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Diana Mod. 54 Airking 

Mod. 54 on vastupidav, täpne ning tagasilöögita kvaliteetne õhkrelv. Relval on fikseeritud raud ning 

küljel asuv vinnastushoob. Tagasilöögi kõrvaldamine on saavutatud uudse pidurimehhanismi abil. 

Peale lasku liigub see mehhanism 15 mm tagasi. 

Lugege käesolevat kasutusjuhendit enne relva kasutamist. Relva omanik ja 

kasutaja on kohustatud järgima kõiki asjassepuutuvaid seadusi ning vastutus 

nende täitmise eest langeb talle. 

Kui kasutate relva koos optilise sihikuga, olge ettevaatlik. Arvestage et lukk liigub tagasi u 15mm. 

Ärge paigaldage optikat silmale liiga lähedale, vaid jätke tagasilöögiks ruumi. 

Relva vinnastamine ja laadimine 

Tõmmake küljel asuv vinnastushoob taha lõppu 

välja. Sellega avaneb lukukaas ning relv 

vinnastatakse. (Joon. A) Vinnastushoob 

lukustub, vältimaks juhuslikku vallandumist, 

samal ajal liigub lukk koos rauaga eesmisse 

asendisse. Pange kuul kambrisse. Enne 

vinnastushoova tagasiviimist algasendisse, tuleb 

vinnastuskaitse hoob enne vabastada (Joon. B), 

see asub silindri vasakul küljel. 

Päästiku reguleerimine 

Mod. 54 relval on kaheastmeline reguleeritav päästik. Päästiku käigu 

pikkus ja vallandumispunkt on tehase poolt paika seatud. Kasutaja saab 

reguleerida esimese astme pikkust kruvist 1. (Joon. C) 

• Päripäeva keerates esimene aste lüheneb, 

• Vastupäeva keerates esimene aste pikeneb. 

Keerates kruvi liiga palju vastupäeva teine aste kaob ning laskja ei 

tunneta enam vallandumispunkti. 

Sihikute reguleerimine 

Mod. 54 relval on reguleeritav mikromeetriline 

tagumine sihik. Kirbu kõrgus on reguleeritav. 

Kõrguse reguleerimise kruvile 1 (Joon. D) on 

märgitud numbrid 0-9: 

• Kui tabamused on sihtimispunktist 

kõrgemal, tuleb kruvi keerata päripäeva; 

• Kui tabamused on sihtimispunktist 

madalamal, tuleb kruvi keerata vastupäeva. 
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Tähelepanu: numbrid ei väljenda kaugusi, vaid on paikaseatud seade paremaks meeldejätmiseks. 

Horisontaalseade jaoks on sihikul joonlauale sarnane skaala ning reguleerimine käib külgkruvi 2 

(Joon. D) 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 1 (Joon. E) vastavasse asendisse keerates. 

Kirbu 1 (Joon. F) reguleerimiseks on vaja eelnevalt vabastada kruvi 2. 

Kirbu ettepoole viimine viib tabamispunkti allapoole, tahapoole viimine tõstab tabamispunkti. 

Kaitseriiv 

Kaitseriiv asub lukukoja tagaosas. Relva vinnastades läheb relv ka automaatselt kaitseriivi (kui S on 

nähtav, on relv kaitseriivis). Kaitseriivi mahavõtmiseks tuleb seda ettepoole lükata. (Joon. G) Relva 

vinnastamise ajal ei tohi kaitseriivi liikumist takistada. 

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 – 440 mm 

Relva pikkus – 1100 mm Kaal – 4,5 kg 

Algkiirus – 320 m/s  

 


