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ÕHUPÜSTOLITE BERETTA PX4 STORM, HECKLER & 

KOCH P30, SMITH & WESSON M&P 45 

KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND 
 

TÄHELEPANU! 

 

Enne relva kasutamist tuleb käesolev kasutusjuhend ning ohutu käitumise reeglid endale selgeks teha 
ja neid järgida. Igasugune tehniline muudatus või ümberehitus võib muuta käesoleva relva liiki 
relvaseaduse mõistes ja seeläbi ebaseaduslikuks omandiks muutuda. Relva ehitust omaalgatuslikult 
muutes muutub tühiseks ka relva tootja poolt pakutav garantii. 

Ohutu käitumise reeglid 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Käsitse iga relva nii, nagu oleks see laetud. 

Relva laadimise ajal on soovitatav see kaitseriivistada, vältimaks juhulasku. 

Laskesõrm on päästikul ainult laskmise ajal, muul ajal on see sirge ja asetseb relvaraami 

küljel. 

Relvas tohib kasutada ainult ettenähtud kuule. Px4 Storm CO2 kasutab nii 4,5 mm Diabolo 

kuule (nn klassikaline õhupüssikuul) kui 4,5 mm BB haavleid. 

Relv peab olema suunatud kas sihtmärgile, või ohutusse suunda. 

Relvast lastes peab tagama, et kuulid ei lahkuks kasutatavast alast – lasketiir, oma koju 

seatud laskerada, aeda paigutatud laskerada jne. Ohutus ennekõike, nii enda kui teiste 

kõrvaliste isikute. 

Alati pidage silmas relva ohuala, mis on ca 300 m. 

Ärge kandke relva laetuna, nii kuulide kui C02 ballooniga. Laadige relva ainult vahetult 

enne 

laskmist. 

Relva ei tohi suunata inimestele ega loomadele. Samuti ei tohi lasta siledate kõvade 

pindade 

pihta, mis võivad põhjustada rikošetti, nt kivi maas, veepind jne. 

Enne lasku tuleb veenduda, et ohutus oleks tagatud nii sihtmärgi ees kui taga – kõrvalised 

isikud, loomad, esemed jne. 

Alati tuleb oma relva üle täielik kontroll säilitada, isegi komistamise või kukkumise ajal. 

Relva 

tuleb käsitseda nii, et see sihib ainult laskuri poolt soovitud suunda. 

Laskmise ajal tuleb kanda kaitseprille, sest kui kuul juhtub tagasi põrkuma, on sellel siiski 

silmavigastuste tekitamiseks piisavalt energiat. 

Relva peab hoidma ohutus kohas ja laadimata seisus. Kõrvalised isikud (lapsed, võõrad, 

oskamatud kasutajad) ei tohi seda kätte saada. Soovitatav on hoida kuule ja balloone relvast 

eraldi. 

Relva tohib edasi anda ainult teisele täisealisele, so vähemalt 18 a vana, ning koos 

kasutusjuhendiga. 

Relva tohivad parandada või modifitseerida ainult tootja poolt volitatud isikud või 

ettevõtted 

(maaletoojad, müüja jne) ning pädevad relvasepad. 

Ärge jätke laetud relva järelevalveta. 

Relva tohib teisele isikule edasi anda ainult laadimata olekus. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Garantii 

Kui juhtub ilmnema tootjapoolne defekt, siis relva tootja parandab selle oma kulul või vahetab 
defektse relva uue vastu kuni 12 kuu jooksul pärast ostukuupäeva. Selleks pöörduge kas müüja või 
tooja poolt volitatud maaletooja poole. Kindlasti hoidke alles ostutšekk või muu ostu tõendav 
dokument. 

Parandused 

Kui tekib probleeme, siis ärge proovige neid ise parandada. Samuti ei tohi ise relva ümber ehitada või 
olulisel määral modifitseerida (näiteks lambi või lasersihiku lisamine relvaraami eesosas oleva relsi 
külge ei ole üks sellistest). Pöörduge alati relva müüja või volitatud maaletooja poole, sest sellisel 
juhul säilib tootjapoolne garantii (kui ostukuupäevast ei ole liiga palju aega möödas). Ise tehtud 
relvasepatööd võivad tuua kaasa häired relva töös ja ohtlikuks osutuda. Ise tehtud relvasepatööd 
põhjustavad ka tootjapoolse garantii tühistamise. 

Relva osade nimetused 

1. Kaitseriiv 
2. Kelk 
3. Kirp 

4. Sälk 
5. CO2 ballooni pesa 
6. Salv 

7. Salveriiv 
8. Päästik 
9. Relva rauasuue 

Tehnilised näitajad 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Suudmeenergia: max. 7,5 J 
Pikkus: 190 mm 
Kaal: 710 g 
Päästik: ühe- ja kahetoimeline 
Kaliiber: 4,5 mm / .177 
Moon: BB terashaavlid / Diabolo 
kuulid 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sihikud: fikseeritud kirp ja sälk 
Väline kaitseriiv 
Vintraud: 114 mm, terasest 
Ohuala: kuni 366 m 
Salvemaht: 2 x 8 kuuli 
Energiaallikas: 12 g CO2 balloon 
Suudmekiirus: kuni 120 m/s 
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Kaitseriivi kasutamine 

Kaitseriivil on peal lukustusmehhanism, mis tuleb enne kaitseriivi liigutamist pöidlaga tahapoole 
tõmmata. Seejärel saab relva kas kaitseriivistada või sellest vabastada. Üleval on laskmisasend 
(kaitseriiv maas), all ohutu asend (kaitseriiv peal). 

12 g CO2 ballooni paigaldamine 
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TÄHELEPANU! 

Relva käepideme all oleva fiksaatorplaadi pööramisel võib isegi tühjana tunduvast balloonist gaasi 
välja paiskuda (ballooni ülemisest otsast). See gaasipahvakas on väga külm ja võib kergesti 
põhjustada külmakahjustusi. Seetõttu peab vana ballooni eemaldamisel olema ettevaatlik ning mitte 
hoidma käsi ballooni ülaosa juures. 

Gaasiballoone ja laetud relva ei tohi jätta kuumadesse kohtadesse (temperatuur ületab 54 °C) või 
päikese kätte. Selle tulemusena on ballooni lõhkemise oht väga suur – metallikillud, vabaneva gaasi 
põhjustatud naha jäätumine jne. Alati vaadake ka balloonide tootja soovitusi säilitustingimustele. 

Samuti ärge jätke gaasiballooni relva pikemaks ajaks (näiteks laetud relva hoiustamine). See väsitab 
asjatult relva gaasijaotussüsteemi ning toob kaasa varajasema relvaremondi. Kõige mõistlikum on 
pärast laskekorda balloon relvast eemaldada. 

Ühest balloonist jätkub kuni 50 lasu sooritamiseks. 

Salve ja relva laadimine 

Salve kummaski otsas on üks 8-lasuline trummel. Ei ole mõistlik laadida ühte trumlisse vaheldumisi 
kuule ja haavleid. Salvevahetus on lihtne – vajuta salveriivile ja eemalda salv. Lae salv kas kuulide või 
haavlitega. Seejuures jälgi, et haavlid ei oleks defektsed või vigastatud, ning et kuulid oleksid 
paigutatud lennusuunas ja trumlisse sisse (ei ulatu välja ei eest- ega tagantpoolt). Lükka salv relva, 
kuni salv lukustub oma kohale. Ühe trumli tühjenedes võta salv välja ja lükka teine ots ees sisse 
tagasi. 

Vältige alati tühilaskude tegemist (ilma kuulita laskmine), see on asjatu relva koormamine. 
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Sihtimine 

Õige sihikupildi saate siis, kui kirp on külgsuunas sälgu keskel ning ülevalt on servad tasa. Muudel 
juhtudel lähevad tabamused vea suunas, teisel pildil vasakult paremale: alla, üles, vasakule ning 
paremale. 

Laskmine 

 Laskmiseks tuleb relv esmalt laadida, relv on suunatud ohutusse suunda – salv kinnitada oma kohale, 
kaitseriiv vabastada (tõmba riivil olevat lülitit tahapoole ja lükka kaitseriiv üles asendisse). Esimest 
lasku on võimalik teha kahel moel: 
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• 

• 

Kahetoimeliselt, mille käigus vinnastatakse kukk (dekoratiivsel eesmärgil) ja pööratakse 
trumlit salves. Päästikukäik on pikem ja raskem. 
Ühetoimeliselt, mille käigus tehakse vinnastus ja trumli pööramine käsitsi kelku tagumisse 
asendisse tõmmates ja siis lahti lastes. Päästikukäik on lühem ja kergem. 

Esimese lasu järel liigub kelk gaasi toimel tagumisse asendisse ja taandurvedru toimel ette tagasi, 
selliselt simuleerides päris relva kelgu liikumist lasu tulemusel. Seetõttu peab relva käes hoides 
jälgima, et ükski sõrm (kõige sagedamini vasaku käe pöial, paremakäelistel laskuritel, kui see 
toetatakse risti üle parema käe) ei jääks kelgu liikumisele ette. 

Laskmisel tuleb keskenduda ideaalse sihikupildi saavutamisele ning rahulikule ja sujuvale 
päästmisele. Kiirustades või jõuga tõmmates lähevad tabamused teise kohta. 

Relva hooldamine 

Aegajalt tuleb relvarauda puhastada, selle sagedus sõltub relva kasutamisest, laskmise ajal olevast 
ilmast ning kasutatavatest kuulidest. Puhastamiseks tuleb kasutada peenikest, ca 25 cm pikka varrast. 
Seda saab valmistada kas ise, või soetada spetsiaalselt õhkrelvadele mõeldud komplekt. 

Varda abil tuleb lükata kergelt õlitatud ja väikese suurusega (kuni 2x2 cm) lapp rauast läbi (Joon. 1), 
seejärel 2-3 kuiva lappi. Korrata kuni tinajälgesid enam lapil näha ei ole. Viimane lapp peab kindlasti 
kuiv olema, eemaldamaks rauaõõnest liigset õli. 

TÄHELEPANU! 

• Puhastusvarras ei tohi olla liiga jäme ja lapp liiga suur. Kui tunnete, et lapp või varras ei lähe 
hästi rauda, siis ei tohi jõuga pressida – peab minema kerge survega, kuid mitte jõudu 
kasutades, pigem mingu lõdvemalt kui tihkemalt. Nii võib vähemalt üks nendest kas rauda 
kinni jääda või raud seest viga saada. 
Õli ei tohi otse relvarauda valada või tilgutada, sealt võib see edasi voolata relva sisemusse 
ning põhjustada kas tõrkeid relva töös, või kahjustusi. Pange õli ainult lapile. 
Relva ei ole vaja hoolduseks lahti võtta. Sisemehhanismide hoolduseks kasutage spetsiaalset 
hooldusballooni ning raua jaoks puhastusvarrast/lappi. 
Relva puhastamisega ei tohi üle pingutada, oskamatu ja liigse hoolitsusega on rohkem relvi 
ära kulutatud, kui pikaajalise kasutamisega. 

• 

• 

• 
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