
TEN POINT AMMUD 
 
Kasutusjuhend 
Et mitte rikkuda ammu garantiitingimusi ja mitte  põhjustada vigastusi nii endale kui 
teistele, soovitame tutvuda esmalt  käesoleva kasutus- ja ohutusjuhendiga. 
 
OHUTUSREEGLID 
Järgi alltoodud selgeid ja tingimusteta ohutusreegleid ambu vinnastades, laadides, 
sihtides ja lastes. 
 

- Ära mitte kunagi hoia oma eeskäe sõrmi ja pöialt kõrgemal kui ammulati 
ülemine tasapind, et mitte sattuda ammunööri ja –kaablite liikumisteele. 
(fotod 1,2,3,4) Vastasel korral vigastad ennast tõsiselt lasu ajal. 

 
- Ära kunagi vinnasta ambu enne kui oled valmis teda laadima ( noolt peale 

panama) 
 
- Ära vabasta päästiku kaitseriivi nuppu ( joon 8, 9,10) punasesse asendisse enne 

kui oled valmis lasku sooritama. 
 

 
- Hoia ja suuna ambu alati ohutus suunas. Mitte kunagi ära suuna ambu teiste 

inimeste suunas ega suunas, kuhu Sa ei ei plaani lasku sooritada. 
 
- Märkilaskmise korral valmista ette ohutu ja vaba maa-ala koos vastava märklaua 

ja turvalise noolepüüdjaga. 
 

 
- Veendu, et teised inimesed viibiksid laskmise ajal ohutus kauguses. Ära luba 

inimsetel siesta enda kõrval, vastasel korral võib tekkida vigastuse oht kui juhtub 
ammunööri, kaablite või kaarte purunemine. 

 
- Veendu, et päästikuriiv oleks enne ammu vinnastamist FIRE ( punane täpp) 

asendis (foto 8). Juhul kui üritada ambu vinnastada kaitseriivi SAFE (valge täpp) 
asendis, siis ei toimu lõplikku vinnastamist ja ammunööri jab hoidma ainult 
tühilasu vastane kaitseriiv (foto.9). Sellisel juhul pole lasu sooritamine võimalik. 
Ku iamb vinnastada korrektselt, siis päästikuriiv liigub  automaatselt Fire 
(punane) asendist SAFE (valge) asendisse. ( foto 10) 

 
 
- Ammuga ei tohi lasku sooritada, kui ammukaarte teekonnal on mingeid takistusis 

( näiteks puuoks vms.) Selline lask võib olla äärmiselt ohtlik 
 
- Enne lasu soorita,mist veendu sihtmärgi ohutuses. 

 
 



- Ten Point ammud on mõeldud märkilaskmisks ja teatud riikides ka 
jahipidamiseks- Eestis on ammuga jahipidamine seadusega keelatud. Ära kasuta 
ambu kunagi muul otstarbel. Amb on ohtlik ja võib põhjustada ebaõigel 
kasutamisel raskeid vigastusi või olla surmav. 

 
- Kontrolli alati enne kasutamist ammu ja noolte korrasolekut. Ära kunagi kasuta 

mittekorras ambu ja nooli. Vajadusel järgi ammuga kaasas oleva tehnilise 
manuaali hooldus ja kasutusjuhiseid. Küsimuste tekkimisel pöördu koheselt 
ammu müünud kaupmehe või maaletooja poole. 

 
 
- Ära modifitseeri ega muuda isseisvalt ühtegi ammudetaili või –osa. Selline 

teguviis tühistab ammule kehtiva garantii ja võib olla ohtlik. 
 
- Ära proovi muuta ammu tõmbetugevust, vahetada või hooldada ammukaari, -

nööri, -kaableid jne. Ilma vastavate spetsiaalsete seadmeteta. Pöördu kaupmehe 
või maaletooja poole. Ammu ebaõige käsitlemine võib põhjustada vigastusi või 
häireid ammu  normaalses töös. 

 
 
- Ära kunagi kasuta ebaõigeid ammunooli ( vt. Peatükk Noolte valik- Correct 

arrows) ammuga kaasasolevas manuaalis. Eriti ohtlik on kasutada liiga 
kergekaalulisi nooli. Ammunool, mis kaalub vähem kui 415 graini võib 
kahjustada ammukaari ja põhjustada vigastusi. 

 
- Ambu vinnastades hoia ammunööri kindlalt mõlema käe kõigi sõrmedega ja ära 

lase tal vablt käest libiseda. Juhul kui nöör libiseb ambu vinnastades sõrmede 
tagant või ammunool pole ammule asetatud korralikult nööri vastu enne lasku, 
toimub nn. tühilask. Tühilask on ohtlik ja võib tõsiselt kahjustada ambu ning 
tekitada vigastusi. 

 
 
- Ära kunagi transpordi ega hoia ambu vinnastatud asendis. 
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