
© AS Jahipaun 2008  1 

 

Diana Mod. 460 Magnum 

Ohutustehnika 
Kuigi tegu on õhkrelvaga, on tegu siiski relvaga. Üks levinumaid standardeid ütleb, et 4,5 mm BB 

haavli läbistavusvõime, algkiiruse 183±3 m/s juures, on vahemikus 8,3 – 9,5 cm lihast. Kuna 460 

Magnum algkiirus on ligi 2 korda suurem, on ka läbistavusvõime suurem. Seetõttu võib selle relva 

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 
Mod. 460 Magnum kasutab fikseeritud rauda. Laadimine toimub 

rauaaluse hoova abil. 

Laadimiseks tõmmake hooba alla ja tahapoole, kuni see peatub ja 

lukustub sellesse asendisse. See toiming vinnastab relva ning avab 

lukukaane. Selle protsessi käigus relv kaitseriivistatakse. Sellises 

vinnastatud olekus, hoob tahatõmmatud asendis, ei tohi kaitseriivi 

maha võtta. Vinnastamise ajal ei tohi ka kaitseriivi liikumist 

takistama. 

Avatud olekus saab kuuli panna relvaraua kambrisse. Vinnastushoova algasendisse tagasilükkamiseks 

tuleb eelnevalt vabastada vinnastusriiv, mis asub silindri parempoolsel küljel. 

Kaitseriiv asub vedrutoru tagumisel küljel. Relva kaitseriivist vabastamiseks lükake seda ettepoole.   

Joonis A – kui S täht kaitseriivi küljel on nähtav, on relv kaitseriivis. 
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Päästik 
Mod 460 Magnum relv kasutab kaheastmelist päästikut – tõmme 

päästiku käigu ulatuses ning luku vabanemise moment, mis on 

eraldi tuntavad. Päästiku tõmbekaal on tehase poolt paika seatud. 

Mida saab reguleerida, on esimese astme käigupikkus. Seda saab 

teha kruvi 1 abil (Joonis B). Kruvi keeramine päripäeva lühendab 

ning keeramine vastupäeva pikendab käiku. 

Keerates kruvi liiga palju vasakule poole võib teine aste muutuda 

mittetuntavaks, ehk laskja ei pruugi tunnetada enam 

lukumehhanismi vabanemismomenti. 

Sihikute reguleerimine 
Mod 460 Magnum relval võib olla kahte tüüpi sihikuid – standartsed või TruGlo fiibersihikud. 

Mõlemad on reguleeritavad nii horisontaal- kui vertikaalsuunas. 

Kõrguse reguleerimise kruvile on märgitud numbrid 0-9: 

• Kui tabamused on sihtimispunktist kõrgemal, tuleb kruvi keerata päripäeva; 

• Kui tabamused on sihtimispunktist madalamal, tuleb kruvi keerata vastupäeva. 

Tähelepanu: numbrid ei väljenda kaugusi, vaid on paikaseatud seade paremaks meeldejätmiseks. 

Horisontaalseade jaoks on sihikul joonlauale sarnane skaala ning reguleerimine käib külgkruvi abil. 

• Kui tabamused on paremale, tuleb kruvi keerata päripäeva; 

• Kui tabamused on vasakule, tuleb kruvi keerata vastupäeva. 

Tagumisel sihikul on plaat varustatud kahte tüüpi sälguga, mida saab valida plaati vastavasse 

asendisse keerates. 

  



© AS Jahipaun 2008  3 

 

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

õlitamist. 

Samas on oluline tagada ideaalset ühendust raua ja õhusilindri vahel. 

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. 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. 

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 – 460 mm 
Relva pikkus – 1150 mm Kaal – 3,75 kg 

Algkiirus – 340 m/s  

Relva algkiirus on kontrollitud, vastamaks mõnede riikide nõuetele. 


