
STARDIPÜSTOL “WALTHER”  mod. P22 S kaliiber 9 mm 
P.A.K. 
 
 

1. Püstoli laadimine ja tühjaks laadimine 
 

1.1 Padrunisalve laadimine ja tühjaks laadimine 
Padrunipideme vabastamiseks püstolipidemest (B) vajutage padrunipidemelukule (A), 
mis asub päästikukaitse tagumises otsas (ill 1). Hoidke padrunipidet nii, et teise käega 
oleks võimalik suruda sellesse padruneid (ill 2) 
 

1.2 Püstoli laadimine 
Laetud padrunipideme püstolipidemesse surumiseks tuleb püstol kaitseriivistada. Suruge 
padrunipide lõpuni, kuni see lukustub. Relv on nüüd osaliselt laskevalmis. Tõmmake kelk 
lõpuni tagumisse asendisse ja laske lahti. Ette liikudes lükkab kelk padruni pidemest 
rauda tulistamiskambrisse ning lukustub eesmises asendis. Nüüd on relv täielikult 
laskevalmis, mistõttu nõuab temaga ümberkäimine erilist tähelepanu. 
 

1.3 Püstoli tühjaks laadimine 
Kui pärast tulistamist jääb pidemesse veel padruneid, tuleb relv tühjaks laadida 
järgmiselt: 

- kaitseriivistage püstol ja eemaldage padrunipide. 
- eemaldage kelku tagasi tõmmates rauda tulistamiskambrisse jäänud padrun (ill 3) 
- vajutage pöialt tugevalt püstolikukel hoides päästikule nii, et kukk aeglaselt ette 

liikudes vinnast vabaneks 
 
Tähelepanu! Vältimaks eelpoolkirjeldatud tegevuse kordamisvajadust hoidke pöialt 
kukel kuni see on naasnud eespoolsesse asendisse. 
 
 
 

2. Kaitseriivide tööprintsiip 
 

2.1 Manuaalne kaitseriiv 
Püstoli kaitseriivistamiseks vajutage kaitseriivi kang alumisse asendisse nii, et punane 
täpp oleks kaetud (ill 4). 
 

2.2 Päästikulukk 
Päästiku lukustamiseks kasutage püstoli komplekti kuuluvat võtit. Päästikulukk asub 
püstoli raami paremal küljel. päästiku kohal. 
Võtmeta pole võimalik relva lahti lukustada. Päästikulukk väldib püstoli kasutamist 
soovimatute isikute poolt (ill 6, 7). 
 

2.3 Päästikulukk (ei kuulu komplekti) 
Vältimaks püstoli kasutamist soovimatute isikute poolt soovitame teile ka lisavarustusena 
saada olevat päästikulukku (ill 8). 
 
 
 



3. Tulistamine paukpadrunitega 
 
Relva vabastamiseks kaitseriivist suruge kaitseriivi kang ülemisse asendisse. 
 
Tähelepanu! Nüüd on relv laskemalmis! 
 
Hoidke püstolitoru alati ohutus suunas vältimaks enda ja juuresolevate isikute 
vigastamist. (ill 10). 
Tulistades soovitame kasutada selliseid kaitsevahendeid nagu kõrvaklapid ja kaitseprillid. 
Pärast iga lasku laeb püstol end automaatselt uuesti. Laadimine kestab kuni padrunisalv 
on tühi. Pärast viimase padruni väljatulistamist lukustub kelk automaatselt tagumises 
asendis. 
Kui soovite tulistamist jätkata, tuleb tühi padrunipide asendada täis pidemega. Vajutades 
pöidlaga püstolipideme kohal asuvale kelgulukule, vabastate te kelgu, mis lükkab ette 
liikudes rauda tulistamiskambrisse uue padruni (ill 11). Nüüd on püstol jälle laskevalmis. 
 
Tähelepanu: Tulistades paiskuvad hülsiväljutusavast välja püssirohugaasid! Vältimaks 
püssirohugaaside tulistajale näkku paiskumist tuleb püstolit hoida horisontaalselt 
väljasirutatud kätes. 
 
 
 

4. Püstoli lahtivõtmine 
 
Kaitseriivistage püstol, eemaldage padrunipide püstolipidemest ja laadige relv tühjaks. 
Vajutage päästikukaitsme kohal asuv relva koos hoidev lukk alla ja tõmmake kelk 
tagumisse asendisse. Nüüd on võimalik kelk raamilt maha võtta. Esmalt tõstke üles kelgu 
eesmine ots. Kelgu raamile tagasi asetamiseks korrake eespoolkirjeldatud võtteid 
vastupidises järjekorras. 
 
 
 

5. Püstoli puhastamine 
 
Pärast padrunipideme tühjakstulistamist tuleb püstol täielikult puhastada. Sage 
puhastamine tagab relva pikaealisuse. Püstoli mittepuhastamine viib relva töökorrast 
välja. 
Erilist hoolt vajavad kohad: tulistamiskamber, padrunit kambrisse tõukav kelgu pind, 
padrunisalve ülemine osa. 
 
 
 

6. Garantiikohustused 
 
Meie toodang läbib rangeima kvaliteedikontrolli. Kui relva funktsioneerimises peaksid 
garantiiperioodil siiski ilmnema mingid hälbed, siis kõrvaldab Umarex rikked tasuta või 
asendab vajaduse korral kõlbmatu relva tasuta uue vastu, kui rikked pole tekkinud relva 
valdaja süül. Palume toimetada rikkis relv koos pakendi ja ostu tõendava tðekiga 
kauplusse, kust te selle ostsite ning selgitada põhjalikult rikke iseloomu.  
 



7. Tehnilised andmed 
 
kaliiber  9 mm P.A.K. (paukpadrun) 
püstoli pikkus  154 mm 
püstoli läbimõõt 25 mm 
püstoli kõrgus  120 mm 
toru pikkus  87 mm 
kaal padrunisalveta 430 g 
salve maht  7 padrunit 
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