
 

BARNETT VIBUKOMPLEKTIDE KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND 

 

 

Ohutusnõuded  

 

Barnett vibud on eelnevalt seadistatud. 

 

Ärge mitte kunagi käsitle vibu ega tegele laskmisega selliste arstimite tarbimise korral, mis 

võivad mõjuda Teie füüsilisele ja psüühilisele võimekusele, refleksidele või olukordade 

hindamisvõimele. Sama kehtib ka alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimise korral ja nende 

mõju all olles. Selline tegevus võib põhjustada tõsiseid vigastusi või halvimal juhul isegi 

surma.  

 

 

Vibu hoidmine ja käsitlemine  

 

Hoiatus: Ärge mitte kunagi hoidke vibu kõrge kuumuse ega pikaajalise niiskuse käes.  

Vältige vibu pikemaajalist hoidmist sellistes kohtas, kus temperatuur võib tõusta kõrgeks või 

õhuniiskus liialt suureks (auto pakiruum, sauna- ja pesuruumid). Kahjustused, mis sellisel 

hoidmisel tekivad, ei kuulu tootjapoolse garantii alla. Kui vibu saab märjaks, siis veendu 

selles, et ta saaks enne hoiule panekut täielikult kuivatatud. Ärge kasutage selleks lahusteid 

ega puhastusaineid nagu atsetoon või mineraalsed vedelikud, see võib kahjustada vibu 

viimistlust. Kõige parem on kuivatamiseks kasutada kangast lappi või kuivatuspaberit.  

 

 

Enne laskmise alustamist  
Enne igakordset kasutamist tuleb vibu üle kontrollida.  

Selleks:  

- Vaadake hoolikalt üle vibu enda, vibunööri ja sellel olevate mähiste seisukord. 

Vajadusel vahata vibunöör spetsiaalse nöörivahaga.  

- Kontrollige alati kasutavate vibunoolte korrasolekut.  

ÄRGE KASUTAGE KUNAGI VIGASEID NOOLI! 
 

Ole eriti tähelepanelik teravate esemetega, k.a. nooled ja noole lõikurotsad, seda eriti 

vibunööri läheduses. Kui juhtub, et vibunöör saab kahjustatud ( näiteks osaline kiudude 

läbilõikamine), siis tuleb see igal juhul vahetada uue vastu.  

ÄRGE TEHKE VIBUGA TÜHILASKU. Tühilask tähendab ilma noolt vibunöörile 

kinnitamata vibu vinnastamist ja lasu sooritamist. Kui tühilask toimub, siis see võib tõsiselt 

kahjustada või purustada vibunööri või vibu liimühendusi. Samuti võib tühilasu korral 

toimuda laskuri või kõrvalviibijate vigastamine.  

Kasutage Barnett vibudega lastes sobivaid nooli.  

 

 

Kaitsevarustus  

 

Soovitame kasutada kaitsevarustusena käekaitset ja kas sõrmelappi või laskmiskinnast. 

Käsivarre umber kinnitatav kas nahast või plastikust käekaitse kaitseb käsivart vibunööri 

tabamuste eest. Sõrmelapp või laskmiskinnas kaitseb vibunööri tõmbekäe sõrmi ja teeb 

laskmise mugavamaks. 



 

 

 

TÄHELEPANU! 

 

Veenduge alati, et vibunool kinnitub noole tagaosas oleva plastnoki soone abil kindlalt 

vibunöörile sellel oleva metallist sõrmuse või nokipunkti alla.  

Olge alati ettevaatlik.  

Ärge kunagi sooritage lasku otse vertikaalselt üles.  

Ärge kunagi vinnastage vibu ega sooritage lasku eelnevalt veendumata, et vibu mistahes osa 

pole kokkupuutes lasu vältel kõrvalolevate esemete või objektidega.  

Ärge kunagi suunake vinnastatud vibu inimeste ja loomade poole või sunnas, kuhu Te ei 

soovi lasku sooritada.  

Olge alati kindlad, et kasutate selleks ettenähtud märki või märklauda.  

Veenduge alati, et taustal ega märgi taga poleks inimesi, loomi, ehitisi, teid või teisi objekte.  

 

Maaletooja:  

AS Jahipaun  

Tartu mnt.87, Tallinn  

Tel. 6000 520  

www.jahipaun.ee 


