
1. Sihiku ehitus 

 

2. Niitristi teravustamine 
Hoidke okulaari silmast u 8-10cm kaugusel (sihikupilt peab olema terav ja täitma kogu okulaariava, 

selle servas ei tohi olla tumedaid osasid, mis annavad märki silma valest asendist sihiku suhtes) ning 

vaadake läbi sihiku mingit ühtlast ja hästi valgustatud objekti, nt taevast. 

 

Ettevaatust! Ärge vaadake palja silmaga või optilise sihikuga Päikest, see 

põhjustab silmakahjustusi. 

Kui niitrist ei ole terav, tuleb seda teravustada. Selle tegemine sõltub okulaari ehitusest. 

Standartne okulaar 
Esimeseks tuleb lukustusrõngast pisut lahti keerata, võimaldamaks objektiivi pööramist. 

Teravustamine toimub objektiivi pöörates.  Kui niitrist muutub ähmasemaks, tuleb okulaari 

vastassuunas pöörata. Kui niitrist on teravustatud, tuleb lukustusrõngas uuesti kinni keerata. 

Tähelepanu! Ärge vaadake niitristi korraga kauem kui mõned sekundid, vastasel juhul hakkab silm 

selle ähmasusega harjuma. 



Kiirteravustamisega okulaar 
Sellisel juhul lukustusrõngas puudub ning niitristi teravustamine toimub vaid objektiivi pöörates. 

3. Sihiku kinnitamine relvale 

Tähelepanu! Relv peab olema eelnevalt tühjaks laetud. 

Parimate tulemuste saamiseks peab sihik olema relvale täpselt ja kindlalt kinnitatud. Kinnitusrõngad 

ja/või alus peavad olema kvaliteetsed ning sobivad nii relvale kui sihikutoru läbimõõdule. Sihik tuleb 

kinnitada võimalikult relvaraua lähedale, kuid ei tohi ühtegi relvaosa puutuda. 

Võimaluse korral jätke sihiku paigaldamine relvasepa hoolde, kuid ise tehes tuleb jälgida, et ei 

põhjustataks sihikule vigastusi. 

Enne sihiku paigaldamist tuleb relva külge kinnitada sihikualus ja/või rõngad. Rõngaste omavahelist 

asendit saab korrigeerida sobiva läbimõõduga pulga abil, tagamaks et rõngad on paralleelselt ning 

sihiku paigaldamisel ei hakata seda väänama. 

Eemaldage rõngaste ülemised poole. Asetage optika paigale ning pange rõngaste ülemised osad oma 

kohale tagasi, kuid ärge keerake neid kõvasti kinni – sihikut peab saama liigutada ning pöörata. 

Lükake optika võimalikult ette ning jälgige et kõrgusparandustrummel oleks ülevalpool. 

Võtke relv palgesse, nagu laskmise ajal, ning nihutage optikat tahapoole kuni sihikupilt täidab kogu 

vaatevälja. Nüüd on sihik silmast parima nägemise kaugusel. Jälgige risti asendit, niitristi horisontaal- 

ja vertikaaljoon peavad ühtima relva omadega. Isegi väike risti kalle viib tabamused sihtimispunktist 

kõrvale. 

Kui sihik on paika reguleeritud, tuleb rõngaste ülemised pooled kinni keerata, samas vältides 

ülepingutamist, mis võib optilisele sihikule vigastusi tekitada. Rõnga ülemise ja alumise poole vahele 

võib jääda väike vahe, mis peaks sel juhul olema mõlemal pool ühesuurune. 

4. Sihiku nullimine 

Tähelepanu! Relvast laskmisel tuleb järgida kõiki ohutusreegleid ning kanda 

silma- ja kuulmiskaitseid. 

Sihiku sisselaskmiseks peab relv olema võimalikult stabiilses asendis, soovitatavalt toe peal. Sobivaks 

kauguseks on enamjaolt 100m. Kui sihik võimaldab parallaksireguleerimist, tuleb see keerata 100m 

näidu peale. Kui sihik võimaldab, keerake suurendus maksimumi peale. Sooritage 3 või 5 lasku, 

jälgimaks kuidas sihtimispunkt ja tabamispunkt kokku langevad. Vajadusel tuleb sihikut reguleerida. 

Tähelepanu! Esmane reguleerimine tuleks teha sihikukinnituse kaudu, 

kasutades selleks õhukesi metalllehekesi. Neid saab panna aluse alla, 

rõngastesse sihiku alla, nt sihiku tagumise otsa tõstmiseks. Eesmärgiks oleks 

saada tabamispunkt kuni 15cm kaugusele sihtimispunktist. 



Tehase poolt on nii kõrgus- kui ka tuuleparandustrumlid seatud „0” asendisse. Reguleerimisel tuleb 

meeles pidada, et kumbagi trumlit reguleerimisulatuseks on üks täispööre. Üle keerates võib sisemisi 

vedrusid ning mehhanisme vigastada. 

 

Tabamispunkti tõstmiseks sihtimispunkti suhtes tuleb kõrgusparandustrumlit pöörata vastupäeva, 

langetamiseks päripäeva. Tuuleparandustrumlit tuleb tabamispunkti vasakule liigutamiseks pöörata 

päripäeva, paremale viimiseks vastupäeva. Klikkide suurus on märgitud trumlile, antud pildil on ühe 

kliki väärtuseks ¼ tolli 100 jardi kohta (6,3 mm 90 m või 7 mm 100 m kohta), kuna kahe ühiku vahele 

jääb 4 klikki. Osadel sihikutel on 4 asemel 8 klikki. 

Kui on vaja arvutada kliki suurust mõnele teisele kaugusele, tuleb kasutada lihtsat arvutust: 

Kaugus / 90 = N; N x märgitud kliki suurus = tegelik kliki suurus antud kaugusel 

Peale trumlite reguleerimise lõpetamist tuleb nende kaitsekorgid peale tagasi keerata. 

Kui Te tahate peale nullimisprotseduuri trumlid uuesti „0” näidu peale seada: 

Kruvidega kinnitatud trumlid 
Trumlil olevad kinnituskruvid tuleb sobiva kruvikeerjaga lõdvendada, keerates neid u pool pööret 

(jälgige et Te ei vigastaks kruve). Skaalaga trummel peaks liikuma vabalt, viige trumlil olev „0” 

kohakuti korpusel oleva indekstäpiga, jälgides et Te ei nihutaks nulli kliki-paari võrra. Peale 

reguleerimist tuleb kruvid uuesti pingutada, jälgides et ei keeraks neid üle. 

Ülestõstetavad trumlid 
Tõstke trumlit ülespoole, sihikukorpusest eemale. Viige trumlil olev „0” näit kohakuti indekstäpiga 

ning lükake trummel alla tagasi. 

Peale trumlite reguleerimist (eriti peale trumlite endi taasnullimist) oleks soovitatav lasta üks 

kontrollgrupp, tagamaks et soovitud tabamispunkt ei ole liikunud. 

5. Suurenduse muutmine 
Kui sihik on muudetava suurendusega, saab seda reguleerida suurenduse muutmisrõngast. Sihiku 

korpusele märgitud indekstäpp ning sellega kohakuti rõngale märgitud numbriline väärtus näitavad 

suurenduse suurust.  



6. Valgustatud niitrist 
Kui optilisel sihikul on valgustatud niitrist, saab selle heledust reguleerida okulaaril oleva trumli abil, 

millele on kantud numbriline skaala. Valgustuse toitmiseks kasutatav kellapatarei asub trumli 

kattekorgi all. Tühjenenud patarei vahetamiseks tuleb kate eemaldada ning vana vahetada uue vastu, 

jälgides et „+” pool jääks ülespoole. 

7. Parallaksi seadmine 
Osadel sihikutel on parallaksi reguleerimiseks oma trummel või rõngas (objektiivil, okulaaril või 

kõrgus- ja tuuleparandustrumli juures, sõltuvalt mudelist), millele on kantud kaugused mingist 

miinimumväärtusest lõpmatuseni. Selleks, et sihik oleks parallaksivaba, peab sihtmärk olema samal 

kaugusel, millele sihik on fokusseeritud.  

Parallaksinähtus seisneb selles, et silma liikudes liigub ka sihtimispunkt sihtmärgil, ehk kui laskeasend 

ei ole koguaeg ühesugune, kipub parallaks tabamuste hajuvust suurendama. 

8. Sihiku hooldamine 
Optiline sihik on väga vastupidav ja robustne täppisinstrument, mis samas nõuab väga hella hoolt. 

Sihik ei vaja sisemist hooldust, sihiku lahtivõtmine või avamine on ülimalt vastunäidustatud ning tihti 

põhjustab ka garantii katkemist. Kui juhtub et sihik vajab remonti, tuleb see viia tagasi müüja kätte. 

Läätsesid tuleb aeg-ajalt puhastada, kui need paistavad olevat mustad või prahised. Võõrkehad tuleb 

läätsedelt eemaldada pehme pintsli ja puhumise abil, klaasi puhastamiseks on soovitatav kasutada 

spetsiaalselt kaameraläätsede hooldusvahendeid. Vältige klaaside kriimustamist, mis vigastab klaasile 

kantud läätsekatteid. 

Kui sihikut ei kasutata, on soovitatav kasutada kaitsekatteid, mis väldivad mustuse sattumist 

läätsedele. 

Metallpinnad tuleb pehme lapiga puhtaks teha ning seeärel kandke neile õhuke õlikiht. Jälgige et õli 

ei satuks läätsedele. 

Sihikut tuleb hoida kuivas ja mitte ülearu kuumas kohas. Samuti tuleb vältida sihiku jäämist otsese 

päikesevalguse kätte. Kõrgemad temperatuurid kahjustavad tihendeid ja määrdeid. 


