
JUHEND RAKETTIDE/PAUKPADRUNITE TULISTAMISEKS 

RAKETIPÜSTOLIST VÕI STARDIPÜSTOLIST/-REVOLVRIST 

KASUTAGE KAITSEPRILLE! 

 

 Ostke pürotehnilisi tooteid ainult usaldusväärsetelt müüjatelt.  

Jälgige, et tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagastage toode                    

 müüjale.                          

 

 Hoidke rakette kuivas kohas. 

 

 Valige toodete kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et sa oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke. 

               Öörahu! 

 

 Ärge kasuta toodet seal, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra. 

 

 Ohutu kaugus on märgitud toote kasutusjuhendis või küsi seda eraldi müüjalt. 

 

 Mitte mingil juhul ärge sihtige teiste isikute ega loomade suunas. 

 

 Jälgige, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi. 

 

 Ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all. 

 

 Pärast ilutulestiku toodete kasutamist korjake kokku oma tegevusest tekkinud jäägid. 
 

 

TULISTAMINE PAUKPADRUNITEGA. 

 

 Kasutage alati 6mm Flobert, 8mm või 9mm paukpadruneid, mida soovitab maaletooja. 

 

 Relva vabastamiseks kaitseriivist suruge kaitseriivi kang ülemisse asendisse. 

              Tähelepanu! Nüüd on relv laskemalmis! 

 

 Hoidke püstolitoru alati ohutus suunas vältimaks enda ja juuresolevate isikute 

Vigastamist 

 

 Tulistades soovitame kasutada selliseid kaitsevahendeid nagu kõrvaklapid ja kaitseprillid. 

 

 Pärast iga lasku laeb püstol end automaatselt uuesti. Laadimine kestab kuni padrunisalv 

              on tühi. Pärast viimase padruni väljatulistamist lukustub kelk automaatselt tagumises 

              asendis. 

 

 Kui soovite tulistamist jätkata, tuleb tühi padrunipide asendada täis pidemega. Vajutades 

              pöidlaga püstolipideme kohal asuvale kelgulukule, vabastate te kelgu, mis lükkab ette 

              liikudes rauda tulistamiskambrisse uue padruni. Nüüd on püstol jälle laskevalmis. 

              Tähelepanu: Tulistades paiskuvad hülsiväljutusavast välja püssirohugaasid! Vältimaks 

              püssirohugaaside tulistajale näkku paiskumist tuleb püstolit hoida vertikaalselt 

              väljasirutatud käes. 

 



 

 

TULISTAMINE RAKETTIDEGA. 

 

 Kasutage alati 6mm Flobert, 8mm või 9mm stardipüstoleid/-revolvreid. 

 

 Signaalrakettide tulistamiseks kasutage 26,5mm raketipüstolit (26,5mm rakette). 

 

 Rakettide tulistamiseks stardipüstolist/-revolvrist kasutage sobivat adapterit, mis keeratakse relvaraua 

külge. 
 

 Sisestage rakett adapterisse. 
 

 Tulistamisel hoidke alati püstolit/revolvrit vertikaalselt pea kohal! 
 

 Veenduge, et ümber oleks piisavalt vaba ruumi ja viibid süttivatest esemetest piisavalt kaugel. 
 

HOIDKE TOOTEID LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS! 
 

 

 

 

 


