
Double-action stardirevolver Mod. COBRA kaliiber .380 R Knall 
 
Tehnilised andmed: 
 
kaliiber    .380/9mm R Knall 
pikkus    175 mm 
kõrgus    120 mm 
läbimõõt   36 mm 
toru pikkus   2,5 tolli 
kaal    640 grammi 
trumli maht   6 lasku 
 
Laadimine 
Revolvriraami vasakul küljel asuvat trumlilukku tahapoole tõmmates vabastage trummel lukust. Trummel 
vajub vasakule poole, avades juurdepääsu padrunikambritele. Pärast laadimist suruge trummel uuesti raami 
kuni kõlab klõps. Pärast klõpsu on revolver laskevalmis 
 
Tulistamine 
Käesolev revolver on niinimetatud double-action revolver, mis tähendab, et temast on võimalik tulistada 
kahel viisil. Esmalt on võimalik lasku sooritada pelgalt päästikule vajutades. Teisalt võib revolvri enne 
päästikule vajutamist vinnastada. Selleks tuleb tõmmata tagasi revolvri kukk. Kukke vinnastades pöördub 
trummel nii, et lööknõela alla satub kasutamata padruniga trumlikamber. Laadimata padrunikambritega 
revolvri päästiku klõpsimisest tuleb hoiduda. 
 
Tühjaks laadimine 
Vabastage revolvri trummel lukust, nagu kirjeldati punkti „laadimine“ juures. Surudes ejektorile, mis 
laskevalmis revolvril asub torualuses õõnsuses, suruge tühjad hülsid trumlikambritest välja. Revolvrit tuleb 
puhastada iga kord pärast tulistamist. 
 
Tähelepanu! 
 
Tulistades tuleb revolvri toru hoida pea kohal taevasse suunatult! Tulistades ärge sihtige inimesi ega 
loomi! 
 
Signaalrakettide tulistamine 
Signaalrakettide tulistamiseks laadige revolver eespoolkirjeldatud viisil paukpadrunitega. Kruvige 
revolvritoru külge lisatoru (adapter). Asetage adapterisse 15-millimeetrine signaalrakett avatud otsaga 
käepideme poole. Tulistamisel suunake revolvri toru otse taevasse. Tulistamisel paukpadrunist väljuv leek 
süütab raketi ja lennutab selle üles. 
 
Mitte mingil juhul ei tohi tulistada horisontaalsuunas! Ärge sihtige revolvriga inimesi või loomi! 
Meeles tuleb pidada sedagi, et väljatulistatud raketid võivad põhjustada tulekahju! 
 
Juhised relva ohutuks hoidmiseks. 
Hoidke relva lastele kättesaamatus kohas. Pidage alati meeles, et valesti käsitsedes võib ka kõige ohutum 
relv põhjustada ränki vigastusi nii selle kasutajale kui kõrvalseisjatele. Hoidke relva alati nii, et see ei 
ohustaks teid ega kõrvalseisjaid. Üks sagedamini esinev vigastuste põhjus on liiga väike tulistamiskaugus. 
Tulistades hoidke käsi alati täielikult väljasirutatud asendis pea kohal. Lasu tugevus on nii suur, et võib teil 
kõrvad lukku lüüa. Valmistajatehas ei kanna vastutust õnnetuste eest, mis on aset leidnud tulenevalt relva 
väärkasutamisest. 
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