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Kasutusjuhend Sig Sauer püstolitele 

Antud juhend katab püstoleid P220, P226, P228, P229, P239, P245.  

Antud kasutusjuhend peab alati kaasnema originaaljuhendiga.  

Üldine  
Enne relva kasutamist tehke selle käsitsemine ning ohutustehnika endale selgeks, lugege 

kasutusjuhendit. Samuti jälgige kõiki relvadega seonduvaid seadusi relva omamisel, kandmisel ja 

kasutamisel.  

Kõik viidatud joonised või relvaosad on kujutatud originaaljuhendis.  

Pidage meeles, et tulirelvad on valel käsitsemisel ohtlikud ning vale käsitsemise tagajärgede eest 

vastutab vaid relva omanik/kasutaja:  

• Relvast laskmine, kas siis hooletuse või kuritahtlikuse tõttu,  

• Relva vale või hooletu käsitsemine,  

• Defektse, vale, iselaetud moona kasutamine,  

• Relva puudulik hooldamine (korrosioon, vigastused),  

• Tõrgete ignoreerimine,  

• Relva ebaseaduslik edasimüük,  

• Muud juhtumid, mis ei sõltu tootjast.  

Ohutusnõuded  
• Mitte kunagi ei tohi käsitseda relva alko- või narkojoobes, või haiguseseisundis, need mõjutavad 

otsustusvõimet ja reflekse.  

• Relv on alati laetud, kuni Te ei ole relva ise tühjaks laadinud.  

• Suunakse relv käsitsemise ajal alati ohtutusse suunda. Ohutu suund on selline, kus võimalik 

lasuga ei kaasne vigastusi elusolenditele või materiaalset kahju.  

• Alati peate olema kindel ja teadlik, mida Te sihite ning mis on märklaua taga.  

• Ärge kunagi suunake relva ustele, akendele või teistele kõvadele pindadele, kuul võib nendest 

kas läbi tungida või rikošeeruda.  

• Kunagi ei tohi sihtida ennast või teisi elusolendeid.  

• Ärge kunagi lootke kaitsemehhanismidele, need ei ole asendajaks hoolikale ja korrektsele relva 

käsitsemisele.  

• Relva mahavinnastamiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud hooba, mitte ise haamrit hoides 

ning siis päästikule vajutades.  

• Laetud relv peab olema alati laskja kontrolli all.  
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• Peale laskmist, enne relva ärapanekut (kappi, kabuuri vms) või andmist teisele inimesele tuleb 

relv alati tühjaks laadida.  

• Mitte kunagi ei tohi anda relva sellistele isikutele, kes ei oska sellega ümber käia ning kes võivad 

põhjustada õnnetuse.  

• Relva ei tohi jätta järelevalveta, see võib langeda valede inimeste kätte. Võimalike tagajärgede 

eest vastutate ka Teie.  

• Hoidke relva tühjaks laetuna, enne relva hoiule panekut alati kontrollige, kas relv on tühi.  

• Hoidke relva ja laskemoona eraldi.  

Põhiomadused  
Sig Sauer püstolid on moodsad käsitulirelvad. Nendes on ära kasutatud kõige uuemaid tehnoloogiaid 

sõjaväe-, politsei- ja spordirelvade vallas.   

Automaatne lööknõela kaitse, ohutushammas haamril, mahavinnastushoob ning kahetoimeline päästik 

tagavad relva ohutu kandmise, samas pideva laskevalmiduse ilma kaitseriivi manipuleerimiseta.  

Mahavinnastushoob võimaldab haamrit langetada lööknõelale, see on samas lööknõela kaitse poolt 

lukustatud. Lööknõela kaitse lubab lööknõelal liikuda vaid siis, kui päästikule on vajutatud.  

Selge sihik koos ergonoomilise käepidemega võimaldab kiiret ja kindlat sihtimist, relva suletud ehitus 

väldib mustuse sattumist relva sisse.  

Relva transport  
• Enda ja teiste turvalisuse pärast transportige relva alati tühjaks laetuna ja lukustatuna.  

• Ärge kunagi kandke relva laetud kambriga ning vinnastatud haamriga.  

• Kandke relva nii, et kukkumise või libastumise korral suudate kontrollida seda kuhu on relv 

suunatud.  

• Vedage relva ja moona eraldi.  

• Jälgige, et Teie kandmis- või transportimisviis vastab kohalikele seadustele.  

Relva käsitsemine  
Relv väljub tehasest kaetuna kaitsva õlikihiga, mis on vaja enne relva kasutamist eemaldada. Selleks 

tuleb relv lahti võtta, ära puhastada sellest kaitsekihist, ära õlitada ning kokku panna.  

Algne ettevalmistamine  
• Võtke relv lahti  

• Puhastage ja kandke vajalikele pindadele õhuke õlikiht  

• Pange relv kokku  
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Laskemoon  
• Kasutage ainult nõuetele vastavat kommertsmoona, mis on õige kaliibriga. Õige kaliiber on 

märgitud ka püstolile.  

• Ärge kunagi kasutage tundmatut, iselaetud, ebastandartset või vale kaliibriga moona.  

• Laskemoon ei tohi olla määrdunud, märg, korrodeerunud või vigastatud.  

• Nagu tulirelva ei tohi ka laskemoona jätta järelevalveta.  

Salve laadimine  
• Asetage padrun söötjale 53, huultele lähedale.  

• Suruge padrun alla ning lükake huulte alla, jälgige et padrun oleks lükatud lõpuni taha.  

• Laadige niiviisi niipalju padruneid, kui Teil on plaanis ära lasta. Jälgige et Te ei ületaks salve 

mahutavust.  

Salve laetud padrunite arvu saate jälgida läbi salves olevate avade.  

Relva laadimine  
• Ärge laadige relva sõidukis või siseruumides, kui ei ole tegu lasketiiruga.  

• Enne laadimist pühkige ära üleliigne õli ning kontrollige et rauas 1 ei oleks takistusi.  

• Alati hoidke relva suunatuna ohutusse suunda.  

• Ärge asetage näppu päästikule 20, vaid asetage see päästikukaitsele.  

• Laadige relv vahetult enne laskma hakkamist.  

• Ärge ise vinnastage haamrit 29, seda näpuga tõmmates.  

• Kaitsemehhanismid ei asenda õiget relva käsitsemist.  

• Ärge jätke laetud relva järelevalveta.  

Toiming  

• Suunake relv ohutusse suunda.  

• Sisestage täis salv 51 ja jälgige et see lukustus.  

• Tõmmake kelk 4 taha kuni see peatub ning laske siis lahti.  

• Relv on nüüd laetud ja laskevalmis, päästik on ühetoimeline.   

• Relva saab mahavinnastada hoovaga 40. Püstol on nüüd laetud ja laskevalmis, päästik on 

kahetoimeline. DAO versioonil on alati mahavinnastatud ja kahetoimelise päästikuga.  

Laskmine  
• Laske relvaga vaid selleks ettenähtud kohas.  

• Relvast lastes jälgige et rauasuudme ning kestaheiteava ees ei oleks Teie või kellegi teise 

kehaosasid.  

• Jälgige et seal kuhu Teie relvast heidetud kestad lendavad ei oleks inimesi.  

• Kandge alati nägemise ja kuulmise kaitsevahendeid, jälgige et inimesed Teie ümber teeksid 

sama. Relva heli valjusus on u 150 dB, piisav et tekitada lähedalasuvatele isikutele 

kuulmiskahjustusi.  
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• Alati jälgige mis Teie relvaga toimub, lõpetage laskmine ja kontrollige relv üle kohe, kui on 

tekkinud söötmishäire, kesta ei ole välja heidetud või kui lask kõlas nõrgalt (sel juhul võib kuul 

rauda kinni jääda, järgnev lask põhjustaks relvale ja laskjale tõsiseid vigastusi).  

 Toiming  

• Suunake relv märklauale.  

• Asetage näpp päästikule 20 ning tõmmake seda tagasi kuni toimub lask.  

• Hoidke relva märklauale suunatuna, laske niikaua kui soovite.  

• Peale laskmise lõppu eemaldage salv ja laadige relv tühjaks. Kui relv on täiesti tühjaks lastud 

jääb kelk 4 tagumisse asendisse. Kui tahate laskmist jätkata, tuleb relv uuesti laadida.  

Peale igat lasku on kahetoimeline/ühetoimeline püstol laskevalmis ja vinnastatud. Kui laskmisse tuleb 

lühiajaline paus, vinnastage relv maha, kasutades selleks mahavinnasushooba 40. Nüüd on relv laetud ja 

laskevalmis, kui kahetoimelise päästikuga. DAO relva korral on relv peale igat lasku laskevalmis ja 

mahavinnastatud olekus, so kahetoimelise päästikuga.  

Relva laadimine laskmise ajal  
• Kelk on lukustunud tagumisse asendisse:  

• Eemaldage tühi salv.  

• Sisestage täis salv ja jälgige et see lukustuks.  

• Vajutage alla salveriiv 18, või tõmmake kelku 4 tagasi peatumiseni ning laske lahti. Sellega relv 

laetakse, vajadusel vinnastage relv maha hoovaga 40.  

Kui kelk ei ole lukustunud taha, st tahate vahetada pooltühja salve täis salve vastu, siis eemaldage salv 

relvast ning sisestage täis salv.  

Relva tühjaks laadimine  

Salv ei ole tühi  

• Suunake relv ohutusse suunda.  

• Kui ei ole tegu DAO versiooniga, vinnastag relv maha, kasutades selleks hooba 40.  

• Eemaldage salv, kasutades selleks salveriivi 43/43A (joon. 5 või 6).  

• Tõmmake kelk 4 taha lõppu, lükake üles kelguvabastaja 18 nii et kelk lukustuks taha ning 

vaadake, kas kambris on padrunit, vajadusel katsuge näpu või tööriistaga. (joon. 7)  

• Laske kelk ette, vajutades selleks kas hoovale 18 või tõmmates kelku 4 taha ja siis lahti laskes.  

• Vajutage ka mahavinnastushoovale 40 (kui ei ole tegu DAO versiooniga).  

• Tühjendage salv ja jälgige et kõik padrunid oleks kokku korjatud.  

Salv on tühi, kelk tagumises asendis  

• Vajutage salveriivile 43/43A, eemaldage salv. (joon. 5 või 6)  

• Kontrollige et kamber oleks tühi, vajadusel katsuge.  



Eestikeelne tõlge ©AS Jahipaun  5 

 

• Vajutage alla kelguriiv 18. Kelk 4 liigub ette asendisse.  

• Vinnastage relv maha, kasutades selleks hooba 40.  

Sihikute korrektuur  
Selle töö peab jätma kompetentsele relvasepale.   

Kui relval on mikromeetersihikud, siis üks klikk seadekruvil (laskekaugusel 25 m) muudab tabamispunkti 

u 7 mm, horisontaali ja vertikaali saab eraldi seada.  

Relva hooldus  

Relva lahtivõtmine  
• Laadige relv tühjaks.  

• Tõmmake kelk 4 tagasi ning lukustage see tagumisse asendisse hoovaga 18. (joon. 12)  

• Kontrollige et kamber oleks tühi.  

• Vajutage alla lahtivõtmishoob 16. (joon. 13)  

• Tõmmake kelku 4 tahapoole lõppu. Hoidke kelku 4 tugevalt ning lükake seda rahulikult 

ettepoole kuni kelk 4 eraldub relvast. (joon. 14)  

• Eemaldage taandurvedru 3, selleks vedruhoidjat 2 ettepoole surudes ja siis ülespoole tõstes. 

Tehke seda ettevaatlikult, kuna vedru on pinge all ning võib minema lennata. (joon. 15)  

• Eemaldage vedru 3 hoidjast 2.  

• Eemaldage raud 1 kelgust. (joon. 16)  

Edasine lahtivõtmine ei ole tavahoolduseks vajalik. Edasine lahtivõtmine jätke kompetentse relvasepa 

hooleks.  

Relva puhastamine  
Relvarauda puhastatakse alati kambrist suudme poole. Kasutage alati relva puhastamiseks ettenähtud 

vahendeid. Kui kasutate puhastusvarrast ja harja, jälgige et need oleksid sobiva kaliibriga.  

• Puhastage relva raud, kasutades selleks sobivat harja. Kunagi ei tohi relvarauda nühkida kuiva 

harjaga, kandke sellele alati puhastusvahendit. Harjaga nühitakse lahti ja eemaldatakse  jäägid 

püssirohust ja kuulist.  

• Eemaldage jäägid ja õli rauast, kasutades selleks puhastuslappe. Tõmmake rauast lappe läbi, 

kuni viimane tuleb välja puhtana.  

• Puhastage raud vastava vahendiga ka väljaspoolt, lõpuks kandke raua sise ja välispinnale õhuke 

õlikiht. Õige on siis, kui katsudes ei ole pind märg.  

• Puhastage järgnevad kohad: kelgu juhtsooned raamis 15, kelgu 4 sise- ja välispool,  

kelgulukustus 17, taandurvedru 3 koos hoidjaga 2. Kandke ka nendele õhuke õlikiht. Alati jälgige, 

et õli ei saaks palju, sel juhul hakkab see tolmu ja muud mustust koguma ja võib põhjustada 

tõrkeid.  
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Relva kokkupanek  
• Jälgige et relvas ei oleks võõrkehasid ning et seerianumbrid raual, kelgul ja raamil oleksid samad.  

• Asetage raud 1 oma kohale kelgus 4.  

• Sisestage vedruhoidja 2 taandurvedrusse 3 peenem ots ees ning paigaldage need kelku oma 

kohale. Jälgige et vedruhoidja ots oleks kindlalt oma pesas raua küljes.  

• Vajutage alla lahtivõtmishoob 16.  

• Lükake eespoolt kelk kelgu juhtsoontele raamis 15, lükake kelk tagumisse asendisse ja lükake 

kelguriiv 18 üles kelgu lukustamiseks.  

• Lükake lahtivõtmishoob 16 ülemisse asendisse.  

• Vajutage kelguriivile 18, kelk 4 liigub tagasi eesmisse asendisse.  

• Vajutage mahavinnastushoovale 40. Relv on nüüd laadimata ja vinnastamata.  

Relva töö kontroll  
Seda on vaja teha häirete põhjuste leidmiseks, peale relva parandusi ning peale relva puhastamist ja 

kokkupanekut.  

 Eemaldage salv ja laadige relv tühjaks  

 Kontrollige taandurvedru 3 tööd ning kelgu 4 liikumise ühtlust.  

• Tõmmake kelk 4 taha ning laske lahti.  

• Jälgige et kelk 4 liiguks ette piisavalt kiiresti ning liiguks eesmisse asendisse.  

• Korrake.  

Kontrollige päästiku 20 tööd (kahetoimeline)  

• Vajutage mahavinnastatud relva päästikule 20.  

• Jälgige et haamer 29 vinnastatakse ning vabastatakse, samuti et haamer  29 lööks lööknõelale 

ning jääks lõpuks seisma turvahambale.  

Päästiku 20 käigu kontroll  

• Haamer 29 on mahavinnastatud asendis ning päästik 20 allavajutatuna. Tõmmake kelk 4 tagasi 

ning laske lahti.  

• Kontrollige, et haamer 29 oleks nüüd vinnastatud asendis, päästik 20 on ikka allavajutatud. (DAO 

versioonil peab haamer jääma turvahambale). 

Päästiku 20 kontroll (ühetoimeline)  

• Vabastage päästik 20.  

• Kontrollige et haamer 29 lööb lööknõelale, kui uuesti päästikule 20 vajutada.  
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Mahavinnastushoova 40 kontroll  

• Vinnastage relv ning vinnastage see maha mahavinnastushoovaga 40.  

• Jälgige et haamer 29 jääks seisma turvahambale enne lööknõelani jõudmist. Päästik 20 peab 

liikuma ette asendisse.  

Kelguriivi 18 kontroll  

• Sisestage tühi salv, tõmmake kelk taha lõppu ja laske see lahti.  

• Kelk 4 peab jääma tagumisse asendisse.  

• Vajutage kelguriiv 18 alla.  

• Kontrollige et kelk 4 vabastatakse ning et see liiguks jõuliselt ette.  

• Vajutage mahavinnastushoovale 40 (puudub DAO versioonil).  

• Eemaldage salv.   

 Salve kontroll  

• Kontrollige salve 51 väliselt, kas on vigastatud või määrdunud (huuled ja alusplaat).  

• Kontrollige et alusplaat oleks kindlalt paigas.  

• Kontrollige et söötja 53 liiguks vabalt.  

• Jälgige et salve sisestamine relva oleks kerge.  

• Kontrollige salvevabastajat 43 – et salv lukustuks kindlalt relva ning vabaneks sealt nupule 

vajutades.  

Välisilme kontroll  

• Vaadake kirpu 5, tagumist sihikut 6, põski 48/49 ning lahtivõtmishooba 16, kas need on 

vigastatud või määrdunud.   

• Jälgige et kirp 5, tagumine sihik 6 ja põsed 48/49 oleksid kindlalt kinni.  

Numbrite kontroll  

• Jälgige et numbrid raual, kelgul ja raamil oleksid samad.  

Relva eest hoolitsemine  
• Hoidke relva alati puhtana ning heas töökorras.  

• Puhastage relva peale kasutamist.  

• Ärge kunagi parandage või täiustage relva ise.  

• Laske oma relv kord aastas kompetentse relvasepa poolt üle kontrollida, kuna vigastused ei 

pruugi olla alati väliselt nähtavad.  

• Kui võimalik, laske parandusi teha relva tootjal. Kui tellite varuosa ise, siis jääb vastutus õige osa 

tellimise ning paigaldamise eest Teile.  

• Tootja ei vastuta relva töö häirete eest, kui on kasutatud mitteoriginaalseid varuosasid või kui 

relva on modifitseeritud.  
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Tõrked  
Õige relvahooldus ennetab tõrkeid. Kui siiski midagi juhtub, tehke nii:  

• Suunake relv ohutusse suunda ja ärge asetage näppu päästikule.  

• Eemaldage salv.  

• Tõmmake kelk taha ning lukustage see tagumisse asendisse.  

• Eemaldage võimalikud kestad/kinnikiilunud padrunid või võõrkehad relvast, kontrollige et 

kamber on tühi. Kui kahtlustate et rauda on kuul kinni jäänud, võtke relv lahti.  

• Puhastage ja õlitage relv ning pange see kokku.  

• Vajadusel laske relv üle vaadata.  

Tõrge  Võimalik põhjus  Mida teha  

Söötmishäire: ei lükka padrunit 

rauda  

Salv ei ole korralikult kinni, on 

vigastatud või must  

Kinnitage salv korralikult või 

asendage.  

Kelk: Ei sulgu korralikult  Laskemoon või relv on räpane  Puhastage relv või laskemoon  

  Püstol on vigane  Parandus tootja poolt  

Heitmishäire: kest jääb 

kambrisse või kiilub heiteavasse 

Relv on määrdunud, kelgu 

liikumine raskendatud 

Puhastage relv 

 Alalaetud laskemoon Vahetage moona 

 Püstol on vigane Parandus tootja poolt 

Laskmishäire: haamer lööb, aga 

lasku ei toimu 

söötmishäire Kontrollige kas salv lukustus oma 

kohale, või on relvas 

võõrkehi/mustust 

 Lööknõel kinnikiilunud Puhastage relv ja laske see üle 

vaadata 

 Vigane padrun Laadige relv käsitsi ümber. 

Uurige padruni tongi, kas on 

lööknõela jälge või ei. Kui on siis 

on padruni viga, kui mitte siis vt 

eelmine lahter. 

 Püstol on vigane Parandus tootja poolt 
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Relva hoidmine  
• Hoidke oma relva alati tühjakslaetuna ja puhtana.  

• Hoidke relva ja laskemoona eraldi, soovitatavalt selleks ettenähtud turvakapis.  

Relva saatmine tootjale  
Kui tekib vajadus remondi järele, viige relv sellesse firmasse, kellelt Te selle ostsite, koos ostu tõendava 

dokumendi ning probleemi kirjeldusega.  

  

  

  

 


