
Püstolamb COBRA 
Enne püstolammu kasutamist lugege hoolega järgmisi ohutusnõudeid. Püstolamb ei ole 
mänguasi, ohutusnõuete mittetäitmine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma. 
 
Toote kirjeldus 
Püstolamb Cobra on vinnastusmehhanismiga ja automaatse kaitseriiviga amb, mille 
kaarte tõmbetugevus on vinnastatud olekus 80 lbs ( ca 36 kg). Ammu korpus on 
valmistatud vastupidavast plastikust ja kaared klaasfiibrist. Ammukomplektiga on kaasas 
3 noolt. 
 
Ammu kokkupanek. 
1. Aseta ammukaar korpuse avasse, jälgides kaarel olevaid valgeid tsentreerimisjooni. 
Enne kaare kinnitamist aseta kaare mõlema pinna vastu plastikpadjad ja tugiplaadid. 
Kinnita kaar kinnituspoldiga (joon.1). 
2. Aseta ammukaare otstesse plastikust nöörihoidjad. Seejärel alusta nööri pealepanekut: 
selleks aseta üks nööriaas ümber ammukaare vasaku otsa. Hoides vasaku käega nööri ja 
paremaga ammukaare paremat otsa (joon.2) ning kasutades võimaluse korral kaaslase 
abi, painuta ammukaart, nii et nööri teine aas ulatuks kaare parema otsasoone taha. 
Veendu, et nöör oleks korralikult peal, s.t. mõlemad nööriaasad istuksid kaareotste 
nöörisoontes. 
 
Vinnastamine 
Hoides ambu vasaku käega eesotsas olevast käepidemest, vajuta parema käega 
vinnastusmehhanismi vabastavale nupule ja painuta käepidet (joon.3) kuni nöör ulatub 
ammulati nurkade taha. Samal ajal  lukustub ka kaitseriiv. Vii käepide tagasi 
algasendisse. Amb on nüüd valmis noole laadimiseks. 
 
Laadimine ja lasuks valmistumine 
Aseta nool ammulati soonde joon.4 näidatud viisil ja libista ta tahapoole võimalikult 
vastu päästikumehhanismi.  
Enne lasu sooritamist vabasta kaitseriiv, lükates seda sõrmega ettepoole joon. 5 näidatud 
viisil. 
 
Sihiku reguleerimine 
Sihiku reguleerimine on võimalik nii vasakule-paremale kui ka üles-alla, keerates 
vastavalt sihiku reguleerimiskruvisid ( joon.6) 
 
OHUTUSNÕUDED 

- Ära kunagi vinnasta ja lae ambu, ilma et sooviksid lasku sooritada. 
- Ära kunagi suuna ambu mujale kui ainult märklauda, mis on paigaldatud 

turvalisse kohta. Kontrolli, et märklaua taga ega läheduses poleks inimesi ega 
loomi. Samuti arvesta võimaliku rikoshetiohuga. 

- Ära kunagi tee tühilasku 
- Püstolamb pole mänguasi ja teda võib kasutada ainult täiskasvanu järelvalve all. 
- Ära lae ambu enne kui oled lasuks täielikult valmis. Ära kõnni või jookse laetud 

relvaga. 


