
ÕHUPÜSTOLI KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND 

 

Tööprintsiip: CO2 püstol 

Kaliiber: 4,5 mm .177 haavlid (diabolo)/BB haavlid 

  
 

NB! Vanuse alammäär õhupüstoli ostmiseks on 18 aastat! 
HOIATUS: Enne püstoli kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva kasutusjuhendiga. Kui miski jääb teile 
ikkagi arusaamatuks, konsulteerige inimesega, kes on kursis relvade ohutu käsitsemisega. Õhupüstoli 
omanikuna kannate te täit vastust selle ohutu kasutamise ja hoidmise eest. 

 
Tähelepanu: Käesoleva CO2-l töötava õhupüstoli omavoliline ümberehitamine või modifitseerimine toob 
kaasa kriminaalkaristuse vastavalt ostja riigis kehtivatele seadustele. Sellega muutuvad kehtetuks ka 
kõik tootja poolsed garantiikohustused. 
 
Õhupüstoli osad: 
 

1. raua suudmeava   9. käepide 
2. kirp 10. padrunipideme lukk 
3. kelk 11. päästik 
4. kelgulukk 12. kaitseriiv 
5. sihik 13. süsihappegaasiballoon 
6. käepidemeplaat 14. gaasiballooni kinnituskruvi 
7. gaasiballooni lukk 15. terashaavlid 
8. padrunipide 16. padrunipideme vedru 
 
 
 

1. Kaitseriiv 
 

Lükates kaitseriivikangi alumisse, asendisse , vabaneb püstolikukk vinnast. Nüüd on püstol kaitseriivis. 
 
Selleks, et püstolist tulistada, tuleb tõmmata kaitseriivikangi rihveldatud osa tahapoole ning lükata 
kaitseriivikang ülemisse asendisse . 
 
Hoiatus: Ärge vajutage päästikule kui püstol on kaitseriivis – nii laete haavli torusse! 
Hoiatus: Käsitsege ainult vinnast vabastatud kukega kaitseriivistatud relva. Jälgige, et püstoli torusuue oleks 
alati suunatud ohutusse suunda. 
 
 
 

2. Süsihappegaasiballooni sisestamine, eemaldamine ja vahetamine 
 

Märkus: Kasutage ainult 12-grammiseid süsihappegaasiballoone. Teistsuguste gaasidega täidetud 
balloonide kasutamine on keelatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- eemaldage käepidemeplaat 

- keerake gaasiballoonilukku noolega näidatud suunas (open), seejärel kruvige ballooni kinnituskruvi 

lõpuni alumisse asendisse  
- asetage gaasiballoon kitsas ots ees pesasse 
- kruvige ballooni kinnituskruvi ülespoole, kuni see jääb tihedalt vastu ballooni. Seejärel keerake 

gaasiballooni lukku sõnaga „power“ tähistatud suunas. Selle tagajärjel mulgustub gaasiballoon 
- asetage käepidemeplaat tagasi omale kohale 
- kontrollige, kas gaasiballoon on mulgustunud. Sooritage üks proovilask laadimata püstoliga ohutus 

suunas. Kui lasku ei toimu, korrake eespool kirjeldatud toiminguid. 
 

Hoiatus: Jõu kasutamine gaasiballooni sisestamisel on keelatud. Soovitame teil enne püstoli kauaaegset hoiule 
asetamist eemaldada gaasiballoon. Nii pikendate ventiiliklapi eluiga. 
 
 
 

2. Gaasiballooni eemaldamine 
 

Kaitseriivistage relv, lükates kaitseriivi kangi. Hoides püstolikelku ühes käes, keerake 
gaasiballooni lukk noolega näidatud suunas (open) lahti. Eemaldage käepidemeplaat ja kruttige ballooni 
kinnituskruvi täielikult lahti. Selle toimingu juures võib vabaneda mõningane kogus süsihappegaasi. Seejärel on 
võimalik eemaldada gaasiballoon. 
 
Hoiatus: 

- Hoidke nägu ja käed gaasiballoonist ohutus kauguses. 
- Vabanev süsihappegaas võib põhjustada naha külmumist. 
- Gaasiballoonid võivad 50-st soojakraadist kõrgema temperatuuri käes plahvatada. 
 
 
 

3. Õhupüstoli laadimine 
 

Märkus: Kasutage ainult 4,5 mm diameetriga roostevabast terasest haavleid/BB haavleid. Mitte mingil juhul ei tohi 
kasutada 4,5 mm tinahaavleid ja deformeerunud, kasutatud või roostetanud haavleid. 
 
Ülalnimetatud laskemoona kasutamisel muutuvad garantiikohustused kehtetuteks. 
 

- kaitseriivistage püstol 
- vajutage padrunipidemelukk alla 
- tõmmake padrunipide püstolipidemest välja  
- tõmmake padrunipideme vedru alla ja lukustage see  
- laadige läbi laadimisava padrunipidemesse haavlid 
- vabastage padrunipideme vedru lukust ja suruge padrunipide pesasse, kuni see lukustub 
 
 
 

4. Ohutu sihtimine ja tulistamine 
 
- kaitseriivistage püstol 
- tõmmake kelk maksimaalselt tagumisse asendisse, nii vinnastub püstolikukk  
- püstoli tulistamisvalmidust näitab kelgu tagumises otsas asuvast avast paistev punane täpp  
- pärast kõikide haavlite välja tulistamist peatub kelk tagumises asendis. Laadige püstol uuesti eespool 

kirjeldatud viisil ja vajutage pärast padrunipideme pesasse lükkamist kelgulukk alla  
 

Hoiatus: Mingil juhul ärge katke kunagi käega püstolitoru suudmeava. Hoidke püstolitoru alati ohutus suunas. 
Ärge sihtige inimesi ja loomi.



 
 

- tulistada võib vaid siis, kui olete veendunud, et märklaud asub ohutus kohas, et selle taha ja lähedusse ei 

satu juhuslikke möödujaid või loomi 
- vajutage pideva, ühtlase survega päästikule, kuni kõlab lask 
- pärast iga lasku suunake püstolitoru maha. Kui mõni haavel on kogemata rauda jäänud, siis kukub see 

sealt välja. Nii väldite topelthaavlite tulistamist järgmise lasu juures 
 

Märkus: Ärge käperdage tulistamise ajal kelku! Püstoli automaatne vinnastumine võib vigastada käsi! 
 
Hoiatus: Tulistage vaid selliste märkide pihta, millest haavel ei suuda 
läbi tungida ja mis ei põhjusta rikoðetti. Tulistades kandke alati kaitseprille. Ärge tulistage veepinna pihta. 

 
 

5. Kirp ja sihik 
 
- sihtige ohutut märklauda 
- jälgige, et tulistamise hetkel oleks kirp sihikupilu keskel ja kirbu ülemine serv samal tasemel sihiku 

ülemise servaga 
- märklaua keskele tabamiseks peab märklaua tume osa tulistamise hetkel asuma otse kirbu kohal  
 

 
 

6. Relva hooldamine ja hoiustamine 
 

Tähelepanu: Ärge jätke laetud ja tulistamisvalmis relva järelevalveta! 
 
Relva tuleb hoiustada ainult tühjaks laetult. Enne püstoli hoiustamist veenduge, et torusse pole jäänud haavleid, 
eemaldage gaasiballoon ja laadige padrunipide haavlitest tühjaks. 
 
Märkus: Vältige relva sattumist laste või selle kasutamiseks õigust mitte omavate isikute kätte. 
 
Tähelepanu: Enne püstoli puhastamist veenduge, et relv on kaitseriivis ja et torusse pole jäänud haavleid. 
 
Püstoli pealispinna puhastamiseks kasutage pehmet riiet ja püssiõli. Kindlustamaks relva pikaealisust, tilgutage 
pärast iga 500 lasu sooritamist kaks-kolm tilka püssiõli padrunipideme lukule, kelgu rööbastele ja 
padrunipidemevedru lukule. 

 
 

8. Püstoli remont 
 

Ärge püüdke püstolit ise remontida. Ebaõiged töövõtted võivad tekitada eluohtlikke häireid relva 
funktsioneerimisel. 

 
 

9. Ohutusnõuded 
 

Relvaomanikuna peate olema teadlik ohutusnõuetega relva käsitsemisel. Ärge unustage, et omandatud relva 
haavlite suudmekiirus on väga suur, mis nõuab relvaga ümber käimisel erilist hoolt. Tagamaks ohutust relva 
käsitsemisel ja sellest tulistamisel pidage meelest, et relvakäsitsemine saab alguse relva puudutamishetkest 
alates. 
 

- Kohelge iga relva alati nii, nagu oleks see laetud. 
- Vältimaks soovimatu lasu võimalust kaitseriivistage püstol alati enne, kui asute seda laadima. Hoidke 

näpud päästikust eemal, väljaspool päästikukaitset. Asetage sõrm päästikule vahetult enne tulistamist. 
- Käesolevast püstolist tulistamine on lubatud ainult teie isiklikes ruumides, tulistamiseks spetsiaalselt 



kohaldatud kohtades või teie isiklikul maal, kui on kindlustatud, et tulistatud haavlid ei lenda nimetatud 
kohtadest välja. Pidage meeles, et välja tulistatud haavlid lendavad kuni 200 meetri kaugusele. 

- Ärge sihtige inimesi või loomi. Vältige rikoðetti, Ärge tulistage siledate kõvade pindade ega veepinna 
pihta. 

- Veenduge enne püstoli transportimist või teisele isikule üle andmist, et see on tühjaks laetud. 
- Võtke tarvitusele ettevaatusabinõud, et relva torusuue jääks ohutusse suunda ka siis, kui juhtute 

kukkuma või komistama. 
- Turvalisuse tagamiseks peab tulistades alati kandma spetsiaalseid kaitseprille. 
- Enne relva hoiustamist veenduge, et see on tühjaks laetud ja kaitseriivistatud. Vältige relva sattumist 

selle kasutamiseks õigusi mitte omavate isikute kätte (lapsed, alla 18-aastased isikud, isikud, kel 
puuduvad kogemused relvadega ümber käimisel). Laskemoona hoiustage relvast eraldi 

- Relva võib edasi anda vaid koos kasutusjuhendiga 18-aastastele ja vanematele isikutele. Enne relva 
kasutamist peavad nad tutvuma käesoleva kasutusjuhendiga. 

- Ärge jätke laetud relva järelevalveta. 
- Enne teisele isikule usaldamist tuleb relv alati tühjaks laadida. 

 

 

 

Maaletooja: 

AS Jahipaun 
Tartu mnt.87, Tallinn 
6006270 
www.jahipaun.ee 

 
 
 
 
 



 
 


