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إرشادات السالمة واألمان المبدئية
تم تصميم هذا السالح وتصنيعه واختباره وفقا ألحدث المواصفات الفنية وقواعد السالمة المتعارف عليها .ومع ذلك فإن
استخدام هذ السالح قد ي عُرض حياة المستخدم واألشخاص اآلخرين للخطر فضال عن وقوع أضرار بالسالح أو
الممتلكاتاألخرى.
 www.heckler-koch.com.برجاء االستعالم عن أحدث نسخة لتعليمات السالمة من خالل المو
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‹

احرص على اتباع جميع اإلرشادات الواردة بدليل االستخدام المعني .وعدم االمتثال لها قد يُعرض حياتك للخطر.

‹

تجنب استخدام السالح إذا كنت متعبا أو تشعر بعدم راحة جسدية أو إذا شربت الكحوليات أو تناولت عقاقير أو أدوية
سلفا.

‹

احرص على اتباع التعليمات ودليل االستخدام الصادر عن الجهة الصانعة المعنية عند استخدام الكماليات والذخيرة.

‹

احرص على اتباع نشرات بيانات السالمة والتعليمات الصادرة عن الجهة الصانعة المعنية عند استخدام المواد الخطرة
كالزيوت والشحوم والمنظفات.

‹

احرص على اتباع جميع التشريعات السارية ذات الصلة باستخدام السالح والكماليات والذخيرة.

‹

احرص على اتباع جميع التشريعات السارية ذات الصلة باستخدام المواد الخطرة كالزيوت والشحوم والمنظفات.

دليل المستخدم كجزء من مفهوم السالمة واألمان
دليل االستخدام هذا يُعد جزءا من السالح.
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‹

ال تستخدم هذا السالح إال بعد قراءتك لدليل االستخدام واستيعابك له بشكل كامل.

‹

التزم بترتيب الخطوات المذكورة في دليل االستخدام.

‹

احتفظ بدليل االستخدام طوال فترة تملك السالح.

‹

برجاء االستعالم عن أحدث نسخة من دليل االستخدام وتعليمات السالمة والملحقات من خالل الموقع
.www.heckler-koch.com

‹

قم بإرفاق أي ملحق يصلك مع دليل االستخدام.

‹

احرص على تسليم دليل االستخدام والملحقات المرفقة إلى المستخدم أو المالك الالحق.

إرشادات السالمة واألمان الخاصة بالتعامل مع السالح
‹

يتعين لدى استخدام األسلحة النارية اليدوية توخي قدرا خاصا من الحيطة والحذر ،وذلك ألنه من الممكن تغيير وضع
واتجاه السالح بكل سهولة.

‹

ال تستخدم السالح إال حسب اللوائح واألحكام المعنية .ال تستخدم السالح كهراوة ،أو أداة للضرب أو الكسر ،إلخ .قد
يؤدي استخدام السالح على نحو مخالف لألحكام إلى انطالق الرصاص منه بشكل عفوي أو إلى إلحاق أضرار بالسالح
نفسه.

3.1

3.2

3.3

‹

أنظر إلى السالح دوما على أنه معبأ بالكامل وغير مأمن إلى أن تقوم بإجراء اختبار للسالمة واألمان.

‹

ال تستخدم السالح إال إذا كان في حالة فنية ال تشوبها شائبة.

‹

ال تستخدم السالح من باب اللعب واللهو.

االستعمال
‹

ال تصوب السالح نحو أشخاص وهو في يدك أو أثناء تدربك عليه.

‹

تأكد بصفة مبدئية من كون السالح فارغا من الذخيرة عند استخدامك له ألغراض ال عالقة لها بالتعبئة وإطالق
الرصاص.

‹

ال تلمس الزناد عند تعمير الذخيرة وتفريغها وعند التصويب أو القيام بإجراءات أخرى.

‹

ضع إصبع الزناد خارج حلقة الزناد بصفة عامة.

‹

ال تستخدم القوة أثناء التعامل مع السالح وأثناء تفكيكه ،وتنظيفه وتركيبه.

تجهيزات السالمة
‹

ال تتكل على آليات السالمة واألمان .فآليات السالمة واألمان ال تغني عن واجب التعامل مع السالح بحذر وبشكل سليم.

‹

بالنسبة لألسلحة التي تحتوي على مقبض قفل السالح قم بتثبيت مقبض قفل السالح في الوضع "اآلمن" .

األعطال واألحمال غير االعتيادية
يمنع منعا باتا أن يقوم المستخدمون بإزالة خلل معين يتجاوز حدود هذا الدليل! ال يسمح إال لعاملين مختصين ومفوضين
القيام بإزالة خالل في السالح.

3.4

‹

اعتبر السالح معبأ في حالة حدوث أعطال.

‹

قم فورا بإزالة الخالل التي من شأنها أن تؤثر على عاملي السالمة واألمان.

‹

قد تؤثر األعباء غير االعتيادية ،كالصدمات القوية أو سقوط السالح على األرض ،على عاملي السالمة واألمان .تأكد
من أن يتم فحص السالح بعد تعرضه ألعباء غير اعتيادية من قبل المنتج أو من قبل عاملين فنيين مختصين.

تسليم السالح
‹

ال تسلم السالح إال لألشخاص الذين قرأوا دليل االستخدام واستوعبوه بشكل كامل.

‹

ال تترك السالح إال لألشخاص المخولين حق امتالك هذا السالح .اتبع األحكام السارية.

‹

يجب تفريغ الذخيرة من السالح وأن يكون القفل في الوضع المفتوح عند تسليم أو تسلم السالح.

‹

تسليم وتسلم األسلحة النارية اليدوية العسكرية :يجب تفريغ الذخيرة من السالح وأن يكون القفل في الوضع المفتوح عند
تسليم أو تسلم السالح .مع القاذفات يجب تفريغ الذخيرة وأن تكون السبطانة في الوضع المفتوح .مع المدافع الرشاشة
يجب تفريغ الذخيرة وأن يكون الغطاء وقناة التلقيم والقفل في الوضع المفتوح .مع قاذفات القنابل اآللية يجب تفريغ
الذخيرة وأن يكون الغطاء والقفل في الوضع المفتوح.
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3.5

3.6
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التخزين والنقل والتكهين
‹

قم بتخزين السالح والذخيرة بشكل منفصل عن بعضهما البعض .تأكد من عدم تمكن األشخاص غير المفوضين،
وخصوصا األطفال ،من الوصول إلى كل من السالح والذخيرة.

‹

يجب اتباع التشريعات السارية ذات الصلة بنقل وشحن األسلحة والذخيرة.

‹

يجب اتباع التشريعات السارية ذات الصلة بتدمير وتكهين األسلحة والذخيرة.

إرشادات أخرى
‹

تجنب ضغط زناد التعمير على الفارغ في األسلحة المزودة بزناد تعمير .حيث أن ضغط الزناد على الفارغ قد يؤدي
للتآكل المبكر.

‹

تجنب ضغط إبرة إطالق النار على الفارغ في األسلحة المزودة بقفل إبرة إطالق النار .حيث أن ضغط إبرة إطالق النار
على الفارغ قد يؤدي للتآكل المبكر.

‹

تجنب ترك الترباس يتحرك لألمام سريعا مع السالح قيد الرماية ،مثل المدفع الرشاش .حيث أن ترك الترباس يتحرك
لألمام سريعا قد يؤدي للتآكل المبكر.

تعليمات السالمة ذات الصلة بإطالق النار
‹

احرص على ارتداء واقي السمع عند إطالق النار.

‹

احرص على ارتداء نظارة واقية عند إطالق النار.

‹

حافظ على إبقاء منطقة الفوهة خالية عند اإلطالق.

‹

قم بارتداء قفازات حماية عندما تمسك السبطانة أو األجزاء التي تتعرض للسخونة بعد إطالق النار.

‹

اقتصر على استخدام الطلقات المختبرة بشكل سليم وغير المعرضة للتلف والتي تتمتع بالعيار الصحيح.

‹

تجنب إطالق النار على األبواب وألواح الزجاج والجدران والخرسانة واألحجار واألسطح المستوية )والماء أيضًا( .فقد
تخترق الطلقة هذه األشياء وتنحرف في اتجاه غير آمن.

‹

ال تضغط على الزناد إال عند تسديد السالح على الهدف وعدم تعرض المنطقة خلف الهدف إلى الخطر.

‹

يجب سحب الزناد إلى الخلف تماما عند إطالق النار .عند اإلطالق بتتابع سريع للطلقات يجب تحرير الزناد إلى األمام
بالكامل بعد كل طلقة.

‹

ال تضغط على الزناد إال بعد تثبيت ذراع األمان في وضع اإلطالق المطلوب.

‹

اجعل يديك بعيدة عن مسار الترباس أثناء إطالق النار.
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6.1

تعليمات السالمة المتعلقة باستخدام الكماليات والذخيرة
‹

افحص الكماليات المركبة بالسالح ،مثل عازل الصوت ،من حيث التثبيت الصحيح على فترات منتظمة.

‹

اقتصر على استخدام الذخيرة المطابقة لتشريعات المنظمات  C.I.P.أو  SAAMIالمعنية بالمعايير.

‹

ال تستخدم ذخيرة من نوع  .+P+ارتفاع ضغط الغاز بشكل زائد عن الحد يؤدي إلى زيادة تآكل السالح وقد يلحق به
الضرر.

تعليمات السالمة ذات الصلة بإطالق النار بأنظمة التدريب
‹

استخدم السالح للتدريب فقط.

‹

حافظ على إبقاء منطقة الفوهة خالية عند اإلطالق.

‹

ال تضغط على الزناد إال عند تسديد السالح على الهدف وعدم تعرض المنطقة خلف الهدف إلى الخطر.

‹

اجعل يديك بعيدة عن مسار الترباس أثناء إطالق النار.

‹

احرص على اتباع التعليمات ودليل االستخدام الصادر عن الجهة الصانعة المعنية بأنظمة التدريب.

‹

احرص على اتباع التعليمات ودليل االستخدام الصادر عن الجهة الصانعة للذخيرة المخصصة للتدريب.

أنظمة التدريب بطاقة إطالق عالية CQT / TBR -
تتميز طلقات ) CQTاألهداف القريبة( وطلقات ) TBRالمدى القصير( بقوة طاقة إطالقها )<  (J 5وقد تؤدي لوقوع
إصابات مميتة .يلزم توخ الحذر البالغ عند التعامل بأنظمة التدريب.

6.2

‹

تجنب الرماية على األشخاص بطلقات  CQTوطلقات  .TBRطلقات  CQTوطلقات  TBRقد تؤدي لوقوع إصابات
مميتة.

‹

احرص على ارتداء واقي السمع عند إطالق النار.

‹

احرص على ارتداء نظارة واقية عند إطالق النار.

‹

اقتصر على استخدام طلقات  CQTوطلقات  TBRالمختبرة بشكل سليم وغير المعرضة للتلف والتي تتمتع بالعيار
الصحيح.

أنظمة التدريب بطاقة إطالق متوسطة FX / MMR -
تتميز طلقات التحديد الملونة  FXوطلقات التحديد الملونة ) MMRطلقة مؤشرة( بطاقة إطالق متوسطة إلى مرتفعة )- 3
 (J 4وقد تؤدي لوقوع إصابات بالغة .يلزم ارتداء مالبس الحماية المخصصة عند التعامل مع أنظمة التدريب.
‹

قم بارتداء الواقيات المصنوعة من النسيج اللين المخصصة للرأس والرقبة أثناء التدريب.

‹

قم بارتداء المالبس االعتيادية والمالبس الواقية للجسم بشكل إضافي أثناء التدريب .يجب تغطية الجلد بالكامل.

‹

قم بحماية جميع المفاصل باألحذية العالية وقفازات الوقاية ووسادات الركبة مثال أثناء التدريب.
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6.3

‹

قم بحماية جميع الفتحات في الجسم مثل األذنين واألنف والفم.

‹

ال تطلق طلقات التحديد الملونة إال على األشخاص الذين يرتدون تجهيزات الحماية المنصوص عليها.

‹

ال تطلق طلقات التحديد الملونة على أهداف تقع على مسافة أقل من  2متر.

‹

اقتصر على استخدام الطلقات المختبرة بشكل سليم وغير المعرضة للتلف والتي تتمتع بالعيار الصحيح.

أنظمة التدريب بطاقة إطالق منخفضة CM -
تتميز طلقات التحديد الملونة ) CMمحدد لوني( بطاقة إطالق منخفضة )<  (J 2وقد تؤدي لوقوع إصابات خفيفة .يلزم
ارتداء مالبس الحماية عند التعامل مع أنظمة التدريب.
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‹

قم بارتداء واقيات الوجه والعينين أثناء التدريب.

‹

ال تطلق رصاصات التحديد الملونة إال على األشخاص الذين يرتدون تجهيزات الحماية المنصوص عليها.

‹

ال تطلق رصاصات التحديد الملونة على أهداف تقع على مسافة أقل من  2متر.

‹

اقتصر على استخدام رصاصات التحديد الملونة المختبرة بشكل سليم وغير المعرضة للتلف والتي تتمتع بالعيار
الصحيح.

إرشادات السالمة واألمان بخصوص األمن عند السقوط
يتأثر أمان السقوط بعدة عوامل منها على سبيل المثال :ارتفاع السقوط وزاوية السقوط واألرضية ونوع االصطدام
وتكراره ،استخدام السالح والتعامل معه ،حالة تعمير السالح وتأمينه ،الكماليات وتهيئة تجهيزات السالح والذخيرة
المستخدمة .وبغض النظر عن الجهة الصانعة للسالح أو طرازه ،فإنه يتعذر ضمان أمان السقوط المطلق ،وال يمكن التحقق
منه إال بمعايير تجريبية محددة.
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‹

تأكد بصفة مبدئية من كون السالح فارغا من الذخيرة عند استخدامك له ألغراض ال عالقة لها بالتعبئة وإطالق
الرصاص.

‹

استخدم حزام الحمل  /حبل التأمين لتجنب سقوط السالح وارتطامه باألرض.

‹

تأكد أن ذراع األمان مثبت في وضع اإلطالق المطلوب أوال قبل إطالق النار باألسلحة المزودة بذراع األمان.

‹

احرص على ضبط ذراع األمان على الوضع "آمن" في كل مرة يتم فيها إيقاف عملية اإلطالق.

اإلخالء من المسؤولية والضمان
ال تتحمل شركة  Heckler & Koch GmbHأية مسؤولية أو ضمان في الحوادث الناجمة عما يلي:

6

•

عدم اتباع تعليمات هذا الدليل،

•

التعامل مع السالح بصورة خاطئة،

•

اإلهمال،

•

اإلصالح بطريقة غير سليمة،

•

استخدام الذخيرة ،+P+

•

إجراء تغييرات وتعديالت وإضافات على السالح دون موافقة صريحة ومكتوبة من شركة Heckler & Koch
 ،GmbHأو

•

استخدام كماليات وقطع غيار تابعة لجهات تصنيع أخرى دون موافقة صريحة ومكتوبة من شركة & Heckler
.Koch GmbH
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