para ejetar o cartucho no
tubo do depósito. (26)
• Repita esse processo até que não sejam mais ejetados cartuchos de dentro do tubo do depósito.
• Quando não houver mais cartuchos no tubo do depósito, verifique visualmente para garantir
que o tubo do depósito e a câmara estão vazios.
• Pressione o botão de segurança e apontando a espingarda para uma direção segura (mesmo
que possa estar descarregada), pressione o gatilho para retornar o martelo.
INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM
AVISO!
Antes de desmontar a espingarda, sempre verifique se a mesma não está carregada, o
cano está apontado em uma direção segura e a trava de segurança em modo “ON”.
Desmonte a espingarda da seguinte maneira:
• Com o ferrolho na posição dianteira, desaparafuse (no sentido anti-horário) o bujão do tubo do
depósito. Remova o bujão do tubo de depósito. (4)
• Aperte o cano e remova-o do conjunto coronha-culatra-tubo do depósito. (27)
• Com os dedos, comprima o ferrolho para alinhar os dois entalhes no ferrolho onde a alavanca
do ferrolho está. Em seguida, com a outra mão, puxe a alavanca do ferrolho e remova-a do ferrolho. (28)
** A alavanca do ferrolho é codificada em segredo para evitar riscos de queda.
• Remova o (O-ring) anel de vedação de borracha e o pistão de gás do tubo do depósito deslizando-os. (29)
• Deslize o ferrolho e a barra de ação para a frente e remova-os do conjunto culatra-tubo do depósito. Ao fazer isso, tenha cuidado, pois o ferrolho pode cair da barra de ação.
Portanto, mantenha o ferrolho levantado durante esta operação. (30)
• Para remover o conjunto do gatilho, primeiro martele os dois pinos com um martelo. (31)
• Pressione o transportador para baixo até que o conjunto do gatilho se mova para baixo e, em
seguida, puxe o gatilho para baixo por meio do guarda mato para removê-lo completamente. (32)
** O conjunto do gatilho também pode ser removido sem primeiro remover o conjunto do cano
ou ferrolho.
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NOTA: Para remontar a espingarda, inverta os procedimentos de desmontagem acima.
USO DOS “ESPAÇADORES DE AJUSTE DE CORONHA”
O espaçador de ajuste de coronha oferece a possibilidade de ter a inclinação desejada da coronha. Existem dois espaçadores de coronha acompanhando a espingarda. Um é de 2,0 mm e o
outro é de 2,5 mm. Estes dois podem ser montados juntos ou separadamente.
Recomenda-se que seu(s) espaçador(s) de ajuste de coronha seja(m) montado(s) por um armeiro qualificado.
AVISO! Antes de montar os espaçadores em sua espingarda, garanta que a espingarda
esteja descarregada e com o botão de segurança acionado.
Montagem e desmontagem do(s) espaçador(s) de ajuste de coronha:
• Desparafuse (no sentido anti-horário) os parafusos da soleira e remova-a por completo. (33)
• Gire (no sentido anti-horário) a porca no furo no qual o parafuso da coronha se estende usando a chave de caixa, e remova a porca da coronha, arruela dentada da coronha, arruela lisa da
coronha, então remova a coronha, do parafuso da coronha (34)
• Monte o(s) espaçador(s) de ajuste de coronha e coloque a coronha sobre o parafuso da coronha. (35)
• Monte novamente a porca do parafuso da coronha, arruela dentada da coronha e arruela lisa
da coronha.
• Parafuse (no sentido horário) os parafusos da soleira até o final do encaixe.
• Para desmontar os espaçadores de coronha, inverta o processo de montagem.
CUIDADOS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO
AVISO!
Antes de limpar ou lubrificar a espingarda, verifique se está descarregada e se o botão de
segurança está em modo “ON”.
Recomenda-se desmontar a espingarda para limpá-la e lubrificá-la quando houver graxa, partículas de sujeira e resíduos de combustão acumulados. Para ter melhor resistência contra a
corrosão, é necessário que limpe e lubrifique a espingarda após cada uso, especialmente após
o uso em ambiente úmido e salino.
Materiais e equipamentos necessários para limpeza e lubrificação;
• Vareta de limpeza
• Patch de algodão
• Escova de limpeza de cano
• Solvente em pó
• Escova macia pequena
• Óleo de espingarda de boa qualidade
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• Após o uso, para remover qualquer resíduo de pó e chumbo no cano, esfregue o cano e a
câmara usando a escova de limpeza de cano com o solvente em pó. Não esqueça de passar no
cano e na câmara o patch de algodão com óleo para proteger da ferrugem e corrosão.
• No final da temporada de caça ou após um grande número de disparos (cerca de 500 disparos),
desmonte o conjunto do ferrolho e limpe-o com a escova macia e óleo de espingarda. Seque-o
cuidadosamente com um pano macio e lubrifique as peças levemente.
• Faça o mesmo processo do conjunto do ferrolho para o conjunto do gatilho.
• Limpe a parte externa do tubo do carregador com um pano macio lubrificado com óleo e depois
seque-o com um pano macio e lubrifique as peças levemente.
• Qualquer pó na parede de tiro, cano, etc. pode ser limpo com uma escova e solvente em pó.
• Todas as superfícies externas devem ser limpas com uma camada leve de preventivo de ferrugem.
• Evite usar muito solvente para a limpeza do cano, pois o contato prolongado ou excessivo pode
danificar o acabamento da madeira. Limpe todo o excesso de solvente e lubrificante.
• Após o uso, verifique o pistão de gás se ele desliza livremente dentro do cilindro de gás. O
pistão de gás deve ser limpo e muito levemente lubrificado após cada uso. Os dois orifícios no
cilindro de gás devem ser mantidos limpos e abra o tempo todo para manter a espingarda funcionando corretamente. Limpe o interior do cilindro de gás se necessário.
• Verifique o (O-ring) anel de vedação de borracha quanto a rachaduras, fendas, etc. e substitua-o por um novo, se necessário.
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