
BARNETT PLOKKVIBUD  

KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND 

 

Üldised kasutusjuhised:  

 Kontrollige alati oma varustust hoolikalt enne laskmise alustamist, et kindlustada vibu  

töökorras püsimine. Erilist tähelepanu pöörake kulunud või kadumaläinud osadele –  

vajaduse korral tuleks lasta need välja vahetada kohaliku diileri juures.  

 Kontrollige ka oma nooli, et need oleksid sirged, vigastusteta, mõradeta ja et noki  

(nöörile kinnituv noole osa) oleks heas töökorras. Mõranenud noki võib laskmise ajal  

puruneda tuues kaasa tühilasu, mis võib vigastada nii laskjat kui ka vibu.  

 

Vibu korrashoid:  

 Hoida plokkvibu kaablid ja nöör võimalusel vahatatud – sel eesmärgil  

tuleb kanda selleks ettenähtud vaha vibunöörile ja kaablitele enne iga laskmissessiooni.  

 Vahetage kaableid ja nööri tuleb kindla ajavahemiku järel. Kulunud või väsinud kaabel  

või nöör võib äkitselt katkeda, põhjustades tõsiseid vigastusi Teile või Teie vibule.  

 Hoidke vibu jahedas ja kuivas kohas. Pidev hoidmine kõrge temperatuuriga ruumis  

(näiteks auto pagasiruumis või salongis) võib vibu tõsiselt deformeerida.  

 Pärast kasutamist väga niiske ja sajuse ilmaga on soovitav vibu metallkomponendid  

kergelt õlise lapiga üle pühkida.  

  

Ohutus:  

 Nagu iga relvaga, on ohutus ka plokkvibuga laskmisel prioriteediks number üks. Ärge  

üritage vibu kasutada selleks mitte-ettenähtud tingimustes või otstarbel. Alati kandke vibu  

kasutamise ajal kaitsvaid prille.  

  

 Ärge teostage vibuga tühilaskmist. Tühilask tähendab seda, et vibu  

tõmmatakse vinna ja lastakse lahti ilma nooleta. Tühilask kahjustab Teie vibu tõsiselt ja  

sellega võib kaasneda ka vigastusi laskurile.  

 Kontrollige alati märklauda ja selle ümbrust hoolikalt, et vaateväljas ei oleks inimesi  

ega esemeid, mis võivad vigastada saada. Vibunool lendab küllaltki kaugele – seega tuleb  



ohutust kontrollida võrdlemisi suurel maa-alal märklaua taga ja ümbruses. Laskmise ajal  

tuleb alati tuleb hoida kõik elusolendid laskejoonel või sellest tagapool, mitte kunagi  

eespool.  

 Väljatõmmatud vibu korral võib tekkida vajadus selle tagasilaskmiseks. Sellisel puhul  

laske vibu tagasi aeglaselt ja hoolikalt, hoidke vibu hoidev käsi sirge ja tugev ning  

valmistuge äkiliseks tõmbeks vibu poolt. Olge ettevaatlik, et ükski vibu küljes olev  

väljaulatuv osa Teid ei vigastaks. Samuti kallutage pea vibu joonelt veidi kõrvale, et  

tagada maksimaalne ohutus.  

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

 

Maaletooja:  

AS Jahipaun  

Tartu mnt.87, Tallinn  

Tel. 6000 520 

www.jahipaun.ee  


