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Uyarı, dikkat ve Bilgi bașlıkları așağıdaki șekilde tanımlanmıștır:

 UYARI: 
UYARI amacı, kișisel yaralanmalara neden 

olabilen tehlikeli durum olasılığına dikkat 

çekmektir.

 DİKKAT: 
DİKKAT, ateșli silahın hasar göre olasılığıyla ilgilidir.

 Bilgi:  
BİLGİ, genel metine göre daha fazla önem verilmesi 
gereken önemli prosedürler ve açıklamaları vurgular.

Bu kılavuz ve kılavuzdaki șekilde APX Tam boy tabancayı gösterir.
Sağ ve soldaki terimler ateșli silahı elde tutulduğu șekliyle açıkla-
mak için tasarlanmıștır. 
Bu kılavuzun içeriği bilgi vermeden değiștirilebilir.
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 Bilgi: Bu kılavuzu her zaman ateșli silahınızla birlikte saklayın. 
Sahiplik değișikliğinde veya ödünç verildiğinde ya da bașka birisine 
gösterildiğinde tabancayla birlikte verin.  

 Bilgi: Üretici ve/veya Yerel Resmi Dağıtıcıları, ürün arızasın-
dan veya ürünün tamamen veya kısmen suç amaçlı ya da kusurlu 
kullanımı, yanlıș veya dikkatsiz kullanım, yetkisiz değișiklikler, ha-
talı, yanlıș, elle doldurulmuș, yeniden doldurulmuș veya yeniden 
üretilmiș mühimmat kullanımı, müșterinin kötü amaçlı kullanması 
ya da ürün kusuru veya üreticinin doğrudan ve derhal kontrol ede-
mediği diğer faktörler sonucunda ortaya çıkan fiziksel yaralanma 
ya da maddi hasardan hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
* Bkz. “Mühimmat” paragrafı.  

 UYARI: Her zaman ateș etmeye hazır oluncaya kadar em-

niyetin devrede olduğundan emin olun. Tam olarak devreye 

alınmamıș emniyet ateșli silahın ateș etmesini önlemez. 

 UYARI: TÜM ATEȘLİ SİLAHLARIN ÖLDÜRME POTANSİ-

YELİ VARDIR. BU ATEȘLİ SİLAHI OKUMADAN ÖNCE TEMEL 

GÜVENLİK KURALLARINI DİKKATLİCE OKUYUN VE ANLA-

YIN. 

 Bilgi: Temel Güvenlik Kurallarına ek olarak, bu kılavuzda bu 
ateșli silahın doldurulması, boșaltılması, sökülmesi, monte edilme-
si ve kullanılmasıyla ilgi bașka Güvenlik Kuralları bulunur. 

 UYARI: BU ATEȘLİ SİLAHI KULLANMADAN ÖNCE TÜM 

KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUN. BU ATEȘLİ SİLAHI KULLA-

NAN VEYA ULAȘABİLEN HERKESİN KULLANMADAN YA DA 

ULAȘMADAN ÖNCE BU KILAVUZUN TÜMÜNÜ OKUYUP AN-

LADIĞINDAN EMİN OLUN.  

 Bilgi: Orijinal Beretta yedek parçaları ve aksesuarlarının kul-
lanılmasını öneririz. Bașka üreticinin yedek parçaları ve aksesuar-
larının kullanılması, beretta garantisi dıșında olan arızalara ve/veya 
kırılmalara neden olabilir.
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TEMEL GÜVENLİK KURALLARI

 UYARI: LÜTFEN ATEȘLİ SİLAHINIZI KULLANMADAN 

ÖNVE BU KILAVUZU OKUYUN.

 UYARI: ATEȘLİ SİLAHLAR TEHLİKELİ OLABİLİR VE YAN-

LIȘ KULLANILIRSA CİDDİ YARALANMA, MÜLK HASARI VEYA 

ÖLÜME NEDEN OLABİLİR. AȘAĞIDAKİ GÜVENLİK KURALLA-

RI, ATEȘLİ SİLAH GÜVENLİĞİNİN SİZİN SORUMLULUĞUNUZ-

DA OLDUĞUNA DAİR ÖNEMLİ BİR HATIRLATICIDIR. 

1. ATEȘLİ SİLAHI KESİNLİKLE 

ATEȘ ETMENİN GÜVENLİ OLMA-

DIĞI BİR ȘEYE YÖNELTMEYİN. 

Ateșli silahın namlı ucunu kesin-
likle vücudunuzun herhangi bir 
kısmına ya da bașka bir kișiye yö-
neltmeyin. Bu özellikle ateșli silahı 
doldururken veya boșaltırken önemlidir. Bir hedefe ateș ederken arka-
sında ne olduğunu bilin. Bazı mermiler bir kilometreden fazla mesafe 
kat edebilir. Hedefinize isabet ettiremezseniz ya da mermi hedefi delip 
geçerse istenmeyen yaralanma veya hasarlara neden olunmadığından 
emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. 

2. ATEȘLİ SİLAHA HER ZAMAN DOLUYMUȘ 

GİBİ DAVRANIN.

Hiçbir zaman ateșli silahın boșaltıldığını varsaymayın. 
Ateșli silahın fișek yatağının boș olduğundan emin ol-
manın tek güvenli yolu fișek yatağını açıp içinde mermi 
olup olmadığını gözle ve fiziksel olarak kontrol etmek-
tir. Șarjörün sökülmesi veya boșaltılması ateșli silahın 
boșaltıldığını ya da ateșlenemeyeceğini garanti etmez. Ateșli silahlar, tüm 
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mermileri dizerek veya çıkararak fișek yatağını açıp muayene ederek kont-
rol edilebilir. Böylece haznede kalan mermilerin gözle kontrolü yapılabilir.      

3. ATEȘLİ SİLAHINIZI ÇOCUKLARIN ERİȘE-

MEYECEĞİ ȘEKİLDE SAKLAYIN. 

Ateșli silahınıza 18 yaș altındaki çocukların ve 
yetkisiz kișilerin ulașmamasını sağlamak sizin so-
rumluluğunuzdadır. Çocukların karıștığı kaza riski-
ni azaltmak için ateșli silahınızı boșaltın, kilit altına 
alın ve mühimmatı ayrı kilitli bir yerde saklayın. 
Kablo kilitleri, fișek yatağı tapaları vb. gibi kazaları 
önlemek için tasarlanmıș cihazlar kararlı bir kișinin 
ateșli silahınızı kullanmasını ya da kötü amaçlı kul-
lanmasını önlemeyebilir. Ateșli silahın çelik silah 
kasasında saklanması, yetkisizi çocuk veya kișiler 
tarafından ateșli silahın amaç dıșı kötüye kullanım 
olasılığını azaltmak için daha uygun olabilir.  

4. SU VEYA SERT BİR YÜZEYE KARȘI KE-

SİNLİKLE ATEȘ ETMEYİN.  

Su yüzeyine veya kaya ya da bașka sert yüze-
ye ateș edilmesi mermi ya da saçmanın sekme 
veya parçalanma șansını artırarak istenmeyen 
veya çevrede bulunan bir hedefe fırlayıp çarp-
masına neden olabilir.  

5. KULLANDIĞINIZ ATEȘLİ SİLAHIN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ-

Nİ BİLİN ANCAK ȘUNLARI UNUTMAYIN: GÜVENLİK CİHAZLA-

RI GÜVENLİ KULLANIM PROSEDÜRLERİNİN YERİNE GEÇMEZ. 

Kazayı önlemek için yalnızca güvenlik cihazına güvenmeyin. Kullan-
dığınız belirli ateșli silahın güvenlik özelliklerini bilmeniz ve kullanma-
nız zorunludur, ancak bu güvenlik kuralları ve ürün kılavuzunda ayrıca 
açıklanan güvenli kullanım prosedürlerini uygulayarak kazalar önle-
nebilir. Bu ve diğer av tüfekleri doğru kullanmaya alıșmak için ateșli 
silahları kullanma ve güvenlik prosedürleri konusunda bir uzmandan 
Ateșli Silahlar Güvenliği Kursu alın.

6. ATEȘLİ SİLAHINIZI UYGUN ȘEKİLDE KORUYUN.  

Ateșli silahınızı, çalıșan parçalarda kir veya tüy toplanmayacak șekilde 
saklayın ve tașıyın. Namluda korozyon, hasar veya acil durumda silahın 
kullanılmasını engelleyebilen kir birikimini önlemek için her kullanımdan 
sonra bu kılavuzda verilen talimatları uygulayarak ateșli silahınızı temiz-
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leyin ve yağlayın. Her zaman temiz ve tıkanık ol-
madıklarından emin olmak için doldurmadan önce 
namlu tüpü ve fișek yataklarını kontrol edin. Namlu 
veya fișek yatağında bir engel varken ateș edil-
mesi namluyu yırtabilir ve sizi veya yanınızdakileri 
yaralayabilir. Ateș ederken alıșılmadık bir gürültü 
duyduğunuzda hemen ateș etmeyi bırakın, manuel 
emniyeti devreye alın ve ateșli silahı boșaltın. Fișek 
yatağı veya namluda kusurlu ya da yanlıș mühimmat nedeniyle namlu 
tüpünde sıkıșmıș mermi gibi herhangi tıkanıklık olmadığından emin olun. 

7. UYGUN MÜHİMMAT KULLANIN. 

Yalnızca fabrikada doldurulmuș, endüstri spesifikasyonlarına uygun 
șekilde üretilmiș yeni mühimmat kullanın: CIP (Avrupa ve bașka yer-
lerde), SAAMI® (A.B.D.). Kullandığınız her merminin belirli ateșli silah 
için doğru kalibre veya numarada ve türde olduğundan emin olun. Av 
tüfeğinin kalibresi veya numarası ateșli silah namlularında ve taban-
caların kapak takımı veya namlularında açık olarak ișaretlenmiștir. Ye-
niden doldurulmuș ya da yeniden üretilmiș mühimmatın kullanılması 
mühimmatta așırı fișek basıncı, muhafaza bașlığı yırtılmaları ya da 
bașka kusurların olasılığını artırarak ateșli silahınızda hasara ve kendi-
nizde veya yanınızdakilerde yaralanmaya neden olabilir. 

8. ATEȘ EDERKEN HER ZAMAN KORUYUCU GÖZLÜK VE KU-

LAK TIKACI TAKIN. 

Gaz, barut veya metal parçalarının geri püskürüp 
atıcıyı yaralama ihtimali düșüktür ancak bu tür du-
rumlarda ortaya çıkabilen yaralanma görme kaybı 
dahil olmak üzere ciddi olabilir. Bir atıcı herhangi 
bir ateșli silah ile atıș yaparken darbeye dayanıklı 
gözlük takmalıdır. Kulak tıkaçları veya diğer yüksek 
kaliteli ișitme koruyucular ateș etmeden kaynaklı 
ișitme hasarı olasılığını azaltmaya yardımcı olur. 

9. DOLU ATEȘLİ SİLAHLA HİÇBİR ZAMAN 

AĞAÇ, ÇİT VEYA ENGELE TIRMANMAYIN.  

Bir ağaca tırmanmadan veya inmeden önce ya da 
bir çite tırmanmadan veya bir hendek ya da bașka 
bir engelin üzerinden atlamadan önce ateșli sila-
hınızın fișek yataklarının açıp boșaltın ve manuel 
emniyeti devreye alın. Dolu ateșli silahı kesinlikle 
kendinize veya bașka birisine doğru itmeyin ya da 
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çekmeyin. Bașka bir kișiye vermeden önce her zaman ateșli silahı 
boșaltın, șarjör, doldurma mekanizması ve fișek yatağının boșaltıldı-
ğını mekanizmanın açık olduğunu görmek için gözle ve fiziksel olarak 
kontrol edin. Bir ateșli silahı boșaltılmadan, boșaltıldığını doğrulamak 
için gözle ve fiziksel olarak kontrol edilmeden ve mekanizma açılma-
dan kesinlikle bașka bir kișiden almayın.  

10. ATEȘ EDERKEN ALKOLLÜ İÇKİLER VEYA 

MUHAKEME YETENEĞİNİ/REFLEKSİ ZAYIF-

LATAN İLAÇLARDAN SAKININ.  

İçkili ateș etmeyin. Motor reaksiyonları veya mu-
hakemeyi zayıflatabilen ilaçlar alıyorsanız ilaçların 
etkisindeyken ateșli silahı kullanmayın.

11. DOLU ATEȘLİ SİLAHI KESİNLİKLE TAȘIMAYIN.  

Araca koymadan önce ateșli silahı boșaltın (fișek 
yatağı boș, șarjör boș). Avcılar ve hedefe ateș 
edenler ateșli silahlarını yalnızca varıș noktasında 
ve yalnızca ateș etmeye hazır olduklarında dol-
durmalıdır. Kendinizi korumak için bir ateșli silah 
tașıyorsanız fișek yatağının boș bırakılması iste-
meden ateș etme ihtimalini azaltabilir.  

12. KURȘUN UYARISI.  

Ateșli silahların iyi havalandırılmayan yerlerde ateșlenmesi, ateșli silahların 
temizlenmesi veya mühimmata ișlem yapılması doğum kusurları, üreme 
bozuklukları ve diğer ciddi fiziksel yaralanmalara neden olduğu bilinen kur-
șun ve diğer maddelere maruz kalmaya neden olabilir. Her zaman yeterli 
havalandırmaya sahip olun. Maruz kaldıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. 

 UYARI: Bölgenizdeki ateșli silahların satıșı, tașınması ve 

kullanımıyla ilgili Federal, Eyalet ve Yerel yasaları bilmek ve uy-

mak SİZİN sorumluluğunuzdadır.  

 UYARI: Bu ateșli silah sizin veya bașkasının yașamını 

elinden alma kabiliyetine sahiptir! Ateșli silahınıza her zaman 

son derece dikkat edin.  Temel ateșli silah güvenlik kurallarına 

uyulmaması neredeyse her zaman bir kazaya neden olur. 

ÖZELLİKLE A.B.D. TÜKETİCİLERİ İÇİN:  
Bölgenizdeki Ateșli Silah Güvenliği Kurslarıyla ilgi bilgiler için lütfen Ulu-
sal Tüfek Birliğinin www.nra.org adresindeki web sitesini ziyaret edin.  
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ȘARJÖR 
BIRAKMA 
DÜĞMESİ

TETİK

SÖKME KOLU

KAPAK 
TAKIMI 

DURDURMA

1

HOROZ DEVRE 
DIȘI BIRAKMA 

DÜĞMESİ
SÖKME 
KOLU

KAPAK 
TAKIMI 

DURDURMA

İĞNE BLOĞU

2

KONTROLLER VE BİLEȘENLER



9

C6A355 000  APX

KAPAK TAKIMI 
GRUBU

ARPACIK

NAMLU

GERİ TEPME YAYI 
GRUBU

ÇERÇEVE

TETİK ÜNİTESİ

GEZ

GÖVDE ÇERÇEVESİ

SIRT KAYIȘI

ȘARJÖR

3

SÖKME 
KOLU

ARKA GÖVDE PİMİ
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MÜHİMMAT 
MÜHİMMAT (FİȘEK) BİLGİSİ: 
Beretta, özellikle hatalı, standart 
olmayan, “yeniden üretilmiș”, elle 
doldurulmuș veya yeniden doldu-
rulmuș mühimmat ya da ateșli si-
lahın orijinal olarak fișek yatağına 
uygun olanlardan bașka fișeklerin 
kullanılmasıyla veya bunun sonu-
cunda ortaya çıkan hasar veya ya-
ralanmadan sorumluluk kabul et-
mez. Yanlıș mühimmat kullanılma-
sı, namlu tüpü tıkanıklıklarına karșı 
ateșleme ve sevk maddesi așırı 
yükleri ciddi hasar veya yaralanma 
ve hatta ölüme bile neden olabilir. 
Önceden listelendiği gibi yanlıș 
mühimmat kullanılması üretici ga-
rantisini geçersiz kılar. Yalnızca 
CIP (Avrupa ve bașka yerler) veya 
SAAMI® (ABD) standartlarına uy-
gun șekilde yapılan yüksek kaliteli, 
ticari amaçla üretilmiș mühim-
mat kullanın. Mühimmatın uygun 
kalibrede ve ateșli silahı doldur-
maya uygun ve temiz, kuru ve iyi 
durumda olduğundan emin olun. 
Tabanca kalibresi, kovan çıkıș ye-
rinden görülebilecek șekilde nam-
lunun arkasına damgalanmıștır. 

  UYARI: Șarjörü doldur-

madan önce her fișeği dik-

katlice kontrol edin. Fișek ko-

vanlarının bölünmediğinden 

veya deforme olmadığından ve 

fișeklerde bașka ezilme veya 

kusurların bulunmadığından 

emin olun. Bu uyarı fabrika mü-

himmatı için de geçerlidir. 

Eski mühimmatı ateșlemeyin. 

Kapsüller, barut, fișek kovan-

ları ve mermiler zamanla bozu-

labilir ve ateșli silahta hasara 

veya atıcı ya da bașkalarında 

yaralanmaya neden olabilir. 

  UYARI: Uzun süreli +P 

veya +P+ mühimmat kullanımı 

bileșen parçasının beklenen 

kullanım ömrünü azaltabilir. 

Fișek yatağı basıncı denen-

miș yük basıncına ulașabildi-

ğinden veya așabildiğinden 

makineli tabanca mühimmatı 

kullanmayın. Kurșun mermiler 

namlu tüpünün kurșunlanma-

sına neden olur ve bu durum 

ateș etme basıncını önemli 

oranda artırabilir. Her kulla-

nımdan sonra tüm fișek yatağı 

ve namlu tüpü kurșun birikin-

tisini temizlediğinizden emin 

olun. Kılıflı mermilere sahip 

fișekleri, önceden kurșun mer-

miler atılmıș namludan namlu 

tüpünde kurșun temizliği iyice 

yapılmadan önce atmayın. 

KURU ATEȘ ETME 

VE “SAHTE” 

MERMİLER 
Kuru ateș etme, fișek yatağında 



11

C6A355 000  APX

mühimmat olmadan ateșlenme-
si olarak tanımlanır. Uzun süre 
Beretta APX tabancanızın kuru 
ateș edilmesi horozda hasara 
neden olabilir. Canlı mühimmat 
olmadan ateș etme çalıșma-
sı yapmak isteyenler için çoğu 
silah mağazasında “Tetik Dü-
șürme Fișekleri” (ateșli silahın 
eyleme zarar vermeden kuru 
ateșlenmesini sağlayan boș fi-
șek yatağı parçaları) bulunur.  

 DİKKAT: Boș kapsül 

cepleri bulunan “Sahte Mer-

miler” doldurma/boșaltma 

çalıșması için uygundur an-

cak kuru ateș etme esnasında 

horoz ucunu KORUMAZ.

 

DOLDURMA 

VE ATEȘ ETME 

  UYARI: Fișek yatağında 

canlı mermi olduğunda șarjör 

ayırma emniyeti olmadıkça 

șarjör boș ya da çıkarılmıș olsa 

bile bu tabanca ateș edebilir. 

  UYARI: Ateșli silahı dol-

durmadan önce mühimmat 

kullanmadan așağıdaki dol-

durma prosedürlerini öğrenin. 

Doldurma prosedürlerini öğ-

reninceye kadar dolu bir ateșli 

silahı kesinlikle kullanmayın.

  UYARI: Ateș etmeye ha-

zır oluncaya kadar parmağı-

nızı her zaman tetikten uzak 

tutun.  

  UYARI: FİȘEK YATAĞI-

NI YALNIZCA ATEȘ ETMEYE 

HAZIR OLDUĞUNUZDA DOL-

DURUN. 

ȘARJÖRÜN 

DOLDURULMASI  

  UYARI: Tabancanız için 

uygun fișeklere sahip olduğu-

nuzdan emin olun. 

Șarjörü doldurmak için:
Șarjör bırakma düğmesine bas-
tırarak șarjörü tabancadan çı-
karın. 

Șarjörü bir elinizde tutun. Diğer 
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elinizle fișeği șarjörün üstündeki 
besleme dudaklarının önünde 
bulunan șarjör gerdeline yer-
leștirin. Fișeği gerdelin üzerine 
bastırın ve șarjör gövdesi içine 
tam olarak oturuncaya kadar fi-
șeği besleme dudaklarının altına 
kaydırın.

Șarjör tamamen doluncaya ka-
dar ișlemi tekrarlayın. Șarjörün 
arkasındaki gösterge delikleri fi-
șeklerin gözle sayılmasını sağlar.

 DİKKAT: Tabancanız için 

belirtilen maksimum mermi 

sayısından fazlasını șarjöre 

takmaya zorlamayın. Fazla 

doldurulmuș șarjör düzgün 

çalıșmayabilir. 

TABANCA VE 

FİȘEK ATEȘLEME 

YATAĞININ 

DOLDURULMASI 
 UYARI: Beretta, yanlıș 

veya dikkatsiz kullanım ya da 

ateșli silahın kasıtlı veya ka-

zara ateșlenmesi sonucunda 

ortaya çıkan yaralanma veya 

maddi hasardan hiçbir so-

rumluluk kabul etmez. 

 UYARI: Doldurmadan 

önce tıkanma kontrolünün ya-

pıldığından emin olun. 

 UYARI: Ateșli silahı gü-

venli bir yöne doğrultun. Ateș 

etmeye hazır oluncaya ve he-

definiz ve hedef arkası duva-

rından emin oluncaya kadar 

tetiğe dokunmayın.  

Fișek ateșleme yatağı, fișeğin 
beslendiği namlu parçasıdır. Fi-
șek ateșleme yatağı iki yöntem-
den biriyle doldurulabilir: 

1. ȘARJÖRDEN MANUEL 

OLARAK DOLDURMA 

Doldurulmuș șarjörü tabanca 
kabzası içine tamamen iterek 
șarjör muhafazası yerleștiğinden 
emin olun. Kapak takımını geri çe-
kip bırakın. Kapak takımı otomatik 
olarak șarjörün üstünden bir fișek 
alır ve fișek yatağına besler.

2. ȘARJÖRDE MERMİ OLDU-

ĞU SÜRECE DOLDURULUP 
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ATEȘLENEN TABNACA OTO-

MATİK OLARAK SONRAKİ 

MERMİYİ ALIR VE FİȘEK ATEȘ-

LEME YATAĞINA BESLER.  

Șarjörden fișek yatağına sürü-
len șarjör mermisini değiștirmek 
için (fișek yatağında canlı mermi 
olan dolu bir ateșli silah kullan-
dığınızı unutmayın):

Parmağınızın tetikte veya tetik 
korkuluğu içinde olmadığından 
emin olun.

Șarjör bırakma düğmesine bas-
tırarak șarjörü tabancadan çı-
karın. 

Șarjöre daha fazla fișek takın. 
Doldurulmuș șarjörü tabanca 
kabzası içine tamamen iterek 
șarjör muhafazası yerleștiğin-
den emin olun. 

 UYARI: BU NOKTADA 

KULLANDIĞINIZ ATEȘLİ Sİ-

LAHIN FİȘEK YATAĞI CANLI 

MERMİYLE DOLUDUR. Ateș 

etmeyi planlamıyorsanız par-

mağınızı tetikten uzak tutun.

BOȘALTMA 
 UYARI: Ateș etmeyi plan-

lamıyorsanız her zaman ateșli 

silahı boșaltın.

 UYARI: Tabancanın GÜ-

VENLİ bir yöne doğrultuldu-

ğundan emin olun. Parmağı-

nızı tetikten uzak tutun.

Ateșli silahı güvenli bir yöne 
doğrultulmuș ve parmaklarınızı 
tetikten uzak tutarak dolu șar-
jörü çerçeveden çıkarın. Her 
zaman güvenlik önlemlerini ala-
rak kapak takımı çentiklerini baș 
parmak ve ișaret parmağınızla 
tutun ve kapak takımını tama-
men geri çekerek fișek yatağın-
daki fișeği çıkarın. 

 UYARI: Boș olduğundan 

emin olmak için her zaman 

fișek ateșleme yatağını göz-

le kontrol edin. Kovan çıkıș 

yerinden açık fișek yatağına 

bakıldığında fișek görülmedi-

ğinde fișek yatağı boștur.

 UYARI: Ateșlenmemiș 

fișekleri çıkarıyorsanız uy-

gun bir yüzeye çıkarıldıkların-

dan emin olun. Fișekleri veya 

ateșlenmiș fișek kartușlarını 

hiçbir zaman düștükleri gibi 

muhafaza etmeyin. 

 UYARI: Ateș edilmemiș 

mühimmat kapsülüne her-

hangi bir șeyin temas etme-

sine kesinlikle izin vermeyin. 

Aksi takdirde mühimmat pat-
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layabilir.

Kapak takımı kilitli konumday-
ken fișek yatağını gözle ve fi-
ziksel olarak kontrol ederek boș 
olduğundan emin olun.  

 UYARI: Dolu șarjör ta-

bancaya takılıyken tamamen 

geri çekilmiș kapak takımı bı-

rakıldığında fișek tabancanın 

fișek ateșleme yatağına bes-

lenir ve tabanca hemen ateș 

edilebilir.

 Bilgi: Ateșli silahın boșaltıl-
mıș, kapak takımı kapalı ve șarjör 
boș olarak saklanması önerilir.

ȘARJÖRÜN 

BOȘALTILMASI 

Șarjörü boșaltmak için:

Șarjörü bir elinizle șarjör kutu-
sunun etrafından, alttan ve ön 
ucundan ileriye doğru tutun. 
Baș parmak ucuyla șarjör taban 
çerçevesine bastırın ve șarjör 
kutusunun önüne doğru itin. 

Fișek ileriye doğru hareket etti-
ğinde ișaret parmağıyla hafifçe 
yukarıya doğru eğin. 
Șarjör boșaltılıncaya kadar tek-
rar edin.  

FIRING 

 UYARI: Beretta, yanlıș 

veya dikkatsiz kullanım ya da 

ateșli silahın kasıtlı veya ka-

zara ateșlenmesi sonucunda 

ortaya çıkan yaralanma veya 

maddi hasardan hiçbir so-

rumluluk kabul etmez.  

 UYARI: Ateșli silahın 

GÜVENLİ bir yöne doğrultul-

duğundan emin olun. Ateș 

etmeyi planlayıncaya kadar 

parmağınızı kesinlikle tetiğe 

yerleștirmeyin. 

 UYARI: Herhangi bir 

ateșli silahla ateș ederken 

yüksek kaliteli göz ve kulak 

koruyucu kullanılmalıdır. 

Tabancayla ateș etmek için șar-
jörü tabancaya takın ve fișek ya-
tağına mermi doldurun.
Parmağınızı tetiğe veya tetik kor-
kuluğu içine yerleștirmeden önce 
tabancayı planlanan hedefe doğ-
rultun. Arpacığı gez çentiğinde 
hizalayarak tabancayı hedefe 
doğrultun. Arpacığı hedefin orta-
sına doğrultun. Arpacığa odakla-
nılmalı, hedef ve gez hafif bulanık 
veya odak dıșı olmalıdır.  

 UYARI: TABANCA ARTIK 

ATEȘ ETMEYE HAZIRDIR. 
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ATEȘ ETMEYE HAZIR OLDU-

ĞUNUZDA: 

İșaret parmağınızı tetik korkulu-
ğu içine yerleștirin.  

 UYARI: Parmaklarınız 

ve elinizin diğer kısımlarının 

ve yüzünüzün kapak takımın-

dan uzak tutulduğundan emin 

olun. Bu uyarıya uyulmaması 

ciddi yaralanmaya neden ola-

bilir. Ateșleme döngüsü esna-

sında kapak takımı șiddetle 

ve büyük bir enerjiyle geriye 

hareket eder. Diğer elinizin 

namlu ucundan uzakta tutul-

duğundan emin olun.   

Arpacık ve gez hizalamasını 
bozmamaya dikkat ederek tetiği 
nazikçe sıkın. TABANCA ATEȘ 
EDER. Ateș etme, kapak takımı 
ve namluyu sırayla ateșlenen 
fișek kovanını çıkararak, horo-
zu kurarak ve geri tepme yayını 
sıkıștırarak geriye doğru zorlar. 
Ardından sonraki fișeği șarjör-
den fișek yatağına besleyerek 
kapak takımı kapanır.

 UYARI: TABANCA DOL-

DURULMUȘ, HOROZU KAL-

DIRILMIȘ VE ATEȘLEMEYE 

HAZIRDIR. Ateș etmeyi plan-

lamıyorsanız parmağınızı te-

tikten uzak tutun.  

Son mermi ateșlendiğinde ka-

pak takımı açık kalır.

Tekrar ateș etmek için boș șar-
jörü çıkarın ve dolusunu takın.
Fișek yatağına fișek doldurmak 
ve ateș etmek için kapak takımı 
durdurmayı așağı itin.

Ateș etmeyi tamamladığınızda 
șarjörü çıkarın, fișek ateșleme 
yatağının boș olduğunu kontrol 
edin, “BOȘALTMA” (sayfa 15) 
bölümüne bakın ve KAPAK TA-
KIMI DURDURMAYI tekrar ite-
rek kapak takımını kapayın.

 UYARI: Her zaman ateș 

etmeyi tamamladıktan sonra 

hemen ateșli silahı boșaltın. 

Dolu ateșli silahı kesinlikle 

saklamayın. Tabancayı sakla-

mak için “SAKLAMA” (sayfa 36) 

bölümüne bakın.

 UYARI: Ateș ederken 

tetik çekilir ve ateșli silah he-

men ateș etmezse: HEMEN 

ATEȘ ETMEYİ KESİN ve așa-

ğıdakileri yapın:

Mermi namluyu terk etmeye ye-
terli enerjiyle ateșlenmediğinde 
patlayıcı yükü olur ve tehlikeli bir 
engel olușturabilir.

Patlayıcı yükü oluștuğunda 
ateșli silahı güvenli bir yöne 
doğrultun. 
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Tabanca GÜVENLİ bir yöne 
doğrultulmuș olarak tam bir (1) 
dakika bekleyin. 
Bir (1) dakika geçtikten sonra bu 
kılavuzdaki (sayfa 15) “BOȘALT-
MA” talimatlarını uygulayarak 
ateșli silahı tamamen boșaltın. 
Mühimmatınızı dikkatlice kont-
rol edin. Ateșlenin fișeğin kap-
sülündeki horoz girintisi hafif, 
merkez dıșı veya yoksa derhal 
kalifiye bir silahçıya bașvurun. 
“SAHADA SÖKME” talimatlarını 
(sayfa 26) uygulayarak taban-
cayı sahada sökün ve herhangi 
bir tıkanma olmadığından emin 
olmak için namludan bakın. 
Namlu tıkanması tespit edilirse 
kalifiye bir silahçı tıkanmayı gi-
dermeli ve ateș etmeden önce 
tabancayı kontrol etmelidir. 

 UYARI: Tıkalı bir nam-

lu içine bașka bir fișek ateș 

edilirse yıkıcı arızalara neden 

olabilir.

 UYARI: Ateș ederken 

ateșlenen fișek sesinde de-

ğișiklik duyarsanız ya da geri 

tepme yayı miktarında deği-

șiklik hisseder veya bașka bir 

düzensizlik tespit ederseniz 

ATEȘ ETMEYİ HEMEN KESİN 

ve așağıdakileri yapın:

Ateșli silahı GÜVENLİ bir yöne 
doğrultulmuș olarak tutun. “Pat-
layıcı yükü” olușmuș olabilir. Bir 

fișek mermiyi namludan dıșarı 
tahrik edecek yeterli güçte ateș-
lenmediğinde “patlayıcı” olușur. 
Bu, tehlikeli bir namlu tüpü tıkan-
masına neden olabilir. 
Silah GÜVENLİ bir yöne doğ-
rultulmuș olarak “BOȘLATMA” 
(sayfa 15) bölümünü uygulayarak 
ateșli silahı tamamen boșaltın. 
“SAHADA SÖKME” talimatlarını 
(sayfa 26) uygulayarak tabancayı 
sahada sökün ve herhangi bir tı-
kanma olmadığından emin olmak 
için namludan bakın.  

 UYARI: İlk seferde ateș-

lemeyen mühimmatı kesinlikle 

yeniden kullanmayı veya ateș-

lemeyi denemeyin. Ateșlen-

memiș veya hasarlı mühim-

matı mühimmat üreticisinin 

önerisine uygun șekilde atın.

AÇIKLAMA 
Çıkarılabilir, seri gövde çerçe-
vesi kullanan Beretta APX, de-
ğiștirilebilir çerçeveyle kolayca 
modifiye edilebilir ve sökmek ve 
bakım yapmak kolaydır. Kulla-
nım kolaylığı, APX’in geliștirilme-
sinde temel etkendir. APX’in son 
derece alçak profili, takılmayan 
tasarımı tașımayı ve kılıftan çı-
karmayı kolaylaștırır. Sağ veya 
sol elle kullanım sağlamak için 
APX’in șarjör bırakma düğmesi 
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kolayca tersine çevrilebilir. Hafif, 
dayanıklı çerçeve cam yünüyle 
güçlendirilmiș teknopolimer kul-
lanımıyla modern termoplastik 
teknolojiden faydalanır.

GÜVENLİK  

ÖZELLİKLERİ 
Horoz devre dıșı bırakma 

düğmesi

Beretta APX tabancalar, kulla-
nıcının sökmeden önce dahili 
horoz mekanizmasını devre dıșı 
bırakmasını sağlayan benzersiz 
bir özelliğe sahiptir. Bu, taban-
canın TETİĞİ ÇEKMEDEN sö-
külebileceği anlamına gelir.

İğne bloğu

Beretta APX tabancalarda tetik ta-
mamen çekilmedikçe horozun ileri-
ye doğru hareketini önleyen horoz 
engelleme cihazı vardır.
  

Tetik emniyeti

Tetik emniyeti, tetiğin tabanca 
düșürüldüğünde ataletle geriye 
doğru gitmesini önler. 

Horoz devre dıșı bırakma düğmesi
Ateșleme iğnesi bloğu
Tetik emniyeti
Vuruș dıșı emniyeti
Baș parmak emniyeti
Dolu fișek yatağı göstergesi
Șarjör ayırma emniyeti

STANDART  

GÜVENLİK  

ÖZELLİKLERİ

İSTEĞE BAĞLI 
GÜVENLİK 
ÖZELLİKLERİ



18

APX C6A355 000

Tetik yanlıșlıkla çekildiğinde tetik 
emniyeti hemen devre dıșı kalır.

Yerine oturmamıș emniyet

Beretta APX tabancalarda, ka-
pak takımı yerine oturmadığında 
tetik çubuğunu ayıran bir meka-
nizma vardır.

Baș parmak emniyeti

Beretta APX tabancalar, çerçeve 
ve arka gövde pimini değiștire-
rek ve sağ baș parmak emniyeti, 
sol baș parmak emniyeti, Emni-
yet mandalı tespit pimleri, emni-
yet kılavuzu ve emniyet kılavuzu 
yayını takarak baș parmak emni-
yetiyle yapılandırılabilir.

Dolu Fișek Yatağı Göstergesi

Beretta APX tabancalarda, kovan 
fișek yatağındayken kapak takımı 
üst yüzeyinden çıkan dolu fișek 
yatağı göstergesi olabilir. Dolu fi-
șek yatağı göstergesi, fișek yata-
ğında fișek olmadığını görsel ve 
dokunsal olarak gösterir.

Șarjör ayırma emniyeti

Șarjörün düșürülmesi veya kay-
bolması durumunda ateșlemeyi 
önlemek için APX tabancalarda 
șarjör ayırma emniyeti yapılan-
dırması sağlanabilir.
Yasak gereksinimler gerektirdi-
ğinde silah bu cihazla donatılır.  

ÇALIȘMA 

ÖZELLİKLERİ 
 
Yarı otomatik ateș etme 
Beretta APX tabancalar, șarjör-
de fișek olduğu sürece her mer-
mi ateșlendikten sonra otomatik 
olarak doldurulur. 

Namlu kilitleme sistemi

Namlu ve kapak takımı, ateș 
etme esnasında bir birim ola-
rak birlikte kilitlenir. Geri tepme 
esnasında geriye hareket ettik-
lerinde namlu kamı namlu ayırı-
cıda çalıșarak namlunun kapak 
takımından ayrılmasına neden 
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olur ve kapak takımının geriye 
doğru gitmeye devam etmesini 
sağlar. 

Horoz ateșlemeli tetik sistemi

Tetik çekildiğinde tetik çubuğu 
iğne bloğu kolunu döndürür. Bu 
kol sırayla kurma kolunu arkaya 
döndürür ve kurma kolu horozu 
horoz yayına doğru iter. Tetiği 
tam çekmeden önce ateșleme 
iğnesi bloğu kolu ateșleme iğ-
nesi bloğunu kavrama dıșına iter 
ve horoz kolu horozu serbest bı-
rakır. Horoz tam ileri konumuna 
ulaștıktan sonra horoz geri dö-
nüș yayı horozu nötr konumuna 
geri çeker ve tetik bırakıldığında 
iğne bloğu otomatik olarak et-
kinleștirilir.

Șarjör

Beretta APX tabancada, taban-
cayı hızlı yeniden doldurmayı 
sağlayan kolay çıkarılabilir çift 
dizili bir șarjör vardır. 9 mm x 19 
șarjör kapasitesi 17 mermidir, 9 
mm x 21 IMI șarjör kapasitesi 15 
mermidir ve 0,40 S&W șarjör ka-
pasitesi 15 mermidir.  

Kapak takımı durdurma

KAPAK TAKIMI DURDURMA, 
son mermi ateșlendikten sonra 
kapak takımını açık tutan bir kol-
dur. Bu, kullanıcının tabancada 
fișek yatağı veya șarjörde mermi 
olmadığını hemen tespit etmesi-
ni sağlar.

APX kapak takımı durdurması 
haricidir ve çok yönlüdür.

Değiștirilebilir ve ayarlanabi-

lir düșük profilli nișangahlar 

Yüksek tanımlamalı 3 noktalı ni-
șangah sistemi hızlı nișan alma 
için tasarlanmıștır.
Nișangahlar çelikten yapılmıș-
tır ve   kapak takımına kırlangıç 
kuyruğu geçmelidir.
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ERGONOMİK  

VE MODÜLER 

ÖZELLİKLER 
Teknopolimer çerçeve

Cam yünüyle güçlendirilmiș tek-
nopolimer kullanarak Beretta 
hafif ve teknik olarak geliștirilmiș 
ergonomik șekilli bir tabancadır.

Ergonomik ve modüler sırt 

kayıșı

Ergonomik çerçeve, nișangah 
hizalama ve nișan alma için en 
uyun kavrama açısına sahiptir. 
Ön ve arka kabza yüzeyleri, sıkı 
bir tutuș sağlamak için rahat 
baklava desenli yüzey özelliğine 
sahiptir. 
Üç farklı boyutta (küçük, orta ve 
büyük) sırt kayıșı, farklı el boyut-
ları için kavrama özelleștirmesi 
sağlar.

Ters çevrilebilir șarjör 

bırakma düğmesi 

Șarjör bırakma düğmesi, atıcı-
nın tercihine bağlı olarak sağ ve 
sol el kullanımına göre takılabi-
lir (sayfa 29).  

Değiștirilebilir çerçeve ve 

seri gövde çerçevesi

Bu tabancanın dahili gövde 
çerçevesi seridir. Bu, çerçe-
venin seri parça etkilenmeden 
değiștirilmesini veya özellești-
rilmesini sağlar.

 UYARI: Tabancanızın 

ateșleme mekanizmasını de-

ğiștirmeyin. Bu dahili parça-

ların değiștirilmesi güvenli ol-

mayan duruma neden olabilir.  

 UYARI: Tabancanızın 

ateșleme mekanizması dahili 

parçalarının değiștirilmesi üre-

tici garantisini geçersiz kılar. 

M
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APX

4.25 inç / 108 mm

7.56 inç / 192 mm

1.30 inç / 33 mm

5.60 inç / 142 mm

6.30 inç / 160 mm

9x19 mm / 790 grams
9x21 IMI / 790 grams
.40 S&W / 820 grams

9x19 mm, 17 mermi - 9x21 IMI veya .40 S&W 15 mermi

9x19 mm, 9x21 IMI veya .40 S&W

R.H. - 6 yiv

9x19 mm / 250 mm
9x21 IMI / 250 mm
.40 S&W / 400 mm

Yarı otomatik, kısa geri tepme sistemi 

Kamlı, eğimli namlu, kilitli fișek kaldırıcı

Horoz ateșlenmiș

Çelik, kanatçık, kaydırmak için kırlangıç kuyruğu geçmeli

Çelik, çentikli çubuk, kaydırmak için kırlangıç kuyruğu

Paslanmaz çelik

      Cam yünüyle güçlendirilmiș polimer

Siyah Nitrür kaplamalı çelik

Siyah Nitrür kaplamalı çelik

Tetik emniyeti
Horoz devre dıșı bırakma düğmesi

İğne bloğu
Yerine oturmamıș emniyet

Baș parmak emniyeti
Dolu Fișek Yatağı Göstergesi

Șarjör emniyeti

APXLONG NAMLU

4.76 inç / 121 mm

8.07 inç / 205 mm

1.30 inç / 33 mm

5.60 inç / 142 mm

6.30 inç / 160 mm

9x19 mm / 830 grams
9x21 IMI / 830 grams
.40 S&W / 845 grams

ÖZELLİKLER VE TEKNİK VERİLER

Model

Namlu uzunluğu

Genel uzunluk

Genel genișlik

Genel yükseklik

Görüș yarıçapı

Yaklașık ağırlık  
boș șarjörle
boșaltılmıș  
olarak

Șarjör

Kalibre

Yiv-set sayısı

Yiv-set aralığı

Genel Çalıșma

Kilit Sistemi

Eylem

Arpacık

Gez

Gövde çerçevesi

Kabza çerçevesi muhafazası

Kapak takımı

Namlu

Emniyet

İsteğe bağlı emniyetler
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Sahada sökme, temizleme ve 

yeniden monte etme 

(bkz. sayfa 26-27)
Tabanca, hızlı ve basit sahada 
sökme ve yanlıșlıkla sökmeyi 
önlemek üzere tasarlanmıștır. 
Yeniden monte kolay ve sezgi-
seldir. Ayırt edici tasarımla par-
çaların yanlıș montajı önlenir.

GENEL 

ÇALIȘTIRMA 
Beretta APX tabanca, kamla ça-
lıșan, eğimli namlu, kilit sistemi 
kullanan yarı otomatik bir ateșli 
silahtır. Tabanca ateșlendiğin-
de geri tepme enerjisi namlu ve 
kapak takımı grubunun geriye 
hareket etmesine neden olur. 
Kısa bir mesafeden sonra namlu 
așağıya zorlanır ve namlu kamı 
ile namlı ayırıcı arabiriminin ça-
lıșmasıyla durdurulur. Kapak 
takımı atalet altında geriye ha-
reketine devam ederken ateșle-
nen kovanı namludan çıkarır ve 
kovan çıkıș yerinden atar. Geri 
tepme yayı kapak takımını ileri-
ye doğru iterken sonraki fișeği 
șarjörden namlu fișek yatağına 
besler. Devam eden ileri hareket 
namlu kamının namluyu kapak 
takımındaki kilitli konumuna 
kaldırır ve kurma koluyla horozu 
devreye alır. Kapak takımı, son 
fișek ateș edildikten ve kulla-

nılan kovan çıkarıldıktan sonra 
açık kalacak șekilde tasarlan-
mıștır.  

DOLULUK 

KONTROLÜ 

 UYARI: APX tabancanın 

boșaltıldığından emin olmak 

için kontrol ederken parma-

ğınızı TETİKTEN UZAKTA ve 

namluyu GÜVENLİ bir yönde 

tutun. 

Tabancanızın boșaltıldığını 

gözle kontrol etmek için așa-

ğıdaki adımları dikkatlice uy-

gulayın.

Șarjör bırakma düğmesine bas-
tırarak șarjörü çıkarın. 
Kapak takımını geri çekin ve 
șarjör fișek yatağını gözle kont-
rol edin. Açık fișek yatağından 
bakarken fișek görülmediğinde 
tabanca boșaltılmıștır.
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Güvenlik için șunları yapmalısı-
nız... 
Fișek yatağının boșaltıldığını 
görmek için her zaman gözle 
kontrol edin. Kesinlikle ateșli si-
lahın boșaltılmıș olduğunu farz 
etmeyin (bir silah yeni ve orijinal 
paketinde olsa bile). 
Ateșli silahı hiçbir zaman kendi-
nize veya bir bașkasına doğrult-
mayın. 
tabancayı bașka birine verme-
den önce kapak takımını açık 
konumda kilitleyin ve șarjörü 
çıkarın. 
Kapak takımı açık konumda ki-
litlenmeden, șarjör çıkarılmadan 
ve fișek yatağının boș olduğu 
gözle kontrol edilmeden her-
hangi bir tabancayı hiçbir za-
man bașka birinden almayın. 

KAPAK TAKIMI-

NIN GERİDE 

KİLİTLENMESİ

 UYARI: Parmağınızı TE-

TİKTEN UZAKTA ve namluyu 

GÜVENLİ bir yöne doğrultul-

muș olarak tutun. 

 UYARI: Parmağınızı her 

zaman kovan çıkıș yerinden 

uzakta tutun.

Kapak takımının açık konumda ki-
litlenmesi 2 șekilde yapılabilir.

1) Tabancaya boș bir șarjör takın. 
Kapak takımını açık konumda kilit-
leninceye kadar geri çekin.

 Bilgi: DOLU șarjör takılırsa 
geriye çekildiğinde kapak takımı 
serbest bırakılır.

 Bilgi: Șarjör TAKILMAZSA 
geriye çekildiğinde kapak takımı 
serbest bırakılır.

 Bilgi: Șarjör çıkarıldığında 
kapak takımı açık konumda kilit-
lenir. 

2) Șarjör tabancada değilken 
kapak takımı durdurmayı kapak 
takımını açık konumda kilitlemek 
üzere yukarı bastırırken kapak ta-
kımını geri çekin. 
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SAHADA 

SÖKME 

 UYARI: Tabancanın bo-

șaltıldığından emin olun. Boș 

değilse bu kılavuzda bulunan 

așağıdaki “BOȘALTMA” tali-

matlarını uygulayarak boșal-

tın (sayfa 15).

Șarjörü çıkarın ve namlu fișek 
yatağını kontrol ederek taban-
canın boșaltıldığından emin 
olun. 
Bir tık sesi duyuncaya kadar 
küçük bir zımba veya kalem 
ucuyla horoz devre dıșı bırak-
ma düğmesine bastırırken ka-
pak takımını geri çekip tutun 
(horozun devre dıșı bırakılması).
 

Sökme kolunu itin ve çevirin. 
              

Kapak takımını ileriye hareket etti-
rin ve çerçeveden çıkarın.

Geri tepme yayı grubu artık ka-
pak takımından kaldırılabilir.
Kam kulpunu kavrayarak nam-
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luyu eğin ve namluyu kapak ta-
kımından çıkarın.
   

 Bilgi: Normal bakım için 
bașka sökme ișlemine gerek 
yoktur.  

YENİDEN

MONTE ETME 

Namluyu kapak takımına taka-
rak yeniden monte edin. Namlu 
ucunu kapak takımı önündeki 
delikten takmak için namluyu 
eğin ve ardından arka ucu ka-
pak takımındaki yerine indirin.

Büyük düz uçla bağlanmıș geri 
tepme yayı grubunu namlu 
kamu kulpundaki çıkıntıya takın.

 Bilgi: Yay basınç altınday-
ken ve sökme kolu “Kilitli” ko-
numda değilken kapak takımı 
serbest bırakıldığında kapak 
takımı çerçeveden çıkar. 
Sökme kolunun dikey konumda 
kola doğru șekilde monte edil-
diğini kontrol edin. Namlu ucu 
güvenli bir yöne doğrultulmuș-
ken kapak takımını geri çekin ve 
sökme kolunun döndürülmüș ve 
“Kilitli” konuma kaydırılmıș ol-
duğunu gözle doğrulayın.

NAMLU 

TIKANMALARI 

KONTORLÜ 

 UYARI: Tıkanmıș nam-

luya fișek ateșlenirse yıkıcı 
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arızalar ortaya çıkabilir.    

Namlunun tıkalı olduğuna inanı-
yorsanız “SAHADA SÖKME” iș-
lemlerini uygulayın ve tabancayı 
sökün (sayfa 26). 
Söktükten sonra namludan ba-
kın ve fișek yatağı ya da namlu 
tüpünde hiçbir engel olmadığını 
kontrol edin. 

Namluda tıkanma tespit edilirse 
kalifiye bir silahçı tıkanmayı Gİ-
DERMELİ ve ateș etmeden önce 
güvenli olduğundan emin olmak 
için tabancayı kontrol etmelidir. 

Tıkanma bulunmazsa bu kı-
lavuzdaki “YENİDEN MONTE 
ETME” bölümünde verilen pro-
sedürleri uygulayarak tabancayı 
yeniden monte edin (sayfa 27).

DEĞİȘTİRME 

ȘARJÖR BIRAK-

MA DÜĞMESİ 
 UYARI: Tabancanın bo-

șaltıldığından emin olun. Boș 

değilse “BOȘALTMA” prose-

dürünü uygulayarak boșaltın 

(sayfa 15).

 DİKKAT: Parçaların sö-

külmesine devam etmeden 

önce montajı kolaylaștırmak 

için bileșenlerin yerini incele-

yin ve ezberleyin.

 Bilgi: Düșen bileșenleri 
yakalamak için sahada sökme 
ve montaj ișlemlerinin bir masa 
üzerinde yapılması önerilir.  

 DİKKAT: Yay gergin du-

rumdadır.

Șarjörü çıkarın. Tabancaya 
monte edilmiș șarjör bırakma 
düğmesi deliğine uygun boyutta 
bir zımba takın.

Fazla zorlamadan zımbayı deli-
ğe sıkıca itin. Bu, șarjör bırakma 
düğmesinin dahili pimden ayrıl-
masını ve karșı taraftan çıkma-
sını sağlar.
Pimi çıkarın.
Șarjör bırakma düğmesini ve 
șarjör bırakma düğmesi yayını 
diğer taraftan dıșarı itmek için 
șarjör kılavuzu deliğine uygun 
boyutta bir zımba takarak șarjör 



27

C6A355 000  APX

bırakma düğmesini yay yüküyle 
fırlamasını önleyin. Ardından kı-
lavuzu çıkarın.  

Șarjör düğmesini değiștirmek 
için șarjör bırakma kılavuzu-
nu çerçevenin bir tarafındaki 
uygun yarığa takın, ardından 
șarjör bırakma yayını ve șarjör 
bırakma düğmesini çerçevenin 
diğer tarafındaki uygun yarığa 
takın. Șarjör bırakma düğme-
sine tamamen basın. Șarjör 
bırakma pimini șarjör bırakma 
kılavuzuna takın. Șarjör bırak-
ma pimi bașlığına grup birbirine 
kilitlenecek șekilde sıkıca itin.

Doğru șekilde takıldığını kontrol 
etmek için düğmeyi yuvasından 
çıkarmayı deneyin. Boș bir șar-
jörle șarjör bırakma düğmesinin 
ișlevini kontrol edin.

ȘARJÖR 

BIRAKMA 

DÜĞMESİNİN 

DEĞİȘİRİLMESİ 

 UYARI: Tabancanın bo-

șaltıldığından emin olun. Boș 

değilse “BOȘALTMA” prose-

dürünü uygulayarak boșaltın 

(sayfa 15).   

 DİKKAT: Bileșenlerin 
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sökülmesine devam etmeden 

önce montajı kolaylaștırmak 

için bileșenlerin yerini incele-

yin ve ezberleyin. 

 Bilgi: Düșen bileșenleri ya-
kalamak için sökme ve montaj 
ișlemlerinin bir masa üzerinde 
yapılması önerilir. 

Șarjörü çıkarın. Șarjör bırakma 
düğmesini çıkarmak için önce-
den verilen talimatları uygulayın.

 CAUTION: Yay gergin 

durumdadır. 

Șarjör düğmesini yayıyla ta-
bancanın karșı tarafına yeniden 
monte edin. 

Doğru șekilde takıldığını kontrol 
etmek için düğmeyi yuvasından 
çıkarmayı deneyin. Boș bir șar-
jörle șarjör bırakma düğmesinin 
ișlevini kontrol edin.

SIRT 

KAYIȘLARININ 

DEĞİȘTİRİLMESİ

Üç farklı boyutta (küçük, orta 
ve büyük) sırt kayıșı, Beretta 
APX kabzasının en iyi șekilde 
oturması için özelleștirilmesini 

sağlar.
Sırt kayıșını değiștirmek için:  

 UYARI: Tabancanın bo-

șaltıldığından emin olun. Boș 

değilse bu kılavuzda bulunan 

așağıdaki “BOȘALTMA” tali-

matlarını uygulayarak boșal-

tın (sayfa 15).

 

Kapak grubunu çıkarmak için 
bu kılavuzdaki “SAHADA SÖK-
ME” talimatlarını uygulayarak 
tabancayı sahada sökün (sayfa 
26).
Kapak takımı çıkarıldığında kü-
çük bir zımbayla dahili sırt ka-
yıșı tutucuyu sağa ve ardından 
așağıya doğru itin, çıkarın ve 
sırt kayıșını dıșarı kaydırın. 



29

C6A355 000  APX

İstenilen sırt kayıșını seçin, kıv-
rımlı parçanın dıșarıya doğru 
baktığından emin olarak tutucu-
yu geri yerine yerleștirin ve ar-
dından yerine oturuncaya kadar 
yukarıya itin.

M

ÇERÇEVENİN 

ÇIKARILMASI  
Beretta APX tabancalarda seri 
numarasını ve ateșleme me-
kanizmasını tașıyan bir gövde 
çerçevesi vardır. Çerçeve bakım 
için kolayca çıkarılabilir ve baș-
ka bir üniteyle değiștirilebilir. 

Çerçeveyi değiștirmek için:

 UYARI: Tabancanın bo-

șaltıldığından emin olun. Boș 

değilse bu kılavuzda bulunan 

așağıdaki “BOȘALTMA” tali-

matlarını uygulayarak boșal-

tın (sayfa 15).

 DİKKAT: Bileșenlerin 

sökülmesine devam etmeden 

önce montajı kolaylaștırmak 
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için bileșenlerin yerini incele-

yin ve ezberleyin. 

 Bilgi: Düșen bileșenleri ya-
kalamak için sökme ve montaj 
ișlemlerinin bir masa üzerinde 
yapılması önerilir.
       
Kapak grubunu çıkarmak için 
bu kılavuzdaki “SAHADA SÖK-
ME” talimatlarını uygulayarak 
tabancayı sahada sökün (sayfa 
26).
            
Tabancanın alt grubunu yatay 
konuma çevirin ve sökme kolu-
nu sağdan sola iterek bir kenara 
koyun.

Küçük bir zımbayla kurma kolu 
yay ayağını arka gövde pimin-
deki tespit kanalından kaldırın. 
Yayı ayağını kaldırılmıș durumda 
tutarken ikinci bir zımbayla arka 
gövde pimini sağdan sola çer-
çeve dıșına itin.

Baș parmak emniyeti yapılan-
dırması durumunda pim zım-
basıyla emniyet mandalı tespit 
pimini dıșarı itin ve sağ bağ 
parmak emniyetini çıkarın. Kü-
çük bir zımbayla kurma kolu yay 
ayağını arka gövde pimindeki 
tespit kanalından kaldırın. Yayı 
ayağını kaldırılmıș durumda tu-
tarken ikinci bir zımbayla arka 
gövde pimini sol baș parmak 
emniyetiyle birlikte sağdan sola 
çerçeve dıșına itin.
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Gövde çerçevesini çerçeve dı-
șına kaldırmaya çalıșırken horoz 
devre dıșı bırakma düğmesini 
küçük bir zımba veya kalem 
ucuyla bastırın. Pim ucu çerçe-
ve iç duvarıyla yanı hizada oldu-
ğunda gövde muhafazası dıșarı 
kalkar. 

ÇERÇEVENİN 

TAKILMASI

Gövde çerçevesini ön köședen 
bașlayarak çerçeveye takın ve 
gövde çerçevesi arkasını horoz 
devre dıșı bırakma düğmesi çer-
çevenin üstüne temas edinceye 
kadar așağı indirin.
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Gövde çerçevesine hafifçe ba-
sarken horoz devre dıșı bırak-
ma düğmesi gövde çerçevesi 
çerçeve içine düșünceye kadar 
bastırın. Gövde yerine oturdu-
ğunda “oturma” sesi duyulur.

Zımbayla kurma kolu yayı aya-
ğını arka gövde pimi deliğinden 
yükseğe kaldırın ve arka gövde 
pimini kısmen çerçeveye itin 
(1-2 mm yeterlidir). Arka gövde 
piminin çerçevedeki deliklerden 
kaymasını sağlayarak kurma ko-
lunu așağı itin.

Pimi hafifçe geriye itip herhan-
gi bir hareket olup olmadığını 
kontrol ederek kurma kolu yayı 
ayağının pim kanalına geçtiğini 
kontrol edin.

Baș parmak emniyeti yapılan-
dırması durumunda arka gövde 
pimini sol baș parmak emniye-
tiyle birlikte çerçeveye takarak 
aynısını yapın. Sağ baș parmak 
emniyetini pimle kilitleyerek ta-
kın.

Sökme kolunu, kol yatay șekilde 
soldan sağa çerçeve ve gövde-
den hafifçe itin. Komple takın, 
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dıșarı kaydırın ve kolu dikey ko-
numa döndürün.

Bu, çerçevenin yeniden montajı-
nı tamamlar.

BAKIM 

Ateșli silah, ateș ettikten sonra 
mümkün olan en kısa sürede 
temizlenmelidir. 
Yalnızca yüksek kaliteli, ticari 
olarak satılan ateșli silah temiz-
leme solventleri, silah yağı ve 
temizleme ekipmanı kullanın. 
Bu kılavuzdaki “SAHADA SÖK-
ME” bölümünde gösterildiği 
gibi tabancayı sahada sökün 
(sayfa 26).

 UYARI: Ateș ederken 

namlu tüpündeki fazla yağ 

veya gres kısmen bile olsa 

çok tehlikelidir ve namlu 

yırtılmasına ve atıcı ile ya-

nındakilerde ciddi yaralan-

maya neden olabilir. Fișek-

lere kesinlikle yağ sürmeyin 

veya püskürtmeyin. Yağlama 

maddelerini doğru kullanın. 

Ateșli silahınızın doğru șekil-

de korunması ve bakımından 

siz sorumlusunuz.  

NAMLU  

Namlu tüpü temizleme fırçası-
na silah yağı sürün. Fırçayı fi-

șek yatağı ucundan namlu içine 
sokun ve fișek yatağıyla namlu 
tüpünü iyice fırçalayın. Geri çek-
meden önce namlu tüpü fırçası-
nı namludan tamamen geçirdi-
ğinizden emin olun. Gerekirse 
önce namlu tüpünü silah sol-
ventiyle temizleyin. Fırça veya 
temizleme dișiyle fișek yatağı ve 
namlu tüpünden pamuklu bez 
parçası iterek fișek yatağı ve 
namlu tüpünü kurulayın. Temiz 
oluncaya kadar yeni bir bez par-
çasıyla ișlemi tekrarlayın. Namlu 
kilitleme kulpunu silah yağı em-
dirilmiș bir bezle temizleyin. Ye-
niden monte etmeden önce tüm 
namluyu hafifçe yağlayın.  

 UYARI: Namluyu taban-

ca monte edilmiș olarak te-

mizlemeyin. 

 Bilgi: Namlunun fișek 
kaldırıcı (fișek yatağı) ucundan 
temizlenmesi namlu ucu veya 
namlu tüpünün hasar görmesini 
önler. 

KAPAK TAKIMI  
Fișek kaldırıcı yüzeyi, tırnak, 
kapak takımı rayları, kilitleme 
omuzlarına özellikle dikkat ede-
rek kapak takımını silah yağı 
emdirilmiș bir bezle temizleyin. 
Gerekirse NAYLON temizleme 
fırçası kullanın. Kapak takımı 
yüzeylerini temiz bir bezle kuru-
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layın ve kapak takımı kılavuzları-
nı hafifçe yağlayın.

 DİKKAT: Horoza yağ 

sürmeyin. Kapak takımını 

yağlarken horoz penceresin-

den yağ girmesini önleyin. 

Yağ birikmesi, ateșli silahın 

çalıșmasına ve güvenilirliği-

ne müdahale eden kir ve tozu 

çeker.

GERİ TEPME YAYI VE YAY 

KILAVUZU GRUBU

Yay kılavuzu grubunu silah ya-
ğıyla hafifçe yağlayın. Yoğun 
kullanımdan sonra önce NAY-
LON temizleme fırçasıyla bu 
parçaların temizlenmesi gere-
kebilir. 

ÇERÇEVE GRUBU

Hafifçe silah yağı emdirilmiș bir 
bezle kurma kolu, fișek fırlatıcı 
ve kapak takımı rayları bölgele-
rini temizleyin. Gerekirse temiz-
leme fırçası kullanın. 

Parçaları kurulayın ve kapak 
takımı raylarını hafifçe yağlayın. 

ȘARJÖR 
Șarjörün tamamen temiz oldu-
ğundan ve bastırıldığında ger-
delin kolayca așağıya kaydığın-
dan emin olun. Șarjör kutusu iç 
duvarlarını bir bezle kurulayın. 
Șarjörde yağ bırakmayın.    

 DİKKAT: Fazla yağ sür-

meyin. Yağ birikmesi, ateșli 

silahın çalıșmasına ve güve-

nilirliğine müdahale eden kir 

ve tozu çeker.

SAKLAMA 

 UYARI: Tabancayı her 

zaman boșaltılmıș ve șarjör 

boș olarak saklayın.

 UYARI: Ateșli silahınızı 

her zaman çocukların erișe-

meyeceği șekilde saklayın. 

Çocukların karıștığı kaza ris-

kini azaltmak için ateșli sila-

hınızı boșaltın, kilit altına alın 

ve mühimmatı ayrı kilitli bir 

yerde saklayın. 

 DİKKAT: Saklamadan 

önce, her zaman tabanca ve 

çantasının durumunu kontrol 

edin. Çantanın kuru ve ateș-
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li silahın kuru ve yağlı oldu-

ğundan emin olun. Nem ve 

su damlacıkları tabancaya 

hasar verebilir.

 

SORUN 

GİDERME 

 UYARI: Doğru bilgi veya 

eğitime sahip olmadan her-

hangi bir ateșli silahta ona-

rım yapmaya çalıșmayın. Be-

retta tarafından yapılmayan 

parçaları değiștirmeyin veya 

ikame parçalar kullanmayın. 

Çalıșma mekanizmasında 

gerekli değișiklikler veya 

ayarlar Üretici ya da Yerel 

Yetkili Dağıtıcısı tarafından 

yapılmalıdır. 

 UYARI: Tabancanızın 

ateșleme mekanizması iç 

parçalarını değiștirmeye 

çalıșmayın. Bu dahili parça-

ların değiștirilmesi güvenli 

olmayan duruma neden ola-

bilir.

 UYARI: Tabancanızın 

ateșleme mekanizması dahi-

li parçalarının değiștirilmesi 

üretici garantisini geçersiz 

kılar.

ARIZA  MUHTEMEL NEDENİ  TELAFİ  

Yanlıș besleme
Kusurlu fișek
Kirli besleme rampası

Mühimmatı kontrol edin
Besleme rampası ve fișek 
yatağını temizleyin

Yanlıș ateșleme 
Kusurlu kartuș
Vuruș dıșına kayma
Kirli fișek yatağı

Mühimmatı kontrol edin
Besleme rampası kama 
yüzeyini temizleyin
 

Çıkarma arızası
Kusurlu kartuș
Kirli fișek yatağı
Kirli kovan çekme tırnağı

Mühimmatı kontrol edin
Kovan çekme tırnağı ve 
fișek yatağını temizleyin

Vuruș dıșına 
kayma Kusurlu kartuș Mühimmatı kontrol edin
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UZUN NAMLUYA ÖZEL PARÇALAR



39

C6A355 000  APX

BAȘ PARMAK EMNİYETİNE

ÖZEL PARÇALAR
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APX C6A355 000

DOLU FİȘEK YATAĞI 

GÖSTERGESİNE ÖZEL PARÇALAR



SERİ NUMARASI: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SATIN ALINDIĞI TARİH: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SATIN ALMA FİYATI:  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BAYİ BILGILERI: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bu broșürde verilen çizimler ve açıklamalar yalnızca genel 
bir kılavuz olarak tasarlanmıștır ve bağlayıcı olarak dikkate 
alınmamalıdır. Bu nedenle Șirket istediği zaman ve bilgi vermeden 
modelleri geliștirmek veya üretim ya da ticari amaçlı gereksinim-
leri karșılamak amacıyla gerekli olduğunu düșündüğü değișiklikleri 
yapma hakkını saklı tutmaktadır.

05/2016
Cod. C6A355 000
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FABBRICA D’ARMI P. BERETTA S.P.A.
VIA PIETRO BERETTA, 18
I 25063 GARDONE VAL TROMPIA, BRESCIA, ITALY

BERETTA.COM


