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Üldised mõisted ja terminid 
1 moa (minute of angle) – Täisring on jaotatud 360 kraadiks, iga kraad on jaotatud 60 minutiks. 1 

minut katab iga 100 meetri kohta 2,9 cm pikkuse vahemiku (või ~1 toll 100 jardi kohta), 200 m korral 5,8 

cm jne. Selline mõõtmine on kasulik mitmel juhul, on võimalik määrata ligikaudset kaugust teades nt 

jahilooma ligikaudset suurust, või kaugust teades hinnata märgi suurust. Nurga mõõtmine on võrratult 

efektiivsem ja mugavam arveldamisest pikkusühikutes. Tähistatakse ka ’-ga, nt 3’ (tuleneb nurga 

tähistusest kraadides, minutites ja sekundites, nt 1o 30’ 30’’ ) 

1 mil – nurk, mis katab iga 100 m kohta 10 cm (ning 1000 m kohta 1 m). Analoogiline moa-le, ainult 

saamise viis on erinev. 1 mil annab laiuse, mis vastab 1/1000 kaugusele. 

Parallaks (parallax)  – viga näilise sihtimispunkti ning tegeliku vahel, mis tuleneb laskja silma 

asukoha ning optika optilise telje nihkest. Optika saab seada parallaksivabaks mingile konkreetsele 

distantsile. Tavaliselt on optikal kas fikseeritud või seatav parallaks. Fikseeritud parallaks tähendab, et 

tehases on seatud parallaksivabaks kauguseks nt 100 või 200 meetrit ning laskja seda muuta ei saa, 

seatav parralaks tähendab seda, et laskja saab parallaksivaba kaugust ise seada. Kuidas teha kindlaks, 

kas konkreetsel kaugusel eksisteerib parralaks? Kui konkreetsel kaugusel sihtida mingit konkreetset 

objekti, tuleb liigutada pead paremale/vasakule, kui sihtimispunkt jääb samasse kohta, on optika sellel 

distantsil parallaksivaba. 

Temperatuuri parallaks (temperature parralax) – optika ei ole igas kohas sama 

läbimõõduga ning mõnikord ka sama paksusega materjalist, seega temperatuuri erinevuste korral 

(soojenedes/jahtudes) muutuvad optika joonmõõtmed erinevalt. Temperatuuri parallaksi puudumine 

tähendab, et piisavalt hea sisemehhanismide konstruktsiooniga on saavutatud olukord, kus 

soojuspaisumisest tulenevad erinevused optika erinevates piirkondades ei mõjuta valguse levikut selles, 

ehk temperatuuri kõikumine ei kutsu esile parallaksinähtust. 

Optiline läbitavus (optical transmission), OT – näitab optika läätsede kvaliteeti.   OT 95% 

näitab seda, kui suur osa läätse läbivast valgusest peegeldub tagasi ühelt klaas/õhk piirpinnalt. OT 

suurendamiseks kaetakse läätsed peegeldumisvastaste katetega. Head läätsed maksavad paratamatult 

ka palju. 

Esimene fokaaltasand (EFT) vs teine fokaaltasand (TFT) (First/second  focal 

plane) – kui sihikurist on EFT-l, siis sihikurist säilitab oma suhtelise  paksuse kõikide optika suurenduste 

korral (sihikurist EFT-l tuleb kõne alla ainult muudetava suurendusega optika korral), kui sihikurist on 

suhtelise paksusega 1 moa, siis on ta seda ka kõikide suurenduste korral ning sihikuristi suhtelist paksust 

saab kasutada kauguse ligikaudseks hindamiseks (vt 1 moa selgitust). Kui sihikurist on TFT-l, säilitab 

sihikurist oma tegeliku paksuse kõikide suurenduste korral. See on kasulik juhul, kui on vaja tabada 

väikseid märke suuremal distantsil, et sihikuristi suurenemine ei kataks märki. 



©AS Jahipaun  2 

 

Sfääriline deviatsioon (Spherical deviation) – kompenseerides kõrgust või tuult võib tekkida 

selline olukord, et adjusteerides sihtimispunkti ühes suunas muutub see ka teises suunas. Sfäärilise 

deviatsiooni puudumine tähendab seda, et sihtimispunkti justeerimine (ehk peenreguleerimine) ühes 

suunas ei mõjuta seda teises suunas (üles-alla seades ei liigu see vasakule-paremale). 

Optika üldine siseelu 

Optiline sihik on täppistööriist ja seda tuleb käsitseda kui optilist täppistööriista  

See tähendab, et ei mingeid asjatuid põrutusi peale laskude (levinuimateks tagajärgedeks on purunenud 

niitrist ning sisemehhanismide hammasrataste vigastused), nõjatumisi optikale (nt toetamine puu 

najale), optika paigaldamisel ja reguleerimisel ei maksa kasutada vägivalda ning optikat tuleb hooldada 

õigesti. Ainult nii saate olla kindel oma optika adekvaatsuses ja täpsuses. 

Esimene asi mis silma torkab, on objektiiv, selle suurus 

täpsemalt. Objektiivi suurus peaks sõltuma vajadustest ning 

suurendusest. Suurema suurendusega on mugavam kasutada 

ka suurema diameetriga objektiivi, kuna nii pääseb rohkem 

valgust läbi ning pilt on selgem. Laias laastus on sobilikuks 

üldkasutatavaks suuruseks kaugemale laskmise jaoks 40 – 56 

mm, madala suurendusega optika korral (nt 4x) võib olla ka 20 

– 30 mm.  

Kuid siin tasub olla ka ettevaatlik, odavad optikad võivad 

pakkuda suurt objektiivi läbimõõtu, aga madala 

läätsekvaliteedi tõttu võivad valguskaod olla üpris suured, nt osa valgust neeldub optika seinas või 

peegeldub läätsedelt tagasi.  

Suurusest olulisem on läätsede kvaliteet. Nagu ka pildilt näha (ja see kehtib kõikide läätsede kohta 

optikas), ei ole tegu ühe läätsega, vaid läätsesüsteemiga (siin 2 läätsega), mis vähendab sfäärilisi ja 

kromaatilisi aberratsioone (läätse keskosast ja servast murduv valgus ei fokusseeru ühte punkti; 

erinevad lainepikkused – värvid – murduvad erinevate nurkade all, tulemusena ei fokusseeru kogu pilt 

ühte tasapinda), andes selgema ja tõetruuma pildi. Teine probleem objektiivi suurusega on see, et suure 

läbimõõdu korral on optika rauast kaugemal, mis raskendab laskemoona ballistika tabeliväärtuste 

kasutamist ning laskmist lähidistantsidel. 

Heledus, suurendus ja objektiivi suurus (brightness, magnification, objective 

size): enamikel moodsatel optikatel on pildi heledus päevavalguses ühtlane, kuid hämaramas tuleb 

märgatav vahe sisse. 3 peamist tegurit, mis mõjutavad pildi heledust hämaramates tingimustes, on 

läätsede kvaliteet (optiline läbitavus, vt mõistetest), suurendus ning objektiivi suurus. Kõige kiirem ja 

lihtsam heleduse suurendamise meetod on suurenduse mahakeeramine (reeglina on suurenduse aste ja 
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heledus omavahel pöördvõrdeliselt seotud). See on ka veel üheks põhjuseks muudetava suurendusega 

optika valimiseks. Suurem objektiiv võimaldab koondada okulaari rohkem valgust (80 mm diameetriga 

optika kogub neli korda rohkem valgust, kui 40 mm diameetriga optika). Suurema diameetriga objektiivi 

miinuseks on optika suurem kaal ning väiksem kinnitustevalik. Mehaanilised tegurid eelistavad 

väiksemat objektiivi ning seda, et optika on relvarauale lähemal. 
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Kõige tundikum osa optikast on Erector Assembly, ehk maakeeli optiline süsteem, millega 

kompenseeritakse kõrgust ja tuult. Pildil on see tähistatud nr 9. kõrgust reguleerides liigutatakse 

süsteemi otsa üles-alla, tuule kompenseerimisel paremale – vasakule. Vastavad nupud asuvad optika 

korpuse peal ja küljel (6 & 7). Optika valikul tuleb arvestada seda, mis relva jaoks on optikat tarvis (kui 

võimsa moonaga lastakse ja kui tihti). Seega ei maksa optikat soetades otsida odavaimat varianti, vaid 

parimat hinna-kvaliteedi suhet. 

Optikat justeeritakse nuppude abil – optika seadmised vertikaal- ja horisontaalsuunas. Nuppe on laias 

laastus kahte liiki: 

• Reguleerimine toimub nupust endast, nupule on vahemikud peale märgitud (täpsem teave on 

konkreetse optika manuaalis), 

• Reguleerimisnupud on ärakeeratavate tolmukatete all ning tegu on rohken nagu kettaga, ühe 

kliki suurus on tavaliselt sisemisele nupule peale märgitud (kas nurgana või konkreetse 

pikkusühikuna). 

Justeerimise nupu seaded e klikid (Adjustment clicks): väikseim kõrguse/laiuse muutus, 

kasutades optika mehhanisme, määrab ära väikseima märklaua, mida saab täpselt sihtida suvalisel 

kaugusel. Nt on meil optika 1 moa klikkidega, 400 meetri peal on meil väikseimaks reguleeritavaks 

kõrgusevahemikuks seega 11,6 cm. Seetõttu ei saa me seada õiget kõrgust 5 cm suuruse märgi jaoks, 

üks seade on sellest üle, teine alla. Väiksem kliki suurus tähendab seda, et kõrguse reguleerimiseks tuleb 

nuppu rohkem pöörata. Näiteks kui 600 m distants nõuab kõrguse kompenseerimist 15 moa võrra, siis 1 
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moa suurusi klikke tuleb meil teha 15 tükki, ¼ moa suurusi klikke aga 60. Suurema vahemikuga saab 

kõrgust kiiremini reguleerida, samas kaotades täppishäälestust.  

Nuppe on ka erinevaid, kas ainult ühe täispöördega või mitmega, osad on ka null-stopiga (zero stop), kus 

nupp peatub füüsiliselt nullkoha juures (kui laskja tahab kõrguse reguleerida nulliks tagasi, siis keerab 

nuppu niikaua kuni see peatub). Ühe täispöördega nupud kasutavad pigem suuremat kliki suurust, nt 1 

moa, olles seega kiiresti reguleeritavad. Mitme pöördega nupud võimaldavad täpset reguleerimist, nt 

kui nupul on täispöörde suuruseks 90 klikki ning ühe kliki suuruseks ¼ moa, siis saab ühe nupu 

täispöördega kõrgust muuta 22,5 moa võrra. 

Kui suuruseks on märgitud nurk (nt 1 click = ¼ moa), siis muudab nupu pööramine tabamispunkti 

sihtimispunkti suhtes sellise nurga võrra. Antud näites liigutab ühe kliki suurune pööre  sihtimispunkti 

100 m distantsil ~7 mm. 

Teine variant on konkreetne pikkusühik, nt 1 click = 1 cm @ 100 m, ehk ühe kliki suurune pööre liigutab 

tabamispunkti 1 cm võrra 100 m kohta. (minutitesse üle viiduna on konkreetne näide ⅓ moa suuruse 

klikiga). 

Optikat iseloomustab ka kasutatav kõrgusvahemik, mis laias laastus määrab ära maksimaalse efektiivse 

laskekauguse selle optikaga. 

Kõrgusvahemik (Elevation travel): Optika sisemehhanismid ning kasutatavad kinnitused 

määravad ära suurima kauguse, millele saab veel sihtimispunkti kõrgust kompenseerida. Optika 

andmestikus on see suurus ära märgitud u nii: 60 moa, 80 moa, 120 moa jne. See on suurim vahemik alt 

servast ülemiseni. Kui relv ja kinnitused on paralleelsed, siis on nullimise korral kõrgusvahemik keskel. Nt 

60 moa-ga optikal on kõrgusvahemik 30 moa juures (st et saab sihtimispunkti tõsta ja langetada võrdselt 

30 moa võrra). See piirab oluliselt suurimat kaugust, mille korral saab kõrgust seada. Näiteks, kui mingi 

.308 laskemoon nõuab kõrguse kompenseerimist 31.5 moa võrra 1000 meetri korral, siis näiteks võetud 

optika ei suuda niipalju kõrgust kompenseerida. Saavutades oma lae 30 moa juures jääb veel 1.5 moa 

puudu, ehk kuuli tabamispunkt on sihtimispunktist allpool sellise nurga võrra. Seda olukorda saab 

parandada, kui kasutada kallutatud kinnitusi. Sellistel kinnitustel on sisseehitatud kalle ette ja allapoole, 

ehk selliselt kinnitatud optika vaatab juba allapoole ning on võimalik suurendada kaugust, millel saab 

sihtimispunkti kompenseerida. Nt kallutatud kinnitused nurgaga 20 moa tekitavad sellise olukorra, kus 

näiteks toodud optikat saab adjusteerida ülespoole 10 moa võrra ning allapoole 50 moa võrra. Näiteks 

toodud kuuli korral ei jookse me kõrgusevahemikust välja, vaid 31.5 moa peale sättides on meil saadaval 

18.5 moa-d veel pikemate distantside peale. 

Kesta diameeter ja kõrgusvahemiku mehaanilised piirid: Kui nuppu keerata, siis see 

füüsiliselt liigutab sisemehhanismi (mõned läätsed ja sihikurist), mida kutsutakse erector (tõstja)-iks, sest 

see „tõstab” objektiivläätsest tulevat kujutist. Erector-i liigutamine liigutab sihikuristi „nulli”. 

Kergitusmehhanismi liikumisele seab piirid ette kesta suurus, suurema diameetriga optika kest 

võimaldab suuremat kõrgusvahemikku. 
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Optika korpuseid on kahes mõõdus, tollise läbimõõduga (d = 25.4 mm) ning 30 mm läbimõõduga. Laiem 

toru tähendab valguskiirte vähemat painutamist ja suuremaid läätsi, seega paremat ja teravamat pilti. 

Siiski on vahe üpris väike, nii et kvaliteetoptika korral suurt erinevust ei ole. Samas kui rahakott 

kannatab, on jämedam toru asjalikum. 

Oluline osa on ka okulaar, mille osaks loetakse suurenduse 

regulaatorit, eye relief (parim silmakaugus okulaarist) seadjat 

ning läätsesüsteemi, mis peaks optikast väljuva valgusvoo 

muutma võimalikult paralleelseks.  

Optika suurendus peaks vastama vajadustele, normaal-

tingimustes (jaht, militaar, lõbulaskmine) on hea vahemik  3 – 

12 x, väiksematel distantsidel on kasulikum väiksem suurendus, 

suurematel suurem. Suure suurenduse korral on väikesel 

distantsil raske sihtida, kuna vaateväli on väga kitsas, 10x optika 

vaatevälja laius 50 meetril on ligikaugu 1,5 m, 3x optikal on vaateväli üle 3 korra laiem (vaatevälja suurus 

ja optika suurendus on pöördvõrdelises seoses). Väga suured suurendused, 16+ x on sobilikud vaid 

sportlaskmiseks, kuna reaalsetes oludes hakkab alates 12x suurendusest õhuvirvendus nähtavaks 

muutuma (eriti pärastlõunal), segades seega täpset laskmist.  

Tavaliselt on optikaga kaasas ka läätsekatted, enamjaolt kahe, kummipaeltega ühendatud läbipaistva 

plastikkorgi näol. See ei ole siiski parim lahendus, kuna läbi odava plastiku sihtides ei saa te oma optikat 

maksimaalselt ära kasutada, parem oleks need eemaldada enne laskmist ning lasta nendega vaid 

äärmisel hädajuhul. Parim lahendus on soetada vedruga varustatud klapid, mida saab pöidlaga kiiresti 

avada, need ei ole nii varmad kaotsi minema, kui kohmakas paar kummipaelu plastikkorkidega. 

2. Optika hooldamine 

Mõtle optikast kui kallist kaamerast.  

Kvaliteetsetel optikatel on läätsed kaetud paljude (3 – 7) filtritega (metallfluoriidid, krüoliit), nn 

selgendavate katetega, mis vähendavad valguse peegeldumist läätselt, millega kaasneb suurem optiline 

transmissioon. Kui iga katmata lääts peegeldab tagasi  kuni 5% pealelangevast valgusest ning selliseid 

läätsesid on optikas 8, on valguskaod optikas kuni 34%, tähendades vastavalt oluliselt madalamat 

pildikvaliteeti.  

Filtritega läätsed peegeldavad tagasi max 1% (Zeiss ütleb oma parimate läätsede jaoks 0,1%) 

pealelangevast valgusest, andes seega selgema ja kirkama pildi (8 läätse korral on siis kaoks 8%, Zeissi 

parimal 0,8%). Kuna läätsekatted maksavad palju ja nende valmistamine on keerukas, moodustavadki 

läätsed suurima osa optika hinnast (milles sisaldub ka kvaliteetne materjal ja täpne geomeetria). Samas 

on pinnakatted piisavalt tundlikud abrasioonidele, seega tuleb läätsesid puhastades olla ettevaatlik ja 
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kasutada spetsiaalseid vahendeid. Parim on kasutada professionaalses fotograafias kasutatavaid 

läätsepuhastusvahendeid. Mitte mingil juhul kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ja lappe. Need 

põhjustavad pinnakatete mahakulumist ning seega ka pildikvaliteedi langust. Mahanühitud 

läätsekatetele ei laiene ka tootjapoolne garantii.  

Kui läätsedele on sattunud puru, nt liiva, ärge pühkige seda niisama maha, vaid 

kas puhuge või kasutage pehmet pintslit. 

Optikakorpust tuleb puhastada ka mitteabrasiivsete vahenditega, vältimaks pinnakatte kulumist, pinda 

tuleb hoida puhtana ja kergelt õlitatuna. Ärge võtke kunagi optikat lahti, optika ei vaja sisemist hooldust, 

ainult välimist. 

Mitte kunagi ei tohi optikat ise juppideks lahti võtta. 

3. Optika paigaldamine 

3.1. Optika jalad 
Kuna optika jalad ühendavad relva ja optikat, on tegu oluliste komponentidega, mille pealt ei maksa 

kokku hoida. Kui võimalik ja rahakott lubab, kasutage parimat hinna-kvaliteedi suhtega jalgu. Näiteid on 

piisavalt, kus täpne relv ja hea optika ei saavuta kooslusena eriti suurt potentsiaali, kuna jalad ei ole 

olnud piisavalt kvaliteetsed. Kui relva lukus on augud optika jalgade jäigaks kinnitamiseks, siis tasuks ka 

vastavad jalad muretseda. Samuti maksaks valida võimalikult madalad jalad, et vahe optika ja relvaraua 

telgede vahel oleks minimaalne. Kui optika jalad on varustatud ristpeaga kruvidega, tasuks need välja 

vahetada Alleni (kuusnurkse avaga) omade vastu, kuna nende kinnitamine on täpsem ja nood kuluvad 

vähem. 

Jalad koosnevad üldiselt kahest osast – alusest ja rõngast, mis kinnitatakse alusele. 

3.2. Jalgade paigaldamine 
Enne paigaldama asumist on soovitatav puhastada alkoholiga nii kruvid kui ka kruviaugud, eemaldamaks 

seal olla võivat õli või näppudelt tulnud rasva. Siis tuleb kinnitus tihedam ja jäigem. 

Soovitatav on enne paigaldamist seada optiline sihik mehaanilisse nulli, st et sihtimispunkt ühtib optika 

teljega. Vajadusel jätke see töö kompetentsele relvasepale.  

Esmalt asetage paigale eesmine jalg koos rõngaga ja kinnitage nii, et oleks pisut liikumisruumi. Pange 

sellest läbi sobiva läbimõõduga sirge torujupp või puupulk, ärge kasutage selleks optikat, ning keerake 

toru nii, et too oleks pealt vaadates raua kohal, paigaldage tagumine jalg ja kinnitage. Seadke jalad nii, et 

toru libiseks nendes vabalt (et jalad oleksid risti toruga) ja kinnitage jalgade alused tugevalt relva külge. 

Hea oleks kanda aluse kinnituskruvidele õhuke kiht spetsiaalset liimi Gun-Tite (valmistatakse Loctite 

poolt), või analoogset keermeliimi, mis kuivades kinnitab kruvid võimalikult jäigalt paigale. Kui olete 
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kruvi keeranud kinni nii kõvasti kui võimalik, andke terav löök kruvipea pihta, siis peaks saama veel pool 

pööret keerata. 

Kui jalgade alused on kõvasti kinnitatud, eemaldage aluselt rõngad ning asetage paigale optika. Kui 

panete rõngaid ümber optika, on soovitatav panna algul optika korpuse ja rõnga vahele tükk paberit, et 

vältida kriimustusi optika korpusel, pärast saab paberitüki nende vahelt ära tõmmata. Kinnitage rõngad 

aluse külge nii, et optikat annaks edasi – tagasi nihutada ja pöörata. 

3.3. Õige kauguse seadmine optika ja laskmissilma vahele: Eye Relief 

Õige kauguse paikaseadmine on ülioluline: 

• Saab lasta kiiresti, kuna relva palgesse võttes on pilt selge ja optika kohe kasutatav, 

• Kogu vaateväli on nähtav, võimaldades võtta optikast maksimumi, 

• Parallaks on suures osas kõrvaldatud, 

• Pilt on maksimaalse teravuse ja erksusega. 

Seega ei ole tegu ebaolulise teguriga. Paikaseadmine on lihtne tegevus, mida maksaks ette võtta. Võtke 

relv normaalselt palgesse (kontrollige et relv oleks laadimata, suunake relv ohutusse suunda) ja lükake 

optika endast nii kaugele kui võimalik, samal ajal säilitades kogu vaatevälja läbi optika vaadates. Õige 

kaugus on ligikaudu 1 cm pikkuses vahemikus ning soovitatav on hoida optikat endast nii kaugel kui 

võimalik, kuna tagasilöögiga lüüakse ka optikat koos relvaga tagasi, liiga lähedal olles võib optika okulaar 

tekitada olulisi kehalisi vigastusi (nn sinise rõnga ordu). 

Koos kauguse seadmisega peab paika seadma põsetoe relva kabal (või soetama selle sinna juhul, kui see 

algselt puudub, eriti kui on plaanis kasutada relva vaid koos optikaga). Põsetoe kõrgus peab olema nii 

seatud, et silma asend ühtib optika teljega. Sel juhul ei pea te hakkama otsima optika fookust pead 

küljele või üles-alla liigutades. Õiget kaugust seades jälgige, et te ei peaks kallutama pead ette- või 

tahapoole, leidmaks parimat fookust, vaid seadke optika paika nii, et relva kätte võttes oleks kõik paigas 

ning selge pildi nägemiseks ei peaks pead enam liigutama. 

Kontrollige seadeid, tõmmates relva kinnisilmi palgesse ning tundes, et põsk on loomulikult asetunud 

toele, avage silmad ja vaadake optikast läbi. Kui optika pilt on kohe selge ning vaateväli maksimaalne, on 

asi korras. Ärge enam optika kaugust seadke, vältige kiusatust “veel pisut sättida”. Kinnitage rõngaste 

kruvid nii tihkelt, et optikat saaks veel pöidlasurvega pöörata (niitristi asendi seadmiseks). 

3.4. Niitristi asendi seadmine 
Kui niitrist on kallutatud asendis, kallutate ka laskmise ajal relva, põhjustades seega tegeliku 

tabamispunkti nihkumist sihtimispunktist paremale või vasakule. Isegi tühine kalle 1o põhjustab kuuli 

“kõrvalevajumist” 1,5 cm 100 m kohta. 

Asetage püssi lae esiosa kõvale horisontaalsele pinnale ja tõste kaba ühe käega üles. Selle tegevuse 

juures peaks jälgima, et relv oleks võimalikult täpselt vertikaalis (kujutlege, et kaba alt keskelt jookseb 

kujuteldav joon läbi optika ülemise serva keskpunkti) ning niitrist oleks hästi nähtav. Vajadusel pöörake 
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optikat nii, et niitristi vertikaalne osa ühtiks selle kujuteldava vertikaalse joonega. Kontrollige ja 

vajadusel korrake protseduuri mitu korda.Kinnitage kruvid tihkelt (nagu aluse kinnitamise juures, koos 

tihendava liimi ja terava löögiga). 

Viimase asjana võiks tõmmata igale kruvile küünelakiga peale peenikese triibu, mis ulatuks ka kruvipeast 

väljapoole jalale. Nii saate hiljem silmaga näha, kas mõni kruvi ei ole ehk lõdvenenud. 

Kui juhtub, et optika hakkab laskmise käigus liikuma (eeskätt magnumkaliibrite korral), võite rõngaste 

siseküljele panna elektrikuteipi, mis suurendab hõõrdumist ning raskendab optika liikumist. 

3.5. Okulaari fokusseerimine 
Kuigi teoreetiliselt peaks olema okulaar tehase poolt paika seatud 20/20 nägemisele, ei pruugi see 

tegelikult nii olla. Siinkohal on konkreetse optika manuaal täpsem, aga üldiselt on see kas keeratav 

hambuline rõngas okulaari ees või keeratav silmaosa okulaaril. Siin ei ole tegu objektide nägemisega, 

vaid niitristi fokusseerimisega nii, et see oleks maksimaalselt teravalt nähtav teie poolt paika seatud eye 

relief-i juures.  

Selleks vaadake soovitatavalt ühevärvilist tausta (et vältida fokusseerumist mingile objektile) ning 

vaadake niitristi. Teravustage niitrist okulaari keeramisega. Ärge vaadake niitristi korraga kaua, vaid 

mõned sekundid, et vältida aju harjumist olukorraga (ning aju püüdlust kompenseerida ebamäärast 

pilti). Korrake protseduuri nii palju kui tarvis, kuni niitrist on maksimaalse teravusega. 

3.6. Optika mehaaniline nullimine 
Seda saab teha kahel moel, esimest saab kasutada poltlukuga relva korral, teist nii poltrelval kui ka 

poolautomaatsel relval. 

1. Eemaldage polt ja nuppude tolmukatted ning sihtige mingit väikest objekti läbi relvaraua (nt 100 

m kaugusel). Relv peab olema asetatud nii, et relv püsib kindlalt paigal. Sihtige sama objekti läbi 

optika ning seadke rist objekti peale. Vaadake uuesti läbi relvaraua tagamaks, et sihite õiget 

objekti ning vajadusel korrake optika seadmist. Nüüd keerake kõrgust ülespoole (sihtimispunkti 

allapoole) 2,5 moa-d (ehk 10 ¼ moa-st klikki, või 72,5 mm) – nii püsite enamike kaliibritega 

paberil nii 100 kui ka 200 m distantsil. Siit edasi saate lihtsamini optikat sisse lasta. 

2. Kollimaatoriga, mida on soovitatav jätta kompetentsele relvasepale, kui endal teadmisi napib. 

Kui optikakinnititel on selline alus, mis võimaldab seada kõrgust või on reguleeritav külgsuunas, kasutage 

optika esialgsel nullimisel ja pärast optikat sisselastes neid. Sel juhul jääb optika enda seadmine 

tegelikule laskmisele. 

3.7. Risti seadmine mehaanilisse keskpunkti 
Niitrist ei pruugi olla seatud mehaanilisse keskpunkti, seega tuleb see ise enne ära teha, ning kindlasti 

enne optika paigaldamist. 

Kui optikal on kõrgusevahemikud kummaski suunas võrdsed (nt 30moa-d üles ja alla), on asi lihtne: 
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Keerake optika kõigepealt vertikaalsuunas ühte äärmusesse, sealt minge teise äärmusesse selleks 

vajalikke klikke lugedes. Saadud klikkide arv jagage kahega, ja minge tagasi saadud arvu klikkide võrra. 

Korrake protseduuri horisontaalsuunas. 

 

Kui optikal on üles-alla suunad erinevad (nt 10 moa-d üles, 50 alla) on horisontaalne seadmine sama, mis 

eelmisel juhul. Vertikaalis saate asja paika nii:  

Võtke kitsas karp ja lõigake serva kaks V kujulist ava, pange optika nendesse avadesse nii, et korpuse 

läbimõõt mõlemas toetuspunktis oleks sama. Kui nüüd optikat pöörata, saate jälgida risti keskpunkti 

teekonda. Kui rist on optika teljelt väljas, liigub rist mööda elliptilist joont. Reguleerige risti 

vertikaalsuunas niikaua, kuni optikat pöörates liigub risti keskpunkt mööda võimalikult kitsast ringjoont. 

Selleks võib vaja minna mitut seadmist, aga tulemus on vaeva väärt. Ringi suurus mõne minuti 

suurusjärgus on täiesti aksepteeritav. 

4. Tootjapoolne garantii 
Garantii kestvus on märgitud konkreetse optika passis. Tootja garanteerib, et soetatud optika vastab 

passis olevatele näitajatele, garantii laieneb tootjapoolsetele vigadele materjalis, mehhanismides ja 

viimistluses.  

Kõik väärkasutamisest tulenevad vead ning tavakasutamisest tulenev kulumine ei lähe 

garantiitingimuste alla. Pidage meeles, et optika on täppistööriist, mõelge sellest kui kallist kaamerast, 

ning käsitlege seda ja hoolitsege selle eest  vastavalt. Nii püsib optika kaua töökorras ja usaldusväärsena. 


