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     OHUTUS  

 

 Enne mistahes relva kasutamist peate teadma nii ohutu käitumise reegleid kui tundma õigeid konkreetse relva 

käsitsemisvõtteid. Ohutu relvakäsitsemine eeldab järgnevate nõuete täitmist: 

 

 Relvaga tuleb käia ümber nii, nagu oleks see laetud.  

 

 Relva laadimise ajal peab relv olema kaitseriivistatud, see välistab juhulasu võimaluse.  

 

 Päästev sõrm on päästikul ainult laskmise ajal, kõikidel muudel juhtudel peab see olema väljaspool päästikukaitset, 

näiteks sirgelt relvaraamil.  

 

 Kasutage ainult sellele relvale sobivat moona, näiteks kui relv on ette nähtud kasutama vaid 4,5 mm Diabolo tüüpi 

kuule või BB haavleid, tuleb ainult seda tüüpi ka kasutada.  

 

 Relv peab olema suunatud kas sihtmärgile või ohutusse suunda. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt väljalastud kuulide 

eest ning peab ise jälgima, et kuulid ei lendaks laskepaigast välja. 

 

 Soovitatav on kasutada kuulipüüdjaga sihtmärgialuseid, kui ei ole võimalik kasutada kuule püüdvat seina või valli.  

 

 Jälgige, et laskepaik oleks ohutu – vaba kõrvalistest 

isikutest ja esemetest.  

 

 Ärge hoidke ega transportige relva laetud olekus, laadige relva vaid vahetult enne laskmist.  

 

 

 

 



 

 

 Ärge suunake relva teistele inimestele ja loomadele.  

 

 Vältige rikošetiohtu, see võib tekkida siledate ja kõvade pindade pihta laskmisel, k.a veepind.  

 

 Enne lasku vaadake, kas sihtmärgi esine ja tagune ala on ohutu. Hoidke relva nii, et isegi komistamisel või 

kukkumisel suudate seda enda käes hoida ja vältida relva suunamist teistele elusolenditele või objektidele. Kandke 

kaitseprille. Näiteks võib isegi puupinda tabav kuul tagasi põrkuda ja tabada laskurit silmavigastuste tekitamiseks 

piisava energiaga. 

  

 Relva hoiustamisel peab see olema laadimata, kaitseriivistatud ning laskemoonast eraldi. 

  

 Vastutava kasutaja ülesandeks on piirata kõrvaliste isikute (lapsed, võõrad jne) ligipääsu relvale.  

 

 Relva tohib anda edasi ainult selliste isikute kätte, kes oskavad sellega teadlikult ja ohutult ümber käia.  

 

 Jälgige, et relva üleandmisel annaksite edasi ka kasutusjuhendi.  

 

 Relva tohib parandada või modifitseerida ainult tootja poolt volitatud isikud või ettevõtted, näiteks relva müünud 

pood. See on vajalik garantii säilimiseks.  

 

 Laetud relva ei tohi jätta järelevalveta. Kui annate relva teise isiku kätte, tehke seda laadimata relvaga. On piisavalt 

juhuseid, kus vastu võttev isik on tahtmatult päästikule vajutanud 

 

 TÄHELEPANU! Isegi õhkrelva kasutamisel peate tundma Eesti Vabariigis kehtivat relvaseadust, sellega 

kaasnevaid õigusi, kohustusi ning piiranguid. 

 

 



 

 

RELVAHOOLDUS/GARANTII  

 

 Relva ei tohi omavoliliselt modifitseerida, kuna muudatused võivad muuta relva ohtlikuks, või muuta selle 

klassifikatsiooni ja muuta relva ebaseaduslikuks. Omavolilised muudatused põhjustavad ka tootjapoolse garantii 

kohese tühistamise.  

 Relva tootja valmistab relvi vastavuses Saksa seadusandlusele. Tootja ei võta vastutust, kui relv viiakse mõnda teise 

riiki, kus see ei vasta kohalike seadustele (näiteks seaduses esitatud nõuetele ja piirangutele õhkrelvade osas, kas 

kaliibris või kuuli suudmeenergias).  

 Õhkrelva kohalikule seadusandlusele vastavuse jälgimine on ainult relva edasimüüja vastutus ja ülesanne. 

Parandustööd Kui relvaga on probleeme, on see potentsiaalne oht ning sellist relva ei tohi enne parandamist või 

väljavahetamist kasutada. 

 Ise tehtavate remonditöödega kaasneb suur risk teadmatusest või oskamatusest, ning probleem võib hoopis 

süveneda.  

 Pöörduge probleemide tekkimisel relva müüja või tootja poolt volitatud ettevõtte poole.  

 GARANTII  Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on kliendil õigus pretensioone 

esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul 

eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja. 

 VASTAVALT EV RELVASEADUSELE SAAB PIIRAMAT TSIVIILKÄIBEGA RELVI JA LASKEMOONA OSTA 

MEIE KAUPLUSTEST VÕI NETIPOEST VÄHEMALT 18 AASTA VANUNE ISIK. 

 
 



OHUTUS 

TÄHELEPANU 

ENNE RELVA KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUS- JA 
OHUTUSJUHENDIT. 

 KASUTAGE RELVA KUI OLETE VEENDUNUD SELLE 

OHUTUSES 

 VEENDUGE ALATI, ET SIHITE ÕIGES SUUNAS. 

KIRJELDUS EST 

KAITSERIIV 
ESISIHIK TAGUMINE SIHIK 

 
RELVA OSAD: VT. JOONIST 

SUUE 
RELVARAUD 

PÄÄSTIK 
TEHNILISED ANDMED: 
 

 KALIIBER 4,5MM DIABOLO (ÕHUPÜSSIKUULID). 

 MURTAVA RELVARAUAGA VINNASTUSSÜSTEEM. 

 TÖÖPÕHIMÕTE: VEDRU. 

 KAITSERIIV: AUTOMAATNE. 

 LASKUDE ARV: 1 

 

 Item no. 
System 
Power Source 
Safety 
Number of shots 
Caliber/Ammo 
Energy 
Velocity 
Weight 
Barrel length 
Length 
Danger distance 

2.4848 BUCK MARK URX 
Air pistol / Break Barrel 
Piston spring 
Automatic 
1 Pellet (one shot) 
4,5 mm Pellet 
2J 
90 m/s 
680 g 
137 mm 
305 mm 
250 m 
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OHUTUS VINNASTAMINE JA LAADIMINE 
EST 

KAITSERIIV 
PEAL 

KAITSERIIV 
MAAS 

TÄHELEPANU 

KASUTAGE AINULT 4,5MM ÕHUPÜSSIKUULE 

1. 
VINNASTA
MINE 

TULISTAMINE 

TÄHELEPANU 

VEENDUGE ALATI, ET SIHITE ÕIGES SUUNAS! 

TULISTAMIS
ASEND 

1. 

Press 
2. 

VAJUTAGE 
PÄÄSTIKUT 

TÄHELEPANU 

ÄRGE HOIDKE RELVA VINNASTATULT PIKEMA AJA JOOKSUL. SEE 
VÕIB NÕRGENDADA VEDRU, KAHJUSTAB RELVA 
TULISTAMISTÄPSUST NING VÕIB PÕHJUSTADA ÕNNETUSI. 
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SIHTIMINE RELVARAUA PUHASTAMINE 

TÄHELEPANU 

EST 

• Laadige relv enne puhastamist tühjaks.  

• Ärge suruge puhastusvarrast relvarauda, see võib tekitada rauale kahjustusi.  
• Välised metallosad puhastage pehme relvaõliga niisutatud lapiga. 

• Ärge tilgutage silikoonõli kunagi otse relvarauda. 

  Kasutage puhastustroppe. 

PUHASTUSTROPID ÕHKRELVADELE. 

2. 

1. 
SIHIKUTE REGULEERIMINE 

PÜSTOL LASEB LIIGA 
KÕRGELE 

PÜSTOL LASEB LIIGA 
MADALALE PUHASTUSVARRAS KAL. 4,5MM ÕHKRELVADELE 

PÜSTOL LASEB 
LIIGA VASAKULE 

PÜSTOL LASEB 
LIIGA PAREMALE 
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