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Diana Mod. P5 Magnum 

Ohutustehnika 
Kuigi tegu on õhkrelvaga, on tegu siiski relvaga. Seetõttu võib selle väärkasutusega kaasneda 

vigastused endale või teistele, või lausa surm. 

Põhilised neli ohutusreeglit, mis tuleb endale enne mistahes relva kasutamist une pealt selgeks ning 

loomulikuks teha: 

1. Iga relv on alati laetud, kui Te ei ole vastupidises ise veendunud. Seega käsitsege igat relva 

nii nagu see oleks laetud. 

2. Asetage sõrm päästikule ainult siis, kui hakkate kohe laskma, muudel juhtudel asetage 

päästikusõrm päästikukaitsele või relvalaele päästikukaitse kõrval. 

3. Ärge suunake relvarauda kunagi objektidele või olenditele, keda Te ei taha lasta. Igasuguste 

relva käsitsemiste korral hoidke rauda suunatuna ohutusse suunda. 

4. Alati jälgige, mis on märklaua taga, kuna kuul võib seda läbida. Osadelt pindadelt võib kuul 

ka rikošeeruda, tabades objekte või olendeid, kes ei ole laskesektoris. 

Pidage meeles – kõige olulisem kaitsemehhanism on ohutu relvakäsitsus 

Tootja ja müüja kohustavad ostjat ja kasutajat teadma kohalikke relvaseadusi ning nendega 

kooskõlas käituma. 

Relva vinnastamine ja laadimine 
Hoidke relva kindlalt ühes käes ning teise käega koputage kindlalt relvarauale kirbu juures, murdes 

sellega raua lukust lahti. Haarates kirbu juurest tõmmake rauda alla kuni kõlab vali klõps, mis 

tähendab päästikumehhanismi vinnastamist. 

Pange relvarauda kuul, jälgides et see oleks ikka õige kaliibriga. Viige raud algsesse lukustatud 

asendisse tagasi. 

Relv on nüüd laskevalmis. Kui raud on alumises asendis, on ka päästikumehhanism blokeeritud. 

Ainult siis, kui raud on algses lukustatud asendis, saab päästik liikuda ning peavedru lukustusest 

vabaneda. 

Päästiku reguleerimine 
P5 püstolil on mitmeti reguleeritav päästik. Seada saab päästiku käigu pikkust ning tõmbekaalu. 

Seadmisest tuleb relva hoida nii, et käepide oleks ülespoole. Läbi päästikukaitses oleva augu tuleb 

eelnevalt kruvi 8 lõdvemaks keerata. Peale seda saab päästiku käist 9 pöörata: 

• Keerates päripäeva – pikem tõmme. 

• Keerates vastupäeva – lühem tõmme. 
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Kahetoimelist tõmmet (tõmme kuni suurema 

vastupanuga punkti, millest edasi tõmmates 

toimub lask) saab kõrvaldada kui käist 9 

vasakule keerata kuni päästikust vastupanu 

kadumiseni. 

Kui käist 9 keerata liiga palju paremale, päästik 

lukustub. Peale seadmist tuleb kruvi 8 uuesti 

pingutada. 

Käises 9 asuva kruviga saab reguleerida päästiku tõmbekaalu: 

• Keerates päripäeva tõmbekaal suureneb. 

• Keerates vastupäeva tõmbekaal väheneb. 

Fiiberoptilised sihikud 
Selline sihik annab kontrastsete värvide kasutamisega parema sihikute nägemise ka hämaramates 

valgustingimustes, kuna fiibrite otsad näivad laskjale helendavate täppidena. 

• Kui püstol laseb sihtimispunktist madalamale, tuleb tagumisel sihikul keerata kruvi suunas 

„UP“, üle lastes vastassuunas. 

• Kui püstol laseb sihtimispunktist vasakule, tuleb kruvi keerata suunas „R“, paremale lastes 

vastassuunas. 

Rauale lisaraskuse paigaldamine 
Pange rõngas 57 raskusesse 54. Lükake raskus 

rauale, kruvid 58 allpool (kruvide 58 

kinnikeeramisel hoidke raskust kerge surve all, 

niiviisi tihendit kokkusurutuna hoides). Keerake 

kinni kruvid 58, sellega raskust raua külge 

lukustades. 

 

Relva hooldamine 
Selle relva hooldus on väga lihtne. Töötavad osad, nagu kolb ja peavedru, ei vaja mingisugust 

õlitamist. 

Tavapärasel kasutamisel ei kogune relva rauaõõnde peaaegu üldse mingisugust saastet. Aga kui 

midagi koguneb, tuleb see eemaldada pehmete vildist puhastuskuulide või tavapärase 

puhastusvarda ja –lappide abil, neid raua kambripoolsest otsast sisestades. Ärge kasutage traatharju, 

ainult pehmest materjalist vahendeid.  

Kõrge kvaliteediga kuule kasutades ei ole vaja rauaõõnt puhastada. Nood ei ole mitte ainult 

täpsemad, vaid ei jäta ka mingisuguseid jälgi ning tegelikult puhastavad ise rauda. 

Relvaraud 
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Kuluvad pinnad (metall-metall kokkupuutepinnad) tuleb õlitada happevaba relvaõliga. Välised 

metallpinnad tuleb samuti puhastada samasuguse õliga ning metallpindade kaitseks tuleb neile 

kanda õhuke õlikiht (ei tundu näpuga katsudes märg). Liigne õli tõmbab tolmu ja muud mustust ligi. 

Relvast tühilaskude tegemine on ülimalt mittesoovitatav, kuna see kurnab asjatult relva 

mehhanisme. Samuti ei tohi jätta relva pikemaks ajaks vinnastatud olekusse (laetud või ei), kuna see 

nõrgendab relva vedru. 

Vintraudade jaoks soovitatakse kasutada vaid tinast või muust pehmest materjalist tehtud 

õhupüssikuule. 

Tehnilised andmed 
Kaliiber – 4,5 mm Raua pikkus – 230 mm 

Relva pikkus – 450 mm Kaal – 1,25 kg 

Algkiirus – 175 m/s  

 


