
BARNETT AMMUD 

 

OHUTUSREEGLID 

 

Järgige alltoodud selgeid ja tingimusteta ohutusreegleid ambu vinnastades, laadides,  
sihtides ja lastes.  

 

• Ärge mitte kunagi hoidke oma eeskäe sõrmi ja pöialt kõrgemal kui ammulati ülemine 

tasapind, et mitte sattuda ammunööri ja –kaablite liikumisteele. Vastasel korral võite 

vigastada ennast lasu ajal tõsiselt. 

  

• Ärge vinnastage ambu enne kui olete valmis teda laadima (noolt peale panama).  

 

• Ärge vabastage päästiku kaitseriivi nuppu enne, kui olete valmis lasku sooritama.  

 

• Hoidke ja suunake ambu alati ohutus suunas.  

 

• Ärge suunake ambu inimeste või loomade suunas, ega suunas, kuhu Te ei plaani lasku 

sooritada.  

 

• Märkilaskmise korral valmistage ette ohutu ja vaba maa-ala koos vastava märklaua ja 

turvalise noolepüüdjaga.  

 

• Veenduge, et teised inimesed viibiksid laskmise ajal ohutus kauguses. Ärge lubage inimesetel 

siesta enda kõrval, vastasel korral võib tekkida vigastuse oht kui juhtub ammunööri, kaablite 

või kaarte purunemine.  

 

• Ammuga ei tohi lasku sooritada, kui ammukaarte teekonnal on mingeid takistusis (näiteks 

puuoks vms.) Selline lask võib olla äärmiselt ohtlik. 

 

• Enne lasu sooritamist veenduge sihtmärgi ohutuses.  

 

• Kontrollige alati enne kasutamist ammu ja noolte korrasolekut. Ärge kunagi kasutage 

mittekorras ambu ja nooli.  

 

• Vajadusel järgige ammuga kaasas oleva tehnilise manuaali hooldus ja kasutusjuhiseid.  

 

 

• Ärge modifitseerige ega muutke iseseisvalt ühtegi ammudetaili või –osa. Selline teguviis 

tühistab ammule kehtiva garantii ja võib olla ohtlik.  

 

• Ärge proovige muuta ammu tõmbetugevust, vahetada või hooldada ammukaari - nööri, -

kaableid jne. ilma vastavate spetsiaalsete seadmeteta. Pöörduge kaupmehe või maaletooja 

poole. Ammu ebaõige käsitlemine võib põhjustada vigastusi või häireid ammu normaalses 

töös.  

 

• Ärge kasutage ebaõigeid ammunooli. 

 



Ambu vinnastades hoidke ammunööri kindlalt mõlema käe kõigi sõrmedega ja ärge laske tal 

vabalt käest libiseda. Juhul kui nöör libiseb ambu vinnastades sõrmede tagant või ammunool pole 

ammule asetatud korralikult nööri vastu enne lasku,  

toimub nn. tühilask. Tühilask on ohtlik ja võib tõsiselt kahjustada ambu ning  

tekitada vigastusi.  

• Ärge kunagi transportige ega hoidke ambu vinnastatud asendis.  

• Vältige ammu kasutamist madalatel temperatuuridel. 

• Keelatud on sooritada ammuga tühilask 

• Küsimuste tekkimisel pöörduge koheselt ammu müünud kaupmehe või maaletooja poole.  

 

 

• Ammud on eelnevalt seadistatud, kuid kontrollige hoolikalt varustus enne laskmist üle!  
 

Maaletooja:  

AS Jahipaun  

Tartu mnt.87, Tallinn  

Tel. 6000 520  

www.jahipaun.ee 

 


