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ESPINGARDA SEMI AUTOMÁTICO
MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Leia as instruções e avisos neste manual
cuidadosamente antes de usar estas armas de fogo.

REGRAS DE SEGURANÇA DE ARMAS
Observe estas regras de manuseio seguro de armas.
1.Mantenha sempre o cano apontado em uma direção segura. Observe
sempre o cano: nunca aponte uma arma, acidental ou intencionalmente, para
qualquer pessoa ou coisa que não tenha a intenção de atirar. Identifique o
alvo antes de disparar.
2.Sempre trate qualquer arma de fogo como se ela estivesse carregada!
3.Mantenha o dedo fora do gatilho enquanto opera a ação e em todas as
outras vezes até que esteja pronto para atirar.
4.Mantenha a arma de fogo em segurança todos os momentos até que esteja
pronto para disparar a arma.
Não confie na segurança da sua arma de fogo, a segurança em qualquer
arma é um dispositivo mecânico e não se destina a substituir o sentido
comum ou o manuseio seguro da arma.
5.Aprenda como sua arma de fogo funciona. Se você não entender
completamente o uso adequado e como é o funcionamento da sua arma,
procure o conselho de um instrtutor credenciado ou alguém que tenha
conhecimento.
6.Não altere ou modifique e partes de uma arma de fogo.
7.Guarde as armas descarregadas, separadas de qualquer munição, em um
cofre ou onde as crianças não possam pegar.
8.Certifique-se de que o cano esteja livre de qualquer obstrução antes de
carregar. Crie o hábito de verificar o cano todas as vezes antes de carregar,
qualquer obstrução do cano, pode ocasionar a exploção da arma.
9. Use óculos de proteção e proteção auditiva adequada ao fotografar.

10.

Nunca escale ou salte sobre qualquer coisa, como uma árvore,
cerca ou vala, com uma arma carregada. Abra o cano, retire as conchas e
entregue a arma a um amigo ou coloque-a no chão, do outro lado do obstáculo,
antes de cruzar sozinho. Não incline uma arma contra uma árvore ou outro objeto;
poderia cair e possivelmente descarregar.

11. Não atire em uma superfície dura ou na água. A munição podem
ricochetear ou saltar e viajar em direções imprevisíveis com grande velocidade.

12. Nunca transporte uma arma carregada. Não coloque uma arma carregada
em um veículo. A arma deve ser descarregada e colocada em um estojo quando
não estiver em uso.
13. Nunca beba bebidas alcoólicas antes ou substâncias intorpecentes que
prejudique seu dicernimento para a boa utilização da arma de fogo.
14. USE SEMPRE A MUNIÇÃO CORRETA. Todas as armas de fogo são
fabricadas para usar um certo calibre ou calibre de munição. Use apenas
munição que o fabricante tenha recomendado. Sempre verifique antes de
carregar que você tem a munição correta que corresponde às
recomendações do fabricante. Usar munição incorretamente recarregada ou
incorreta pode causar morte e ferimentos. Isso também pode danificar ou
destruir sua arma de fogo, o que anulará qualquer garantia.
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INTRODUÇÃO AS ARMAS DO MAESTRO
Por muitos anos, a MAESTRO ARMS tem sido associada à indústria de armas.
Após o projeto Maestro nascer, tiveram como principios básicos a Qualidade e
Satisfação dos clientes com seus produtos e serviços. Você, cliente da MAESTRO
ARMS. Nós queremos agradecemos o privilégio de entregar um produto para você
que lhe proporcionará anos de uso prazeroso. Feliz Felicidades.

SOBRE SUA ESPINGARDA SEMI-AUTOMÁTICA
Sua espingarda MAESTRO é operada a gás. O gás criado a partir de um disparo é
o que faz a espingarda Semi Automática criar o ciclo ate o próximo disparo,
deixando a arma pronta para disparar ate a finalização da sua munição no
reservatório (magazine) tubolar. O ferrolho permanecerá bloqueado na posição
aberta após o último cartucho ser disparado. O sistema de medição de gás
tecnologicamente avançado permite que você atire 2 3/4 "e 3" cartuchos
alternadamente com qualquer munição do medidor adequado para a sua arma de
tiro com desempenho impecável. Esta e outras características que sua arma
Maestro tem e que deixa uma arma cheia de orgulho e prazer para os próximos
anos.
Para modelos de 3 1/2 ", o sistema de medição permite que você dispare cartuchos
pesadas de 2 3/4", 3 "e 3 1/2" de forma intercambiável.

INTERRUPTOR DE SEGURANÇA OU TRAVA DE SEGURAÇA
A segurança é projetada para parar o mecanismo de disparo.
NÃO CONFIE NA SEGURANÇA DA SUA ARMA. TRATE CADA ARMA COMO
SE ESTIVER CARREGADA E PRONTO PARA DISPARAR. A cheve de segurança
em qualquer arma é um dispositivo mecânico e não se destina a substituir o bom senso
ou o manuseio seguro da arma. Mantenha sempre o CANO apontado em uma direção
segura.

A. A segurança está localizada atrás do gatilho e fornece proteção contra disparos
acidentais ou não intencional sob uso normal quando devidamente engatada.
B. Para ativar a segurança, pressione o
botão para que ele se projete do lado
direito da espingarda e a MARCAÇÃO
VERMELHA DA FAIXA NÃO PODE SER
VISTA. A segurança deve estar sempre
na posição "ligada" ou "segura" até que
você tenha a intenção de disparar a arma
(foto 1).
C. Quando você estiver pronto para
disparar a arma, pressione o botão de
segurança para a posição "off"
(desligado) ou "fire" (fogo), para que a
segurança saia do lado esquerdo da
espingarda e a MARCAÇÃO DA FAIXA
VERMELHA FIQUE AMOSTRA.
PERIGO: A arma disparará quando o gatilho for puxado intencionalmente ou
acidentalmente quando a MARCAÇÃO DA FAIXA VERMELHA ESTÁ
MOSTRANDO.
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MONTAGEM
Na embalagem, a espingarda é dividida em duas partes: grupo receptor e cano (foto
2).
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Para montar a arma, siga os passos abaixo:
Desaparafuse a tampa (foto 3) e remova o Telha(Guarda Mão) (foto 4).
Puxe a trava de suspensão colocada na parte traseira da portadora (foto 5).
Monte o cano enquanto centraliza o ferrolho e o receptor (foto 6).
Volte a montar a telha(Guarda Mão) (foto 7) e aparafuse a tampa no tubo do
armazenador (magazine) tubolar com rosca (foto 8)

3

4

5

6

3

7

8

CARREGANDO SUA ESPINGARDA
Você pode carregar sua espingarda das seguintes maneiras:

1. Certifique-se de que a segurança esteja na posição "on" ou "safe" (ver a secção
relativa à operação da segurança nas páginas 3 e 4).
Puxe o ferrolho para trás até que ele trave na posição aberta (foto 12). Coloque um
cartucho na brecha encaixando na câmar (foto 9). Solte o ferrolho pressionando o
botão(Retém do Ferrolho) localizado em direção à frente e abaixo do ferrolho (foto 10).
Esta câmara é rodada e a arma dispara se o gatilho for puxado, com a segurança na
posição "off" (desligado) ou "fire" (fogo). Você pode então colocar cartuchos adicionais no
reservatório (magazine) tubolar, inserindo-os através da porta de carregamento na parte
inferior do receptor e empurrando-os para dentro do reservatório (magazine) tubolar
(foto11).

2. Certifique-se de que a segurança esteja na posição "on" ou "safe" (ver a seção
relativa à operação da segurança nas páginas 3 e 4).
Puxe o ferrolho para trás até que ele trave na posição aberta (foto 12). Coloque os
cartuchos no reservatório (magazine) tubolar inserindo-os na porta de carregamento na
parte inferior do receptor e empurrando-os para dentro do reservatório (magazine) tubolar
(foto 11). Empurre para trás a trava do compartimento do gatilho na parte traseira da
espingarda (foto 13). Isso permite que o cartucho saia do reservatório (magazine) tubolar
e se mova para o transportador. Solte o ferrolho pressionando o retém do ferrolgo (botão)
localizado na frente do ferrolho (foto 10). Esta câmara faz uma volta, e a arma dispara
se o gatilho for puxado com a segurança na posição "off" ou "fire".
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DESCARREGAR SUA ESPINGARDA
Em caso de risco, a segurança está na posição "ligada" ou "segura" (consulte a
seção referente à operação da segurança nas páginas 3 e 4). Repita o movimento,
puxe o ferrolho para fora para ejetar qualquer cartucho da câmara (foto 12). Trave o
ferrolho aberto pressionando a travando o retém (botão) localizado na frente do
(foto 13). Levante o transportador e empurre a trava do compartimento da revista
(foto 14). Os cartuchos do reservatório (magazine) tubolar serão ejetadas.
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DESMONTAGEM
Desaparafuse o tampão da frente reservatório (magazine) tubolar .
Pegue o telha(guarda mão) e cano (foto 15).
Tire a manivela do ferrolho e, em seguida, todo o conjunto do parafuso (foto 16).
Com uma ferramenta, empurre o (s) pino (s) do grupo de disparo(guarda
mato/gatilho) para fora (foto 17) e retire o grupo de disparo(guarda mato/gatilho)
(foto 18).
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1 PIN

2 PINS
REMONTAGEM
Monte no reservatório (magazine) tubolar, a mola de ação e insira o grupo no
ferrolho e no câmara.
Insira a alça em seu buraco.
Remontar o grupo de gatilho fixando-o com o (s) pino (s).
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12 LISTA EXPLODIDA - LISTA DE PEÇAS
Stock No Descrição

Stock No Descrição

KBOO

MONTAGEM DO GRUPO DE DISPARO(GATILHO)

KA04 PARAFUSO DA PÁSSARA DE RECOLE DA BORRACHA

KGOO

RECEPTOR

KA07

MOLA DE BLOQUEIO DE FORE-END

KGO1

TUBO DE MOLA RECOIL

KA08

BLOQUEADOR DE FORE-END

KGO3

MOLA RECOIL

KA09

PARAFUSO DE BLOCO DE FORE-END

KGO4

Tampão de Primavera Recoil

KA10

NOE FORE-END

KGO5

PIN DE TRANSPORTE DE TRANSPORTADOR

KSA10

FORE-END SINTÉTICO

KGO6

CARRINHO DE TRANSPORTE

KA11

NUTRA FORE-END

KGO7

MOLA TRANSPORTADORA

KA12

PLACA PINTADA FORE-END

KGO8

PIN DE TRANSPORTE DE CARRINHO
MOLA DO BOTÃO DA LINGÜETA DO
TRANSPORTADOR

KA13

PLACA FORE-END

KN01

CANO

BOTÃO DE LATCH CARRIER

KN02

VISÃO FRONTAL

KG11

LATCH DE FORE-END

KN03

CULATRA

KG12

PARAFUSO DE LACE DE FORE-END

KN07

ANEL DE OGUE DE FURO DE GÁS

KG13

CUBA DE MOLA LOGN MAGAZINE

KN09

TUBO DE CHOKE

KG14

MÁQUINA DE MAGAZINE

KN10

JUNTA DE FURO DE GÁS

KG15

CÁPSULA CURTA DA MOLA DA MAGAZINE

KN11 PLUGUE DE FURO DE GÁS

KG16

PLACA DE MAGAZINE

KS05 PISTÃO

KG17

TUBO DE MAGAZINE

KS06 ANEL O-PISTÃO

KG18

BLOCKER DE PLUGUE DE MAGAZINE

KS07 ANEL DE PISTÃO

KG19

BARRA DE AÇÃO

KA01

ESTOQUE DE NOZES

KGO9

8 KG10

KSA01

STOCK SINTÉTICO

KA03

BOLSA DE RECOLE DE BORRACHA

MONTAGEM DO GRUPO DE DISPARO -B00
KB13
KB07

KB15

KB03

KB20
KB11

KB04

KB21

KB10
KB09
KB30

KB01
KB05
KB14

KB19

9
KB02

KB17

KB28

KB16
KB22

KB06

KB29
KB25

KB23

KB18

KB27
KB26
KB24

KB00

12 GA. CONJUNTO DO GRUPO DE TRIGGER - LISTA DE PEÇAS
Stock No Descrição
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Stock No Descrição

KB01

GUARDA DE DISPARO

KB17 TAMPÃO DA MOLA DO MARTELO

KB02

SEGURANÇA DE MÃO

KB18 MARTELO DE TRAVAMENTO DE MARTELO

KB03

PINO DE MOLA DE SEGURANÇA

KB19 LIBRA DO MARTELO

KB04

KB20 PIN DE TUBO DE MARTELO

KB05

MOLA DE FUNGOS DE SEGURANÇA
PINO DE MANUTENÇÃO DA MOLA DE
SEGURANÇA

KB06

PINO DE FIXAÇÃO DO DISPARADOR

KB22 Mola de trava de proteção do gatilho

KB07

DESCONECTOR

KB23 Mola de trava de proteção do gatilho

KB09

MOLA DE DISPARO

KB24 Transportador

KB10

DISPARO

KB25 RELÓGIO DO PARAFUSO

KB11

MOLA DE GOTA MARTELO

KB26 PINO DE TRAVAGEM DO PARAFUSO

KB12

PARTE DE QUEDA DO MARTELO

KB27 Alfinete de portador

KB13

HAMMER DROP PIN

KB28 Mola Transportadora

KB14

PINO DE DISPARO

KB29 Pino da mola transportadora

KB15

MARTELO

KB30 Pino do Receptor

KB16

MOLA DE MARTELO

KB21 ANEL DE PISTÃO DE TUBO DE MARTELO

USO DE TUBOS DE ESCALA
O estrangulamento é o que controla a abertura ou o fechamento do padrão de
disparo da sua arma de fogo. O quadro abaixo lista o estrangulamento disponível
(de aberto a fechamento) e as marcas correspondentes que indicam o
estrangulamento de sua espingarda específica.

Os tubos de estrangulamento são para modelos de cano de 71 cm.

NUNCA dispare ou utilize ferramentas de limpeza na espingarda através de um
cano que use tubos sem ter um tubo de estrangulamento instalado. As roscas do
tubo de estrangulamento e as roscas internas do cano devem ser limpas após cada
uso e antes da instalação do tubo.
Para instalar um tubo, insira o tubo no cano e aperte. Uma vez que o tubo é
apertado com a chave de tubo de estrangulamento apropriada até que o tubo
esteja confortável. NÃO aperte demais ou aperte com força com a chave.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Cuidado: Certifique-se de que a espingarda esteja descarregada.
1. Certifique-se de que as superfícies de contato do polo e do receptor da culatra,
bem polidas e finamente ajustadas, estão especialmente limpas e levemente
lubrificadas com um óleo lubrificante destinado para espingardas. Não use silicone
puro ou lanolina.
2. Passe um tecido com óleo pelo orifício com uma vareta de limpeza a partir da
extremidade da culatra. Para evitar o acumolo de resíduos, use um solvente de
limpeza e uma escova para limpar o orifício periodicamente. Siga esta limpeza com
um ou dois tecidos limpos. Importante: Se a sua espingarda estiver equipada com
tubos de estrangulamento, não use uma escova de latão para limpar os canos, a
menos que um tubo de estrangulamento esteja instalado no cano. Canos que
utilizam tubos de estrangulamento também devem ter os tubos de estrangulamento
removidos para limpar e lubrificar a rosca de dentro do cano e os próprios tubos de
estrangulamento. Isso protegerá a rosca de serem danificados por ferramentas de
limpeza e também evitará a formação de sujeira que causaria a difícil remoção dos
tubos de estrangulamento do cano. Danos podem resultar em não conseguir
colocar os estranguladores no cano, e ao tentar remover pode causar danos ao
produto.
Nunca dispare sua arma sem tubos de estrangulamento apertados no cano. Não
aperte demais os tubos de estrangulamento. Limpe todas as superfícies de metal
expostas com um pano lubrificado antes de o guardar. Não esguichar ou derramar
óleo no mecanismo interno porque pode
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dificultar o bom funcionamento e irá absorver a madeira. Após longos períodos de
uso pesado, sua arma deve ser levada para um armeiro qualificado para que a
ação seja desmontada para limpeza e lubrificação profissional..

3. Lembre que a madeira também precisa de cuidados para uma maior vida util do
produto.

ARMAZENAMENTO
Limpe completamente e lubrifique sua arma antes de guardá-la. Guarde a arma em
um estojo para pré-ventilar arranhões e amassados. Armazenar em local seco para
evitar a corrosão. Guarde a arma de fogo em um cofre e longe de crianças e no
lugar onde ela não possa ser obtida por pessoas não autorizadas a usá-la.
Guarde sempre a espingarda descarregada e separadamente de qualquer
munição.

IMPORTANTE
USO DE TIRO DE AÇO
O estrangulamento (constrição do furo) em todas as espingardas modernas foi
estabelecido com base no desempenho padrão dos cartuchos carregadas com
chumbo. Ao usar nos cascos o bagos de aço, você notará um desempenho
diferente na densidade do padrão versus o padrão estabelecido de chumbo, porque
o chumbo de aço é mais duro e mais leve que o chumbo.
Você deve estar ciente das seguintes diferenças e cuidados:
Nunca atire cargas de aço em um cano cheio de estrangulamento. Para fazer
isso, o cano pode inchar ou romper. Em geral, o tiro de aço disparado com um
estrangulador(choque) modificado produzirá o equivalente a um padrão de choque
total de chumbo. Isso será válido para todos os tamanhos de bagos de aço. 2. As
bobinas de cilindro melhoradas estabelecidas produzirão o equivalente a um padrão
de estrangulamento modificado (com chumbo).
Todos os disparos de aço são maiores que não 2, e incluindo tamanhos especiais
como -F-, "T", etc., devem ser usados apenas com bobinas de cilindro melhoradas.
Este tamanho de bagos de aço, quando usado em bobinas de cilindros melhoradas,
produzirá padrões equivalentes aos padrões de estrangulamento total (de chumbo).
O estrangulamento ou orifício de cilindro estabelecido produzirá o equivalente a um
padrão modificado (chumbo).
Informações adicionais sobre o uso de bagos de aço estão disponíveis em
Remington, Winchester, Federal e outras empresas de munição.
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ACORDO DE SERVIÇO E GARANTIA LIMITADA

A MAESTRO ARMS concorda em atender seus produtos
gratuitamente por defeitos de materiais e mão-de-obra, de
acordo com o contrato de serviço listado abaixo. A obrigação
da MAESTRO ARMS sob este contrato está limitada ao reparo
ou substituição de partes inservíveis e não cobre quaisquer
danos incidentais ou conseqüenciais. Além da garantia
expressa contida neste documento, a MAESTRO ARMS não
oferece garantias, expressas ou implícitas.

A MAESTRO ARMS consertará ou substituirá qualquer
peça inservível por DOIS (2) ano a partir da data de
compra e ainda fornecerá peças grátis (Madeira não
incluída) por um período adicional de DOIS (2) anos de
acordo com a declaração de garantia acima desde que sua
arma de fogo não tenha sido alterada, abusada,
intencionalmente danificada ou danificada por munição de
sobrepressão. Este acordo não é transferível; seus
benefícios aplicam-se apenas ao comprador original.
Para obter um serviço gratuito durante o tempo em que
este acordo estiver em vigor, entre em contato coma o
MAESTRO ARMAS.
Este contrato e as garantias contidas neste documento
serão anulados se o seu cartão de registro não
comunicado ao importador ou fabricante no periudo de 30
dias corridos.
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REMESSA
Ao devolver sua arma para o serviço, por favor, tome cuidado na embalagem.
Desmonte sua arma, embrulhe em papel ou outra produto protetor e coloque a
arma na caixa original. (ESTA CAIXA PROTEGERÁ A ARMA MAS NÃO É
PROJETADA PARA O TRANSPORTE). Caixa de papelão aprovada para remessa
interestadual. A MAESTRO ARMAS não se responsabiliza por danos ocorridos
durante o transporte.

OBRIGADO
Obrigado por adquirir uma espingarda MAESTRO ARMS, temos a certeza que esta
arma lhe trará anos de prazer. Sua satisfação é a chave para o nosso sucesso. Por
favor, deixe-nos saber se podemos ser de serviço e por favor, retransmitir quaisquer
observações sobre o desempenho ou a aparência de suas armas.

REGISTRO DO COMPRADOR
Modelo____________________________________________________
Número de série
Data de compra
Calibre
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