1. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΤΡΕΦΕΤΕ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ
ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΤΕ.
Ποτέ μην αφήνετε την κάνη του όπλου να σημαδεύει οποιοδήποτε μέρος του
σώματός σας ή άλλο πρόσωπο.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν γεμίζετε ή αδειάζετε το όπλο.

Όταν πυροβολείτε ένα στόχο, πρέπει να γνωρίζετε τι βρίσκεται
πίσω του. Μερικές σφαίρες μπορούν να ταξιδέψουν πάνω από ένα χιλιόμετρο.
Εάν αστοχήσετε ή εάν η σφαίρα διαπεράσει το στόχο, είναι δική σας ευθύνη να
διασφαλίσετε ότι η βολή δεν θα προκαλέσει κάποιο ατυχή τραυματισμό ή ζημιά.

2. ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΠΛΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΟ.
Ποτέ μην θεωρείτε ότι ένα όπλο είναι άδειο. Ο μόνος σίγουρος τρόπος, για να
διασφαλίσετε ότι ένα όπλο είναι άδειο, είναι να ανοίξετε τη θαλάμη και να
εξετάσετε οπτικά το εσωτερικό, για να δείτε αν υπάρχει σφαίρα. Το να
αφαιρέσετε τον γεμιστήρα δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένα πιστόλι είναι άδειο ή
ότι δεν μπορεί να πυροβολήσει. Τα τυφέκια και οι καραμπίνες μπορούν να
ελεγχθούν, όταν ανοιχτούν ή αφαιρεθούν όλα τα φυσίγγια και με το κλείστρο
ανοιχτό βεβαιωθείτε οπτικά ότι δεν έχει μείνει κανένα φυσίγγι.

3. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΑΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Σ' ΑΥΤΟ.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα παιδιά κάτω των 18 ή άλλο μη
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν θα έχει πρόσβαση στο όπλο σας. Για να
μειώσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται παιδιά, αδειάστε το
όπλο σας, κλειδώστε το και αποθηκεύστε τα πυρομαχικά ξεχωριστά σε
κλειδωμένο μέρος. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι τα εξαρτήματα που
έχουν σα σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων - για παράδειγμα, συρμάτινες
κλειδαριές, τάπες θαλάμης κλπ. - δεν μπορούν να εμποδίσουν τη χρήση του
όπλου σας από ένα αποφασισμένο άτομο. Οι ατσάλινες οπλοθήκες ίσως είναι
πιο κατάλληλες, για να μειώσουν την πιθανότητα σκόπιμα κακής χρήσης ενός
όπλου από έναν αναρμόδιο, παιδί ή ενήλικα.

4. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Ή ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.
Πυροβολώντας στην επιφάνεια του νερού ή σε βράχο ή άλλη σκληρή επιφάνεια,
αυξάνεται η πιθανότητα αναπήδησης ή θρυμματισμού του βλήματος ή της
βολής, η οποία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να χτυπήσει το βλήμα σε σημείο
που δεν θα θέλατε.

5. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ,
ΑΛΛΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ.
Ποτέ μην βασίζεστε σε ένα σύστημα ασφάλειας, για να προλάβετε ένα ατύχημα.
Είναι επιτακτικό να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε τα συστήματα ασφάλειας
του συγκεκριμένου όπλου, αλλά τα ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν,
ακολουθώντας τις διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού που περιγράφονται στους
κανόνες ασφαλείας, καθώς και στο εγχειρίδιο του προϊόντος. Για να
εξοικειωθείτε περισσότερο με την σωστή χρήση αυτού ή άλλου όπλου,
παρακολουθείστε σειρά μαθημάτων ασφαλείας όπλων από έναν ειδικό στη
χρήση των όπλων και τηρήστε τις σχετικές διαδικασίες.

6. ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΑΣ.
Να αποθηκεύετε και να μεταφέρετε το όπλο σας, έτσι ώστε να μην
συσσωρεύονται στα κινητά μέρη του ακαθαρσία ή χνούδι. Να καθαρίζετε και να
λιπαίνετε το όπλο σας, μετά από κάθε χρήση, ακολουθώντας τις οδηγίες που
παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο, για να εμποδίσετε οξείδωση, φθορά στην
κάνη ή συσσώρευση ακαθαρσιών που μπορεί να εμποδίσουν τη χρήση του
όπλου σε περίπτωση ανάγκης. Πάντοτε να ελέγχετε την κάνη, πριν γεμίσετε το
όπλο, για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή από πάσης φύσεως αντικείμενα. Το
να πυροβολήσετε, όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να σημαίνει θραύση
της κάνης και τραυματισμό, τόσο για σας όσο και για τους άλλους που
βρίσκονται κοντά σας. Στην περίπτωση που ακούσετε ασυνήθιστο θόρυβο, ενώ
πυροβολείτε, σταματήστε αμέσως, βάλτε την ασφάλεια και αδειάστε το όπλο.
Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν φράζει τη θαλάμη και ότι κανένα βλήμα δεν έχει
μείνει στην κάνη εξ' αιτίας ελαττωματικού ή ακατάλληλου πυρομαχικού.
7. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ.
Να χρησιμοποιείτε μόνο καινούργια πυρομαχικά εργοστασιακής κατασκευής και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της βιομηχανίας: CIP (Ευρώπη και αλλού), SAAMI
(Η.Π.Α.). Βεβαιωθείτε ότι κάθε σφαίρα που χρησιμοποιείτε είναι του σωστού
διαμετρήματος και τύπου για το συγκεκριμένο όπλο. Το διαμέτρημα είναι
καθαρά χαραγμένο στις κάννες των κυνηγετικών όπλων και στο κλείστρο ή την
κάννη των πιστολιών. Η χρήση αναγομωμένων ή ανακατασκευασμένων
πυρομαχικών μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα υπερβολικής πίεσης
φυσιγγίων, ρωγμής στον κάλυκα ή άλλες ατέλειες στα πυρομαχικά, οι οποίες
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο όπλο σας και να τραυματίσουν εσάς ή άλλους
γύρω σας.

8. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ, ΟΤΑΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ.
Η πιθανότητα να εκτιναχθεί αέριο, μπαρούτι ή μεταλλικά θραύσματα και να
τραυματίσουν ένα σκοπευτή που πυροβολεί, είναι σπάνια, αλλά ο τραυματισμός
που προκαλείται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σοβαρός και περιλαμβάνει την
πιθανή απώλεια όρασης. Ένας σκοπευτής πρέπει πάντοτε να φοράει γυαλιά
ανθεκτικά σε πρόσκρουση, όταν ρίχνει με οποιοδήποτε όπλο. Οι ωτοασπίδες
βοηθούν να μειωθεί η πιθανότητα βλάβης της ακοής από τους πυροβολισμούς.

9. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΚΑΡΦΑΛΩΝΕΤΕ ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ, ΦΡΑΧΤΕΣ Ή ΑΛΛΑ
ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΕ ΓΕΜΑΤΟ ΟΠΛΟ.
Ανοίξτε και αδειάστε τη θαλάμη του όπλου σας, πριν σκαρφαλώσετε ή κατεβείτε
από ένα δέντρο ή πριν αναρριχηθείτε σε φράχτη ή πηδήξετε πάνω από χαντάκι
ή εμπόδιο. Ποτέ μην τραβάτε προς το μέρος σας ή σπρώχνετε ένα γεμάτο όπλο
προς κάποιον άλλον.

10. ΟΤΑΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ
ΠΟΤΑ Ή ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ.
Μην πίνετε και πυροβολείτε. Εάν παίρνετε φάρμακα που μπορεί να μειώσουν τις
αντιδράσεις των κινητήριων μυών ή την κρίση σας, μην χειρίζεστε όπλο. Το
ίδιο, αν βρίσκεστε κάτω από την επήρεια του φαρμάκου.

11. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΓΕΜΑΤΟ.
Αδειάστε το όπλο, πριν το τοποθετήσετε σε κάποιο όχημα. Οι κυνηγοί και οι
σκοπευτές θα πρέπει να γεμίζουν το όπλο τους, μόνον όταν φτάνουν στον
προορισμό τους. Εάν οπλοφορείτε για προσωπική ασφάλεια, το να αφήνετε την
θαλάμη άδεια μπορεί να μειώσει την πιθανότητα ατυχούς εκπυρσοκρότησης.

