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ВАЖНО: "Предупреждения за безопасност" –
Тези предупреждения за безопасност са за вашата защита, както и за
безопасността на другите. Пренебрегването на информацията в това
ръководство може да доведе до сериозни наранявания или смърт
Уверете се, че това ръководство придружава това оръжие ако се предаде на
друг човек. Ако ръководството се загуби, обърнете се към Mossberg за
безплатната му замяна.
Ако се извършват каквито и да е работи по Вашето оръжие като почистване,
настройки, разглобяване или поставяне на допълнителни устройства, то оръжието
трябва да бъде повторно проверено за неговата функционалност преди да се
стреля с боеприпаси.
Огнестрелните оръжия са сложни механизми. Всяка промяна или неправилно
регулиране на части и механизми може да предизвика неисправности и да доведе
до увреждания и нараняване на стрелеца. Собственика на оръжието носи
отговорност за правилното сглобяване и функциониране след разглобяване или
замена на детайли.
Ако Вие не разбирате някоя част от информацията съдържаща се в това
ръководство или имате въпроси - обърнете се към квалифициран оръжейник или
към Mossberg
Не се опитвайте да зареждате или използувате което и да е оръжие докато не сте
прочели и разбрали информацията на съпровождащата го инструкция.
Особенностите на безопастната работа, разглобяване и сглобяване, зареждане и
изпразване на боеприпаси от оръжието. Грешната употреба е опасна и води до
травми или смърт за Вас или тези наоколо. Всеки ползвател е длъжен подробно да
се запознае с инструкциите в настоящето ръководство.

O.F. MOSSBERG & SONS, INC.
P.O. BOX 497 • 7 GRASSO AVENUE, NORTH HAVEN, CONNECTICUT 06473
PHONE (800) 363-3555
www.mossberg.com
Safety and safe firearms handling is everyone’s responsibility.

Като собственик на огнестрелно оръжие, трябва непрекъснато да носите
отговорност за боравенето с него, за Вашата собствена и на околните безопасност:
• Съхранявайте оръжието и боеприпасите в места недостъпни за деца.
Съхранявайте отделно оръжието и боеприпасите.
• Никога не съхранявайте оръжието заредено. Никога на оставяйте заредено оръжие
без надзор или го превозвате заредено в автомобил.
• Изпразнете оръжието след стрелба, качване и слизане от дърво, превоз в
автомобил, катерене и слизане по огради и др
• Не зареждайте оръжието преди да сте отишли на мястото за безопасна стрелба и
не дръжте пръста си на спусъка докато не сте готови да стреляте. Никога не
стреляйте към вода, скали или твърди предмети, защото това води до травми.
• Не употребявайте алкохол или наркотици до и след използване на оръжито. Не
докосвайте спусъка докато оръжието не е на предпазител.Винаги дулото да сочи в
безопасна посока, независимо дали оръжието е на предпазител или не.

Винаги дулото да сочи в безопасна посока, независимо дали оръжието е заредено
или не. Винаги се отнасяте към оръжието като че е заредено
Подавайте Вашето оръжие на другиго с открит механизъм (затворът изтеглен назад)
и на предпазител - "ON" (SAFE) позиция (бутонът в крайно задно положение), след
като сте проверили, че е изпразнено. Настоявайте и вие да получавате в този вид
оръжие от другиго. Запознайте се с всички елементи на безопастност и как те
работят.
По време на стрелба носете защитни очила и антифони за защита на очите и слуха.
Във връзка със силния откат по време на стрелба, осигурете достатъчно разстояние
от приклада до лицето Ви. Уверете се , че захвата на оръжието осигурява нормален
достъп до бутона на предпазителя.
Ние отказваме всякаква отговорност за вреди при използването но нестандартни или
"въстановени", ръчно боеприпаси. Освен това не носим никаква отговорност или
причинени вреди, резултат на промени в детайли, различни от тези мантирани в
завода производител
Научете се да чистите щателно оръжието и се убедете, че няма масло, смазки или
други материали, блокиращи цевта. Препятствия в тях водят до повреди и травми

Трябва да бъде практика надеждното техническо обслужване на оръжието. Убедете
се, че всички външни метални части са покрити с тънък слой оръжейно масло,
особено във влажно време (виж съответния раздел за почистване на оръжието). Не
съхранявайте цевите и цевната кутия в тъкани, които попиват оръжейно масло.
Внимателно да се проверява оръжието след съхранение. Оръжието да се проверява
периодично от квалифициран оръжейник
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Забележки и предупреждения в раководството
Настоятелно препоръчваме да се консултирате с местните оръжейни търговци или
полицията за да получите допълнителна информация за правилата за притежанието на
огнестрелно оръжие, лова и стрелба по мишени, които се изискват от месните закони и
правилници. Дотолкова, доколкото тези нормативи се променят, тези месни органи на
властта са в по добра позиция да консултирит.
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Прочетете и разберете цялото ръковадство и неговите предупреждения за безопастност
преди да използвате огнестрелното оръжие.

МЕХАНИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
Бутонът за безопастност (предпазителят) е разположен в горната част на цевната кутия
(рисивера) (фиг. 2), като сте длъжни ръчно да го местите в нужното положение по
стрелките .
За да сте в безопасно положение "включено" (SAFE) – на предпазител, бутонът
на предпазителя трябва да се фиксира в крайно задно положение. В този
момент, бутона покрива червената точка. Червената точка на предпазителя се
използва учебно за да се покаже неговото положение "ON" (SAFE) или "OFF" (огън)
(фиг. 2), а не в качество на индикатор. Преместването на бутона на предпазителя
напред към дулото поставя оръжието в положение "OFF" (огън).
Запомнете, че ръчният предпазител е механично устройство, което никога не може
да замени безопастните методи на боравене с огнестрелно оръжие. .
Никога на се доверявайте на механично устройство за безопасност
(предпазителя) да предотврати опасностите свързани с невнимателно
бораване с огнестрелно оръжие или насочване в не безопасна посока..
OFF: напред, както е показано
ON: крайно задно положение

fig. 2
Затворна задръжка - заключващ бутон –
(бутон на затвора)
Заключващият бутон (затворната задръжка) е разположен от лявата страна на спусъка , отзад
на спусъковата скоба. Този бутон позволява да се отблокира и огледа патронника и да се
изпразни без да се дърпа спусковия механизъм. Тези действия се извършват с издърпване
на бутона с ръка назад (фиг.3).
ЗАБЕЛЕЖКА: По време на стрелба, затвора се отваря автоматично след удара на
чукчето, циклично, без натискане на заключващия бутон.

заключващ бутон на
затвора за блокиране
и разблокиране

fig. 3
2

МОНТАЖ НА ЦЕВИТЕ
Цевите не са взаимно заменяеми за различните модели на Mossberg 500 ®, 505
™, 535 ™, 590 ® и 835 ®. Цевите са взаимозаменяеми само за един модел и
калибър
ВНИМАНИЕ: Никога не затваряйте затвора и не натискайте спусъка при отделени цеви,
защото води до повреда на оръжието.
За облекчаване при превоз, някои модели оръжие се доставят с отделени цеви. Предните
въртящи се шпилки и шайби също се доставят отделно за някои модели (виж т. 35 и т. 36 от
разглобениното оръжие). За да поставим цевите в цевната кутия се постъпва по следния
начин:

Визуално и физически оглеждайте патронника и отверствието на цевта за да сте
уверени, че те са свободни от всякакви препятствия, излишно масло и грес. Ако не
сте в състояние да ги освободите от тези препятствия, занесето оръжието при
квалифициран оръжейник или оторизиран сервиз. Препятствията от всякъкъв вид
водят до сериозни повреди на оръжието.

Преместете бутона на предпазителя в положение "ON" (SAFE) позиция (фиг. 2).
За всичките модели: Натиснете затворната задръжка-бутона на затвора (фиг. 3) и придвижете
ложата назад с ръка докато предната страна на затвора застане на средата на отвора за
изхвърляне на гилзи (отстрави на цевната кутия) (фиг. 7).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставете си защитни очила.
590 ® / ® 835 модели: Отвинтете капачката на магазина, завъртайки обратно на часовника.
Плъзнете пръстена на цевта по тръбата на магазина, вкарвайки долната част
(продължението на цевта –патронника) в ресивера (цевната кутия) (фиг. 4).
Внимателно въртете цевта напред – назад при вкарването в цевната кутия.
Затегнете капачката на магазина на ръка. НЕ използвайте клещи или ключове за
да затегнете капачката на магазина.
Ако вашето оръжие модел 590/835 е снабдено с фиксатор на пружината на
магазин, до поставянето на капачката на магазина първо поставете фиксатора в
магазина. Натиснете фиксатора навътре в тръбата на магазина така, че той да
достигне до нивото на края на тръбата на магазина.
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Отнася се за модели 835 и 590

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Пружината на магазина оказва налягане на фиксатора. Бъдете внимателни
при демонтаж.
При демонтиране: Чашката пред фиксатора ограничава фиксатора.
Внимавайте да не изкривите края на тръбата на магазина..

ВНИМАНИЕ (за всички модели): Уверете се, че цевта е добре
поставена в цевната кутия (ресивера), гледайки през прозорчето за
изхвърляне на гилзи (отстрани на цевната кутия. Разширението
(продължението) на цевта (патронника) трябва да е влязло плътно в
съответните прорези на цевната кутия, както е показано на (фиг 4)
Монтаж на въртящия стержен Мястото на шайбата е над въртящия стержен. Винта на
стержена поставете в капачката на магазина и затегнате, като се убедите
през през отверствието че той е хорозонтален. Бъдете внимателни - не
затягайте силно.

КАПАЦИТЕТ НА МАГАЗИНА
835™ модел:

Общият капацитет на боеприпаси (в това число един в патронника )Шест (6) броя за 2-3/4 инча (70 мм) и за 3 инча (76 мм). Пет (5) броя
боеприпаси за 3-1/2 инча (89 мм).

535™ models
500® models:
.
505™ models:
590® models:
Забележка:

В съответствие с американските закони за мигриращи птици в магазина се
поставят дървени дюбели за ограничаване на патроните до два.

835® модел:

За да премахнете дюбела, първо отделете цевта. Насочете оръжието
надолу и разклатете нагоре-надолу, докато полека дюбела изпадне.
За да върнете дюбела го поставете в центъра на пружината, около
навивките и.

500® Bantam™
model, super
Bantam and
505™ models:
500® and
535™ models:
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ОРЪЖИЕТО
Преди да заредите оръжието, преместете бутона на предпазителя назад в
положение "ON" (SAFE) (фиг. 2).
По време на зареждане не допускайте пръстите или друг предмет да се докосват
до спусъка. През цялото време насочете дулото в безопасна посока. Натиснете
затворната задръжка (заключващия бутон) и издърпайте ложата назад (фиг. 3)
за да отворите механизма на затвора.
Не зареждайте оръжието, докато не сте готов да го използвате (стреляте)!
Изпразването на оръжието след стрелба е задължително!
Бутонът на предпазителя трябва да е напълно назад в положение "ON" (SAFE)
независимо дали оръжието е заредено или не.
Огледайте патронника и канала на цевта за някакви препятствия, прекомерно
масло или грес. Патронника е задната част на цевта, където се намара патрона
(фиг. 4). Препятствия от всякакъв род довеждат до повреди в оръжието и до
сериозни травми на стрелеца и/или околните.
Проверете и се уверете, че патрона съответства на надписа на лявата страна
на цевта.

835® модел е предназначен да стреля с 12 калибър, 2-3/4", 3" и 3-1/2" изготвени във
фабрика за боеприпаси. Не стреляте с какъв да е тип куршуми (бренеке) (боеприпас-един
куршум) през цев с тилни цевни канали Модел 835 Accu-Mag. Тази цев е за стрелба само
с оловни и стоманени съчми. Използвайте единствено цев Модел 835 предназначена за
стрелба с коршуми (бренеке).
™

535

590

®

Ако искате да заредите оръжието с максимален брой боеприпаси или да водите огън с
единични истрели, заредете първия патрон през отвора за изхвърляне на гилзи,
расположен от дясната страна на цевната кутия (ресивера) (фиг. 5). Боеприпасът може да
се постави непосредствено в патронника или да се постави в горната част на елеватора
(подавателя. Затворете механизма (затвора), придвижвайки ложата напълно напред. Не
забравяте предпазителя да е в "ON" (крайно задно) положение, докато не сте готови за
стрелба

Оръжието вече е заредено и може да стреляте, ако предпазителя преместите в
положение "ОFF" (огън) и натиснете спусъка. Дръжте дулото в безопасна посока.
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Зареждане на магазина
За зареждане на магазина, обърнете оръжието така, че предпазителя да е нагоре.
Натиснете предната част на боеприпаса в подавателя (тръбата на магазина), докато ръба
му щракне до запушалката на магазина или до предния вече поставен боеприпас (фигс. 6 и
9). Никога не превишавайте капацитета на магазина

Изпразване на оръжието в лошо проветрени помещения, почистване или
обработка на боеприпаси може да доведе до въздействия на оловото и/или
други вещества, като предизвикат родилни дефекти, дефекти в
репродуктивните функции, и/или други сериозни физически травми. Осигурете
непрекъснато адекватна вентилация. Изобилно миите ръцете си след контакт.

СТРЕЛБА С ОРЪЖИЕТО
С огнестрелно оръжие, насочено в безопасна посока и заел положение за
стрелба, преместете бутона на предпазителя в положение "OFF" (огън). С
натискане на спусъка назад се произвежда истрел. Убедете се, че дулото на
цевта е в безопасна посока преди да сложите пръста на спусъка.
Ако не се произведе истрел, държейки оръжието в безопасна посока натиснете
бутона на предпазителя в положение "ON" (безопасно). Изчакайте минимум 60
секунди, след което отворете механизма (затвора) издърпвайки ложата назад,
отделете този боеприпас и го дръжте отделно от другите боеприпаси. Не се
опитвайте отново да го използвате за стрелба.
Ако в даден момент по време на стрелба, звукът от изстрела или отката е по
различен от обичайния - STOP! Не зареждайте и не стреляйте с други патрони,
докато не поставите предпазителя в положение "ON" (SAFE) и безопасно изпразнете
оръжието.Огледайте оръжието за възможни повреди или препятствия в патронника и
в цевта. Стрелба с препятствие в цевта на оръжието може да доведе до неговата
повреда или до травми на стрелеца и околните. Ако има постоянни засечки занесете
оръжието на оръжейник.
Циклично действие

За да се извлече гилза на боеприпас от оръжието дръпнете ложата назад.
Гилзата или неупотребен патрон се изхвърля от прозорчето на изхвъргача.
Уверете се, че на траекторията на изхвърлянето няма човек. Понякога
изхвърлянето е със сила и маже да доведе до травма.
За да заредите от магазина натиснете ложата до упор напред
Помнете: когато тръбата на магазина е запълнена и се действа циклично,
боеприпаса се прехвърля в патронника! Винаги дръжте предпазитела на
позиция "ON" (SAFE), докато не решите да стреляте.
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ИЗПРАЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕТО
Преместете предпазителя в положение "OF" (SAFE) и носочете дулото в безопосно
посока докато изпразвате оръжието. Натиснете затворната задръжка (бутонът на
затвора) (фиг. 3) и изтеглете бавно ложата назад, докато боеприпаса се изтегли от
патронника и се вижда напълно в прозорчето за изхвърляне на гилзи. Отстранете
боеприпаса ръчно.
Издърпвайте ложата назад за да изтеглите от магазина боеприпас в елеватора
(подавателя).
Обрърнете оръжието надолу, за да падат патроните от прозорчето за зареждане на
боеприпаси, след като се изтласнат. Накрая, преместете ложата напълно напред,
затваряйки затвора, вече без боеприпас.
Обърнете оръжието така, че прозорчето за боеприпаси на подавателя е надолу, а
дулото в безопасна посока. Поставете големия пръст на дясната ръка в отвора на
долната част на цевната кутия и натиснете патрона в дясно освобождавайки го
изведнаж (фиг. 9). Повторете, докато всички патрони не излезат от тръбата на
магазина.
Натиснете затворната задръжка (бутонът на затвора) и изтеглете ложата напълно
назад. Визуално и физически проверете патронника, елеватора (подавателя) и
тръбата на магазина, за да сте уверени, че оръжието е напълно изпразнено
Оставете затворния механизъм в отворено (задно) положение.Действията по
изпразване да се извършват извън помещениятя при поставен предпазител на
положение "ON" (SAFE)

ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗГЛОБЯВАНЕ
Преди да разглобете оръжието, преместете бутона на предпазителя назад до края
в положение " ON " (SAFE) и визуално и физически проверете патронника,
елеватора и тръбата на магазина за да се убедите, че оръжието е изпразнено.
Носете защитни очила при разглобяване и чистене на оръжието.
Разглобяване: Натиснете бутона на затвора (затворната задръжка) (фиг. 3) и отворете
затвора, издърпвайки ложата напълно назад. Преместете ложата бавно напред от крайно задно
положение, докато затвора не застане на средата на прозореца за изхвърляне на гилите (фиг.
7).

ВНИМАНИЕ: 590 ® и 835 ® Фиксатора на пружината на затвора се намира под значителен
натиск от пружината. При разлобяване бъдете внимателни за да не придизвикате травми на
Вас и околните.
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590 and 835® модел:®

Отвинтете капачката на магазина в посока обратна на
часовника.Отделете цевите от цевната кутия с движение напредназад въртейки ги, извадете цевите от цевната кутия.

500®, 505™ and 535™ models:

Отделяне на блока на спусъка от цевната кутея
Поставете оръжието на чиста повърхност със спусъка нагоре . С тъп предмет (шило,
шпилка – с диаметър не повече, от 3/16 " (4,76 мм), изтласкайте с леко почукване
застопоряващият с малък диаметър штифт, намиращ се на цевната кутия, примерно
на1/2 "(12,7 мм) под задната част на предпазителя (фиг. 8). Свалете блока на спусъка,
като първоначално повдигате задната му част.
Блока на спусъка повече не се разглобява. По нататъшно разглобяване на блока на
спусъка се прави само в специализиран сервиз или от квалифициран оръжейник.

накрайник на блока на спусъка

щтифт
Да не се натиска спусъка и да не позволявайте да се спусне чукчето, докато блокът
на спусъка е изваден. Това може да доведе до травми и/или до повреда на блока
на спусъка.

ВНИМАНИЕ: Това е обема на разглобяване. Повече не се разглобява за
обичайно почистване и техническо обслужване. По нататъшно разглобяване се
извършва в оторизиран сервиз или квалифициран оръжейник

ВНИМАНИЕ: По нататъчно разглобяване изисква изучаване на вътрешните
компоненти на цевната кутия..
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Разглобяване вътрешните елементи на цевната кутия
ВНИМАНИЕ: На този етап на разглобяване, обърнете особенно внимание на
разположението на затвора, подвижните части и на тяхното взаимодействие. При
сглобяване, детайлите трябва да бъдат в същото разположение и взаимодейсвие.
Отделете през долното прозорче за боеприпаси (на подавателя) прекъсвача на патрони и
от противоположната страна на запушалката на патрони. (Необходимо е да се извърши
полека, за да се освободят тези елементи, ако се наложи и с леко почуквате по цевната
кутия) (фиг. 9).

Плъзнете възела на движещите се части (плъзгача) на ложата/затвора назад, така че
възелът на затвора и плъзгача на затвора са на ¾ разстояние по пътя назад. Когато
долната част на плъзгача на затвора съвпадне със сегментите за почистване на стените
на цевната кутия, извадете нагоре плъзгача на затвора от кутията (Фиг. 10).
Отделете възела на затвора, плъзгайки го напред в кутията, прекарвайки го през отвора
за цевите в предната част на цевната кутия (фиг. 11-А).
ВНИМАНИЕ: Бутона на предпазителя трябва да е напълно назад в положение "ON"
(SAFE), за да се отдели елеватора от другите елементи (фиг. 2)
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Завъртете предната част на елеватора нагоре извън кутията (фиг. 11-В). Стиснете
едновременно двете бедра (пластини) на елеватора, формиращи цепнатината (отвора) на
ежектора за да се освободят и го извадете от цевната кутия (фиг. 11-C).

Отделете възела на плъзгащите се части на ложата/затвора, придвижвайки го напред и
го извадете от тръбата на магазина.
ВНИМАНИЕ: Обхвата на разглабяване е приключен.Оръжито повече не трябва да се
разглобява за обичайното почистване и смазване!

ЧИСТЕНЕ И СМАЗВАНЕ
ЧИСТЕНЕ И СМАЗВАНЕ
При надлежно обслужване и грижи, вашият Mossberg® ще Ви служи дълго. Оръжието
трябва да бъде проверявано и почиствано периодично за да се осигури доброто му
състояние. Чистете оръжието си колкото може по бързо след използване (стрелба). Това
е особенно важно ако оръжието е във влажна среда. Периодичното чистене и смазване
са особенно съществени за нормалната работа на оръжието.
Следвайте инструкцията и използвайте качествени комплекти за почистване.
Преди почистване на оръжието, винаги бъдете убедени, че бутонът на
предпазителя е в положение "ON" (SAFE) - (рис. 1) и че оръжието е изпразнено визуально и физически проверявайки цевната кутия, елеватора, и тръбата на
магазина. Носете защитни очила.
Обичайната експлоатация изисква механизмите да бъдат чисти от остатъците получени
при стрелба. Оръжието изисква леко смазване на външнити и вътрешните повърхности за
предпазване от окисление.
За обезпечаване на оптимална производителност Моссберг препоръчва пълно
почистване на всеки 200 изстрела. Да се има предвид, че при необичаен прах и
замърсяване, сурови атмосферни условия и използване на боеприпаси, оставящи
значителни остатъци от прах, може да се наложи доста по често почистване.
Ако оръжието се съхранява продължителен период от време, то трябва добре да се
почисти и смаже. Не обвивайте цевите или магазина в тъкани, попиващи смазка. Това
може да доведе до корозия на оръжието.
Избягвайте да поставяте прекалено многа смазка при температура под нулата. Дебелата
смазка се сгъстява при ниски температури, което може да се отрази на работата на
огнестрелното оръжие. Излагане на неблагоприятни атмосферни условия, както и
кондезация на влага води до корозия на оръжието.

Чистене на цевите
Почистете цевта и цевната кутия със солвент, след което протрийте с мека тъкан, докато
се почистят напълно. Последната стъпка е леко намазване с оръжейно масло за
получаване на защитен слой. Твърдата четка от бронз е полезна за премахване на
натрупани депозити.
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Убедете се, че не са останали парченца плат или прекалено количество масло в цевите,
защото това е опасно препятствие. Препятствия от всякакъв вид може да предизвикат
повреда на оръжието и сериозни травми на стрелеца и околните.

Действия по чистене
Почистете всички механизми, включително затвора, плъзгача на затвора и цевта (фиг. 11)
за премахване на натрупани отпадъци. Механизмите ще останат чисти по дълго ако
смазките се ползват икономично.

Чистене на цевната кутия (ресивера)
Почистете вътрешността на кутията с кърпа и мека четка, като се обръща внимание на
водачите на плъзгача. Трябва да се внимава при почистването на вънщната повърхност на
кутията, за да не се повреди покритието. Никога не използвайте метална четка

Чиктене на спусъка Блокът на спусъка е сложен механизъм и не трябва да се
разглобява. Почиствайте го като общ механизъм със солвент и леко го смазвайте с
оръжейно масло.
Почистването става с мека четка. Никога на ползвайте метална четка за да не се повреди
покритието.
Никога не натискайте спусъка и не позволявайте чукчето да падне, когато блока на
спусъка е отделен от цевната кутия, защото това ще доведе до повреда на блока на
спусъка и/или травми.
ПРОЦЕДУРИ ПО СГЛОБЯВАНЕ

Монтаж на вътрешните елементи на цевната кутия
Поставете кутията и блока на спусъка на чиста повърхност със спусъка нагоре. Проверете
дали бутонът на предпазитела е в положение "ON" (SAFE (фиг. 2).
Придвижете възела на ложата на тръбата на магазина, вкарвайки пластините на плъзгача в
съответните отверстия в предната част на цевната кутия.(фиг. 12).

Вкарайте елеватора, стискайки едновременно двете бедра (пластини), за да се вместят в
цевната кутия, така, че щифтовете на елеватора влязат в съответствуващите отвори с
диаметър (1/4" [6,4 мм]), на цевната кутия (фиг. 11).
Завъртете елеватора така, че предната му част се изравни с предния край на
вдлъбнатината в цевната кутия.
Избутайте задната част на възела на затвора с ключалката надолу към предната вътрешна
горна част на кутията, през отворът за цевта . Отпуснете ежектора (разполажен отстрани на
кутията, срещу долното прозорче за боеприпаси на подавателя, така, че възелът на затвора
напълно да се придвижи назад в кутията. Ежектора трябва да се помести в съответния
прорез на затвора. Натиснете елеватора, така че да застане срещу затвора. Наместете
задната част на възела на затвора наравно със задната част на прорезите за почистване на
страницата на цевната кутия (фиг. 13-В).
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Пластините на плъзгача разположете така, че белега (отметката) на пластините е наравно с
прореза на вътрешните страни на кутията (фиг. 13-А). Плъзгача на затвора трябва да бъде
разположена с улея нагоре, белега (отметката) назад (фиг. 13).
Монтирайте плъзгача на затвора, първоначално отпускайки предната му част. Издатъка на
плъзгача се побира в съответното отверстие на дъното на прорезната ключалка на
патронника и пластините на затворния механизъм (фиг. 13-С). Държейки плъзгача на
затвора надолу, изтеглете възела на ложата напред. Затвора и плъзгача на затвора трябва
да се движат свободно в улеите на цевната кутия. Ако не се движат свободно – НЕ
ПРИЛАГАЙТЕ УСИЛИЕ. Разглобете и сглобете отново, като обърнете внимание на
взаимното разположение на затвора, плъзгача му и пластините на плъзгащите се
механизми.

Поставете запирача и прекъсвача на патрони на техните места на вътрешните стени на
цевната кутия (фиг. 9).
Кукичките трябва да са навътре, далече от стените на кутията.

Монтаж на блока на спусъка
ЗАБЕЛЕЖКА: Чукчето трябва да е запънато в горно положени за да се вкара блока на
спусъка в кутията. Дръжте запъвача и прекъсвача на патрони с едната ръка към
страниците на цевната кутия и блока на спусъка с другата (фиг. 9).
Поставете запъвача и прекъсвача на патрони плътно на техните места в кутията и се
опитайте да наместите блока на спусъка
Поставете накрайника на блока на спусъка в съответните гнезда на страниците на
кутията (фиг. 14-А) и полека натиснете задната част на блока за да влезе на мястото си
в цевната кутия (фиг. 14-В) . БЕЗ УСИЛИЕ!
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако блока на спусъка не се напасва леко в мястото си, убедете се че
вътрешните щифтове на блока съвпадат с гнездата и запъвача и прекъсвача на патрони
са правилно монтирани.
Напаснете отворите на цевната кутия и блока на спусъка съосно и поставете штифта
(фиг. 14).
Монтажа на цевта бе описано по горе.
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ТЕСТВАНЕ
След изпълнение на каквито и да е работи по оръжието, като почистване,
разглобяване, монтаж на допълнителни устройства, то трябва да се провери за
правилна функционалност преди стрелба.
a. Преместете бутона на предпазителя назад в положение "ON" (SAFE) и насочете
дулото в безопасна посока (фиг 2).
b. Преди да действате, визуално и физически проверете кутията, елеватора и тръбата
на
магазина за да се убедите, че оръжието е изпразнено.
Натиснете и задръжте затворната задръжка (за блокиране и разблокиране на затвора)
(фиг. 3). Отворете и затворете затвора няколко пъти за да се провери свободното
движение на системата.
ВНИМАНИЕ:
Затворете затворния механизъм (ложата е напред). Оставете предпазителя на
положение "ON" (SAFE). Натиснете (дръпнете) спусъка. Чукчето не трябва да удря (No
Fire) - няма огън.
Дръпнете пръста си от спусъка. Преместете бутона на предпазителя на положение
“OFF” (FIRE) - огън. Натиснете (дръпнете) спусъка. Чукчето трябва да удари (Fire) огън.
Отворете затворния механизъм - издърпайте ложата назад. Преместете бутона на
предпазителя назад в положение “ON” (SAFE).
Ако оръжието не изпълнява функциите описани по горе, веднага се свържете с
оторизиран сервиз. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ да използвате оръжието.sT sTmenTs

РЕГУЛИРОВКИ
РЕГУЛИРОВКИ
Преди да започнете различни регулировки:
a. Преместете бутона на предпазителя назад в положение "ON" (SAFE) и насочете
дулото
в безопасна посока. Оставете отворен затворния механизъм.
b. Преди да действате, визуално и физически проверете кутията, елеватора и тръбата на
магазина за да се убедите, че оръжието е изпразнено.
РЕГУЛИРОВКИ
Прицел Уилямс Стил:
Височинно може да се корегира, отхлабвайки малкия винт на задния прицел (мерник).
Това позволява базата на прицелната планка да бъде понижена или повишена, като се
повдигне или спусне. Затегнете винта след регулировката.
Съпротивлението на въздуха може да бъде корегирано, отхлабвайки горния винт на
задния прицел (мерник), премествайки прицелната планка в ляво или дясно. За целта
вкарайте дървен клин или друг предмет, който няма да повреди полировката в основата
на прицела. Почуквайте леко с чукче, докато се достигне желаното положение на
прицела. Затегнете винта след регулировката.
Запомнете: Преместването на прицела е в същото направление, в което искате да се
премести попадението при стрелба. Например: ако попаденията при изстрел е ниско и в
ляво, преместете прицела (мерника) нагоре и в дясно.
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Корегиращи винтове
Корекция за вятъра

Корекция на височина

При поставяне на оптичен прицел да се внимава да не пречи на лостчето на
предпазителя.

МОССБЕРГ АКСЕСУРИ ЗА ЦЕВТА
Взаимозаменяеми са цевите само в рамките на модела, калибъра и
капацитета на магазина
500® models: HS410™ цеви не са взаимозаменяеми със цеви за спорт,

стандарт 500. 410.

ПРИКЛАД
ПРЕДИ РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ

a. Преместете бутона на предпазителя назад в положение "ON" (SAFE) и насочете дулото в
безопасна посока.
b. Преди да действате, визуално и физически проверете цевната кутият, елеватора и тръбата
на магазина за да се убедите, че оръжието е изпразнено. Оставете отворен затворния
механизъм

За да се отдели приклада:
1)

Разхлабете горния винт, който държи челото на приклада.
Забележка: Болшинството модели използват винтове с кръстообразни шлици.
2) Разхлабете и снемете долния винт.
3) Завъртете задтилника около горния винт, за да има достъп до цилиндричния болт в
процепа на приклада
4) Проверете конфигурацията на болта. Някои модели използват глави с прорези, другиизползват 1/2 дюмови шестограми
5) Отслабете и свалете болта по посока обратна на часовника. Приклада може да се
отдели.
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Поставяне на приклада:
1) Изравнете отвора в приклада с нарезния отвор в задната част на цевната кутия.
2) Наденете шайбата на болта. Прекарайте болта през приклада към отвора в кутията. С
пръсти затегнете болта за да съвпаднат правилно резбите. Ако се появят трудности,
отвинтете болта и пробвайте отново (фиг. 16).

3)

Използвайте отверка (или шестограм) за да затегнете болта акуратно..

fig. 16
По време на стрелба от силата на отката оръжието се премества назад и нагоре.
Никога не държете оръжието на нивото на очите.За да избегнете възможни травми,
хванете оръжието надеждно с едната ръка за ложата, а с другата за приклада.
Формата на приклада е направена така, че оръжието да се държи на нивото на
талията при стрелба.

ПРИКЛАД SPEEDFEED®
Преди почистване и разглобяване на приклад тип SPEEDFEED ®:

a. Преместете бутона на предпазителя назад в положение "ON" (SAFE) и насочете дулото в
безопасна посока.
b. Преди да действате, визуално и физически проверете цевната кутият, елеватора и тръбата
на магазина за да се убедите, че оръжието е изпразнено. Оставете отворен затворния
механизъм
Ложата и приклада трябва да се почистват периодично без да се смазват..
Задтилника (възглавничката) на приклада speedfeed е под натиск на пружина.
Внимавателно отвинтвайте винта на задтилника за да не се получат травми.

a) Отхлабете и отстранете двата винта на задтилника, въртейки против часовника.

b) Отделете пружината и пластмасовите елементи. Поставете на чиста и суха
повърхност..

Сглобяване
1)

Поставете по един пластмасов елемент във всеки една цилиндрична тръбичка на
приклада

2)

Поставете по една пружина в двете тръбички. Пружините ще влезат в чашовидните
краища на пластмасовите елементи.

3)

Вкарайте винтовете в задтилника, така че да излезат от другата страна на 1/8 дюйма
(около 3 мм). Поставете задтилника срещу пружините така, че края на всяка пружина е
срещу съответното си място в задтилника
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4)
5)
6)

Свийте пружините в тръбичките приближавайки задтилника към приклада.
Отрегулирайте задтилника така, че краищата на винтовете съвпадат с отворите в
приклада.
Оказвайки натиск на задтилника, завинтете добре винтовете без да превъртят.
Проверете правилния монтаж.

ТОПЛОЗАЩИТЕН ЕКРАН
ТОПЛОЗАЩИТЕН ЕКРАН
Преди да пристъпите към всякакъв вид разглобяване и сглобяване:
a. Преместете бутона на предпазителя назад в положение "ON" (SAFE) и насочете дулото в
безопасна посока.
b. Преди да действате, визуално и физически проверете цевната кутият, елеватора и тръбата
на магазина за да се убедите, че оръжието е изпразнено. Оставете отворен затворния
механизъм.

Инсталиране на топлозащитен екран

ЗАБЕЛЕЖКА: Топлозащитен екран може да се постави само на оръжие 12 калибър с
обикновена (равна) цев. Не се монтира на цеви с Ghost ® (кръгъл) прицел.
1)
2)
3)
4)

Следвайте вече описаната процедура по снемане на цевта.
Внимателно снемете предния прицел (мушка), завъртайки го в посока обратно на
часовника. Внимавайте да не повредите края на цевта.
Наденете топлозащитния екран на цевта от към дулото. Голямия пръстен на екрана да
е откъм дулото.
Когато екрана е вече на цевта, използвайте С-образна скоба или стиска за предния
край на екрана.

5)

Поставете пластмасова разпъвачка (разпънка) със съответната дължина или
произволна втулка между предния стяга. Поставете два винта и две гайки на
винтовете и ги притегнете с гаечни ключове 7/64" или 5/16", без да ги стягате
прекалено. (фиг. 17).

6)

Монтирайте цевта.

Обгърнатата с екран цев трябва да се монтира към оръжието. Цевта, защитена с
топлозащитен екран не може да се ползва без надлежното приспособяване на
екрана към оръжието, както е описано по горе.
Убедете се, че винтовете са надеждни и цевта е добре монтирана
7)
8)
9)

Разположете екрана така, че задната му част (големия пръстен) се окаже пред
предната част на ресивера (цевната кутия).
Използвайки гаечни ключове 7/64"или 5/16" затегнете винтовете за да държат добре
екрана, без да ги стягате прекалено.
Поставете предния прицел (мушката) на мястото и.
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Всеки път, когато топлозащитния екран се снема от оръжието, повторете
действията от позиции 5 – 8.

ДВОЙНО ГРЕБЕНЧАТА ЦЕВ ® TROPHY
Преди да пристъпите към всякакъв вид разглобяване и
сглобяване:
a. Преместете бутона на предпазителя назад в положение "ON" (SAFE) и насочете
дулото в безопасна посока.
b. Преди да действате, визуално и физически проверете цевната кутият, елеватора и
тръбата на магазина за да се убедите, че оръжието е изпразнено. Оставете
отворен затворния механизъм.

За да се замени гребена:
1)
2)

Исползвайки ключ 3/8”, развийте и отделете крепежния винт на гребена, намиращ се
в центъра му.
Поставете желания гребен на мястото му. Поставете крепежния винт и
внимателно затегнете. Не затягайте прекомерно, защото може да се повредят
вътрешните възли.

ACCU, ACCU-MAG стесняващи втулки (чокове)
Преди да пристъпите към всякакъв вид разглобяване и
сглобяване:
a. Преместете бутона на предпазителя назад в положение "ON" (SAFE) и насочете
дулото в безопасна посока.
b. Преди да действате, визуално и физически проверете цевната кутият, елеватора и
тръбата на магазина за да се убедите, че оръжието е изпразнено. Оставете
отворен затворния механизъм.
Не използвайте изкривени или деформирани чокове, защото това може да
доведе до повреда на цевта по време на стрелба. Регулярно проверявайте
чоковете за правилния им монтаж и добро състояние. Обърнете особенно
внимание на края на стесненията, където е резбата. Убедете се, че тя не е
деформирана или смачкана.
Никога не стреляйте от огнестрелното оръжие, ако стесняващите втулки (чокове)
са монтирани неправилно. Това довежда до повреда на резбите и цевта.
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Грижи и чистене: Резбата на чоковете трябва да са винаги чисти и леко смазани.
Когато чистите цевите се убедете, че стесняващите втулки (чокове) са правилно
монтирани.Това е необходима за да не се натрупва замърсяване на резбата.
Стесняващите втулки „Пълен чок” не са подходящи за стрелба с картеч или коршуми.
Стесняващите втулки "Подобрен цилиндър" дават най добри резултати при
използване на тези боеприпаси

ACCU ™ стесняващи втулки (чокове)
ACCU ™ чокове са предназначени за стрелба със оловни и стоманени съчми. Най добри
резултати при стрелба със стоманени чокове се получават при използване на ACCU™
стоманени чокове.
За да се снемат стесняващите втулки: Разхлабете чока със специализиран ключ,
влизащ в комплекта на оръжието, развъртайки го в посока обратно но часовника. Когато
втулката се разхлаби я свалете развивайки с пръсти. Поставете втулката на чиста и суха
повърхност.
За да се монтирит стесняващите втулки: Навийте чока първоначално на ръка, а след
това със специализирания ключ. Не прилагайте излишни усилия. Плътността на монтажа
се проверява задължително.

Периодично трябва да се проверяват на плътност стесняващите втулки..

ACCU™ стесняващи втулки (чокове)
Калибър

Изделие #

Образци за оловни съчми

12

95190

пълен

12

95195

модифициран

12

95200

подобрен цилиндър

20

95215

пълен

20

95220

модифициран

20

95225

подобрен цилиндър

12

95235

стрелба по панички

12

95240

екстра пълен

12

95245

изменен
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ACCU-MAG™ ЧОКОВЕ
(само за модел 835)
ACCU-MAG чокове са вътрешни, стесняващи втулки за лов, разработени за използване с
оловни и стоманени съчми. Всеки чок е точно маркиран за какви оловни и стоманени
съчми е предназначена
За да се снемат стесняващите втулки: Разхлабете чока със специализиран ключ,
влизащ в комплекта на оръжието развъртайки го в посока обратно но часовника.
Когато втулката се разхлаби я свалете развивайки я с пръсти. Поставете втулката на
чиста и суха повърхност.
За да се монтирит стесняващите втулки: Навийте чока първоначално на ръка, а след
това със специализирания ключ. Не прилагайте излишни усилия. Плътността на монтажа
се се проверява задължително.

ACCU-MAG™ ЧОКОВЕ

позиция
95256
95252
95270
95253
95280
95254
95290
95255
95251
95258
95257

оловни съчми

стоманени съчми *

Skeet
Improved Cylinder
Improved Cylinder
Modified
Modified
Full
Full
X-Full (Steel)
XX-Full Turkey (Lead Only)
Ulti-Full Turkey
Ulti-Full Turkey

пределни или
подходяжи

Skeet
Mod T & F
Mod T & F
Mod. #2 & BB
Mod. #2 & BB
Full #2 & BB
Full #2 & BB
X-Full (Steel)
Do Not Use
Do Not Use
Do Not Use

Flush
Flush
Ext. Port.
Flush
Ext. Port.
Flush
Ext. Port.
Flush
Flush
Ext. Port.
Ext.

* Поредицата от изстрели с оловни съчми ще се изменят съществено в зависимост от
дължината на боеприпаса,марката на боеприпаса и индивидуалните особености на
цевта. Необходимо е да се извършат практически изпитания, преди да се използват
чоковете
Патрони: Цевите модел 835 overbored ® Accu-Mag са разработени само за
оловни или стоманени съчми.Фирмата Mossberg отказва всякаква отговорност
за повреди по оръжието или нараняване, получени при стрелба с коршуми
(бренеке).
За стрелба с коршуми (бренеке) да се ползват само цеви модел 835,
предназначени именно за тази цел. Да не се стреля със стоманени съчми през
шок ”Екстра пълен”

12 калибър, модел ACCU-MAG™ ЧОКОВЕ

Изделие № Образци за оловни съчми Ярдове Образци за стоманени съчми Ярдове
95251
95252
95253
95254
95255
95256

Екстра пълна
Подобрен цилиндър
Модифициран
Пълен

30
40
40
40

Стрелба по панички

40
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Модификация
Модифициран #2&BB
Пълен #2&BB
Екстра пълен T&F
Стрелба по панички

40
40
40
40
40

ACU-MAG™ втулки FUL ™ TUBE ТУРЦИЯ

БЕЗ ПРЕВОД

Този раздел не е разработен, поради липса на интерес!

МОДЕРНИЗИРАНА ЦЕВ – ЗАРЕЖДАНЕ ПРЕЗ ДУЛОТО
.
БЕЗ ПРЕВОД

БЕЗ ПРЕВОД

БЕЗ ПРЕВОД

БЕЗ ПРЕВОД

Този раздел не е разработен, поради липса на интерес!
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Ако оръжието или някой компонент от него изисква специално обслужване, изпратете
цялото оръжие, а не само компонента.С помощта на избрания превозвач, пощенските
разходи се заплащат (ние не приемаме C.O.D. доставки) при следната последователност:
Бъдете напълно сигурни, че оръжието е изпразнено.
Не съхранявайте боеприпаси заедно с оръжието.
Премахнете всякъкви аксесуари от оръжието, като оптика, ремъци и др.
Изпратете оръжието в подходяща опаковка за избегване на подмяна на чести и повреди по
време на транспортирането.
Включете сведение с точно описание на исканата услуга, пълния адрес за обратна доставка
(не номера на пощенската кутия), адрес и телефон за контакт, при наличие на елктронна
поща.. Желателно е адреса за кореспонденция да е вътре в опаковката.

Доставка АДРЕС

Product Service Center
Maverick Arms, Inc.
1001 Industrial Blvd.
Eagle Pass Industrial
Park
Eagle Pass, TX 78853
Attn: Repair
Ако имате въпроси, свържете се на 800-363-3555 или service@mossberg.com
За поръчване на части:
За поръчване на части от наши специализирани сервизи, можете да ни заявите по факс,
телефон, поща или електронна поща на един от следващите номера / адреси:
Fax Number:
Phone Number:
E-mail Address:
Почтовый адрес:

(830) 773-5893
(830) 773-9007
service@mossberg.com
Product Service Center
Maverick Arms, Inc.
1001 Industrial Blvd.
Eagle Pass Industrial Park
Eagle Pass, TX 78853
Attention: Order Department

Моля указвайте името си, адреса, телефон през деня, електронна поща (ако имате),
модела на оръжието, сирийния номер, калибъра, номера и името на резервната част.
Нашата минимална такса при поръчка е 7,5 долара. Ние приемаме всички главни
кредитни карти, парични и банкови сметки.
Служби извън пределите на U.S.A.
За резервни части и обслужване извън Съединените Щати, молим клиентите да се свързват
с най близките до дома им дилъри и доставчици на Моссберг.
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PARTS LIST
ITEM
NO. DESCRIPTION
1. Barrel assembly
2. Mid-point bead
3. Front sight
4. Takedown screw (model 500®/505™/535™)
5. Choke tube
6. Receiver
7. Scope mount dummy screws
8. Ejector
9. Ejector screw
10. Elevator
11. Cartridge stop
12. Cartridge interrupter
13. Bolt assembly
14. Bolt slide
15. Trigger housing assembly
16. Trigger housing pin
17. Stock
18. Recoil pad
19. Spacer
20. Recoil pad screw
21. Stock bolt
22. Lock washer
23. Ejector follower
24. Magazine spring
25. Limiting plug
26. Retaining ‘O’ ring
27. Magazine tube
28. Action slide assembly
29. Forearm
30. Action slide tube nut
31. Rifled barrel
32. Front sight assembly
33. Rear rifle sight assembly
34. Magazine cap (model 590®/835®)
35. Retaining washer
36. Front swivel stud
37. Heat shield
38. Heat shield spacer
39. Heat shield screw/nuts
40. Speedfeed® stock
41. Speedfeed® recoil pad
42. Speedfeed® recoil pad screws
43. Speedfeed stock bolt
44. Lock washer
45. Flat washer
46. Stock swivel Q.D. post
47. Speedfeed® followers
48. Speedfeed® spring

