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Süsihappegaasil töötav paintballpüstol 

Umarex mudel RAM-30X (REAL 

ACTION MARKER)  

Relva ostja ja kasutaja on kohustatud järgima kõiki relva omamise ja 

kasutamisega kaasnevaid keelde.  

Enne paintballpüstoli kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit mõistmaks relva 

tööprintsiipi. Ei tohi unustada, et paintballpüstol pole mingil juhul mänguasi. Järgige alati kasutusjuhendit 

ja hoidke see võimalike küsimuste puhuks käepärast.  

HOIATUS: Paintballpüstol pole mänguasi! Selle väärkasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Nii 

püstoli kasutaja kui kõik teised ohtlikus tsoonis viibivad inimesed peavad kandma spetsiaalseid 

kaitseprille, mida kasutatakse selle haarava spordiala kasutamisel. Paintballpüstoli müümine alla 

18-aastastele isikutele on keelatud! Kõik alla 18-aastased püstolikasutajad peavad viibima täiskasvanute 

järelevalve all. Enne püstoli kasutuselevõttu tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga.  

TEE PÜSTOLI OHUTU KASUTAMISENI:  
1. samm tutvuge hoolikalt kõigi püstoli osadega  

2. samm süsihappegaasiballooni paigaldamine ja eemaldamine  

3. samm padrunipideme laadimine ja tühjaks laadimine  

4. samm sihik ja kirp  

5. samm tulistamine  

6. samm relva hooldamine ja hoidmine  

7. samm üldised juhised 

8. samm ohutusnõuded  

9. samm tehnilised andmed  

1. Samm: tutvumine paintballpüstoli osadega  
foresight – kirp  

CO2-cylinder cover – gaasiballooni vutlar  

slide – kelk  

magazine - padrunipide  

slide catch – kelguriiv  

magazine holder – salveriiv  

rear sight – tagumine sihik  

trigger - päästik  

grip – käepide  

muzzle – rauasuue  
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2. Samm: süsihappegaasiballooni paigaldamine ja eemaldamine  

Hoiatus: Jälgige, et teie käed ei jääks ette väljapurskuvale gaasijoale – rõhu 

alt vabanev süsihappegaas võib põhjustada palja naha külmumist. Kui teie 

gaasiballoon on varustatud kraaniga, siis veenduge enne selleeemaldamist 

relvast, et see on suletud. Ärge jätke gaasiballooni kõrge temperatuuri 

meelevalda. Ärge hoidke gaasiballooni kohas, kus selle temperatuur võib 

tõusta kõrgemale 54C kraadist. Järgige gaasiballooniga kaasas olevat tootja 

kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid nii ballooni kasutusele võtmisel, relvast 

eemaldamisel kui säilitamisel.  

A. gaasiballooni paigaldamine  
• Suunake püstoliraud ohutusse suunda.  

• Asetage baasiballoon vutlarisse ja kruvige vutlar koos ballooniga tihedalt pesasse. 

Märkus: Vutlarit pesasse kruvides torgatakse gaasiballooni auk.  

Märkus: Paintballpüstoli hoiustamine koos töökorras gaasiballooniga on keelatud!  

B. gaasiballooni eemaldamine  

Märkus:  Enne hoiustamist tuleb püstolilt alati eemaldada gaasiballoon.  

• Laadige oma paintballpüstol tühjaks.  

• Suunake relvaraud ohutusse suunda ning kruvige balloonivutlar koos gaasiballooniga 

ettevaatlikult pesast välja.  

• Sooritage mõned turvalasud ohutus suunas, väljutamaks võimalikku jääkgaasi relvast.  

Märkus: Hoolimata eelpoolkirjeldatud ettevaatusabinõudest võib ballooni eemaldumisel siiski 

natuke gaasi vabaneda.  

3. Samm: padrunipideme laadimine  

Hoiatus: Kasutage ainult .43-kaliibriseid paintballe ja kummikuule (kaliiber on 

antud tollituhandikes). Juba kasutuses olnud laskemoona ja laadimiskapslite 

taaskasutamine on keelatud. Teistsuguse kaliibriga laskemoon kasutamine 

võib vigastada nii relva, selle kasutajat kui ka läheduses viibivaid inimesi.  

Tähelepanu: Tulistamisel kasutage kas ainult paintballe või ainult kummikuule. Erinevat tüüpi laskemoon 

üheaegne kasutamine on keelatud.  

Märkus: Enne painballidega tulistamist tuleb relvaraud hoolikalt puhastada õlist. Enne kummikuulidega 

tulistamist tuleb püstoliraud õlitada (vt 6. samm: relva hooldamine ja hoidmine).  

• Suunake relvaraud ohutusse suunda. 

• Tõmmake püstoli kelk (slide) tagasi nii, et kelguriiv (slide catch lever) selle tagumises asendis 

lukustab. 
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Märkus:  Salve on võimalik eemaldada vaid siis, kui püstoli kelk on tõmmatud taha.  

• Vajutage päästikukaitsme juures olevale salveriivile (magazin holder) ja eemaldage padrunipide 

püstolipidemest.  

• Vajutage padrunipideme vedru (follower) alla ja lukustage see nii, nagu on näidatud kõrvaloleval 

pildil.  

• Laadige püstolipide soovitud laskemoonaga, nagu on näidatud kõrvaloleval pildil.  

• Suruge padrunipide pesasse kuni kuulete selle lukustamist tähistavat klõpsu.  

Märkus:  Padrunipidet ei saa pesasse suruda ilma püstolikelku tagasi tõmbamata.  

Märkus:  Kummikuule tuleb enne pidemesse laadimist kergelt niisutada silikoonõliga Umarex 2.5138 või 

mõne selle analoogiga.  

Märkus:  Püstolit hoiustage ainult tühjaks laetuna ja kaitseriivistatult.  

4. Samm: sihik ja kirp  

A. sihtimine  
Asetage märklaud ohutusse kohta. Suunake relv märklauale nii, et kirp asuks otse märklaua keskmiku all, 

kirp aga jääks sihikupilu keskele nii, et kirbu ülemine serv on sihiku ülemise servaga ühel tasapinnal 

(vaadake illustratsiooni).  

Originaalkasutusjuhendis on ära toodud ka võimalikud sihtimisvead.  

5. Samm: tulistamine  
Suunake relv ohutus kohas asuvale sihtmärgile ja vajutage päästikule.  

Õige hoidmise ja hooldamise puhul teenib ostetud relv teid pikki aastaid.  

Hoiatus: Enne relva puhastamist tuleb alati veenduda, et relv on kaitseriivis ja et rauda pole jäänud 

laskemoona. Veenduge selleski, et relva pole jäänud jääkgaasi (kontrolllasud). Oodake enne 

puhastusvarda relvarauda torkamist umbes 20 sekundit. Relva väliskülgi ja –osasid tuleb aeg-ajalt 

puhastada relvaõlis niisutatud pehme riidega.  

6. Samm: raua puhastamine  
• Suunake püstoliraua suue ohutusse suunda. 

• Tõmmake püstolikelk tagasi nii, et kelguriiv sulustab selle tagumises asendis 

• Vajutage salveriivile ja tõmmake padrunisalv püstolipidemest välja. 

• Kinnitage puhastusvarda ühte otsa puhastusriie. 

• Torgake puhastusvarda teine ots suunaga rauasuudme poole hülsiväljutusavasse. 

• Tõmmake puhastusvarras koos puhastusriidega läbi püstoliraua. 

• Korrake kirjeldatud tegevust kuni püstoliraud on puhas ja õlivaba. 

Nüüd on teie püstol kõlblik paintballide tulistamiseks.  

Märkus: Enne kummikuulide salve laadimist niisutage neid kergelt silikoonõliga Umarex 2.5138.  



©AS Jahipaun  4 

 

7. Samm: üldised juhised:  
• Vältige relva vigastamise vältimiseks tulistamist ilma laskemoonata. 

• Ärge püüdke iseseisvalt peatada võimalikke gaasilekkeid relval. 

• Relva iseseisev ümberehitamine ja modifitseerimine on keelatud, sest nii võib paintballpüss 

muutuda ohtlikuks nii selle kasutajale kui läheduses asuvatele inimestele.  

• Kui olete relva maha pillanud, siis kontrollige enne selle edasist kasutamist selle tehnilist 

korrasolekut. Kui miski relva töös tundub teile olevat eelnevast erinev – päästiku lühem tee, 

päästiku liikumiskergus, siis on see märk võimalikust löögi tagajärjel saadud defektist. Enne 

edasist relva kasutamist konsulteerige hooldusfirmaga.  

Teie püstolil on võimalik reguleerida kuulide väljumiskiirust püstolisuudmest. Selleks tuleb püstoli 

käepideme tagakülje ülemises osas asuvalt reguleerimiskruvilt (adjustment screw) eemaldada kummist 

kaitsekork (vt juuresolevat illustratsiooni). Lasu võimsuse tõstmiseks keerake kruvi päripäeva, lasu 

võimsuse vähendamiseks aga vastupäeva.  

Märkus: Lasu optimaalne võimsus on tagatud, kui võti moodustab horisondiga 5-10-kraadise nurga. 

Liigne lasu võimsus võib põhjustada paintballi purunemise püstolitorus.  

8. Samm: ohutusnõuded  

Olles muretsenud relva, tuleb end viia kurssi turvanõuetega ja relvakasutuse 

õigete võtetega. Tõsiasi, et kuuli väljumiskiirus antud relva rauasuudmest on 

väga suur, muudab selle eriti oluliseks. Jätke meelde, et relvakasutuseks 

loetakse iga kokkupuudet mistahes liiki relvaga.  

• Kohelge iga relva alati nii nagu oleks see laetud.  

• Soovimatu lasu vältimiseks hoidke oma relva alati kaitseriivis. Ärge hoidke mitte kunagi sõrme 

päästikul, kui teil pole plaanis mõne sekundi jooksul tulistada. Asetage sõrm päästikule alles 

vahetult enne tule avamist. Teistel juhtudel võite selle toetada päästikukaitsele.  

• Tulistamisel kasutage ainult konkreetse relvamudeli jaoks ette nähtud laskemoona. 

• Hoidke rauasuue alati ohutus suunas. 

• Tulistage ainult oma majas, korteris, eravalduses või siis selleks spetsiaalselt ette nähtud 

üldkasutatavates kohtades. Lasku sooritades veenduge, et kuul ei välju loetletud territooriumite 

piiridest. Pidage meeles, et omandatud relvast tulistatud kuulid lendavad umbes 100 meetri 

kaugusele.  

• Mitte kunagi ärge teisaldage laetud relva. Laadige püstol alles vahetult enne tulistamiskavatsust.  

• Kunagi ärge sihtige inimesi või loomi.  

• Veenduge enne tulistamist, et sihtmärgi läheduses ei viibi kõrvalisi isikuid, loomi.  

• Enne relva transportimist või üleandmist teisele isikule veenduge alati, et see oleks tühjaks 

laetud.  

• Võtke tarvitusele ettevaatusabinõud, et relva rauasuue jääks ohutusse suunda ka siis, kui juhtute 

kukkuma või komistama.  

• Tulistades tuleb alati kanda spetsiaalseid kaitseprille. Mängides sõjamängu tuleb tabamuste 

mõju vähendamiseks kaitsta ka tundlikke kehaosi.  

• Hoidke oma relva alati tühjakslaetult ohutus kohas, kust volitamata isikud (võhikud, lapsed, alla 

18 aastased) seda omavoliliselt kätte ei saaks. 
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• Relva ja laskemoona hoitakse alati erinevas kohas. 

• Usaldage relv ja käesolev kasutusjuhend vaid üle 18-aastastele isikutele, kel on kogemusi selle 

kasutamisel. 

• Relva ümberehitamise ja parandusega võivad tegelda ainult selleks volitatud firmad ja kogenud 

relvasepad. 

• Hoidke laetud relval pidevalt silm peal. 

• Teisele isikule võib usaldada ainult tühjaks laetud relva. 

9. Samm: tehnilised andmed  
• tööprintsiip: iselaadiv gaasiga töötav paintballpüstol  

• kaliiber/laskemoon: .43-kaliibrised paintballid ja kummikuulid  

• jõuallikas: 12-grammine süsihappegaasiballoon  

• päästik: mehaaniline  

• kaitseriiv: päästikutüüpi  

• padrunipideme mahtuvus:  10 lasku  

• energia: kuni 5 J  

• kaal: 784 grammi  

• pikkus: 198 mm 

• toru pikkus: 116 mm  

Maaletooja:  

AS Jahipaun  

Tartu mnt.87,  

Tallinn 6006270  

www.jahipaun.ee  


