
Käyttö

Vaimennin kiinnitetään kiertämällä vaimennin kiinnityskierteeseen 
kohtuulliseen yhden käden tiukkuuteen. Ennen ampumista on 
varmistettava, että vaimennin on kiristetty. Kun vaimennin on kiin-
nitetty, tarkista piipun läpi katsomalla, onko vaimennin keskittynyt 
suoraan. Löystyneellä tai vinoon keskittyneellä vaimentimella 
ei saa ampua. Epävakaita tai piipun ulkopuolella hajoavia ammuk-
sia ei saa ampua vaimentimen ollessa paikoillaan, koska ne voivat 
vahingoittaa vaimenninta. 

Tarkista, että rihlannousu on oikea luodinpainoon verrattuna. 
Mikäli et ole jostakin asiasta varma, lisätietoja saat vaimen-
timen valmistajalta. Vaimennin tulee irrottaa aseesta ampumisen 
jälkeen ruutikaasuista tiivistyvän ja korroosiota aiheuttavan vesi-
höyryn haihduttamiseksi. Jos ammut useita laukauksia peräkkäin, 
suojaa kätesi käsineellä ennen kuin kosketat vaimenninta, sillä 
tehokkuutensa vuoksi vaimennin lämpenee nopeasti. Kun aseessa 
ei ole vaimenninta, käytä kierteessä suojaholkkia. 

Huolto

Suosittelemme vaimentimen huoltamista n. 300–500 laukauk-
sen välein. Suorita puhdistus tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
Suosittelemme myös käyttämään hanskoja käsiteltäessä likaista 
vaimenninta tai sen osia. 
 
Vaimentimen purkaminen

Mikäli vaimentimella on ammuttu suurehko laukausmäärä, voi 
vaimenninta olla hyvä liuottaa upotettuna asealan puhdistusöljyyn 
tai aineeseen.

1.  Kierrä päätykorkki auki. 
Huom. korkki saattaa 
olla tiukka. (Kuva 1.)

2.  Vedä sisäputki ulos etukautta 
tai vaihtoehtoisesti voit työntää 
sen ulos kierrekappaleen päästä 
työntämällä. (Kuva 2.)

 

Vaimentimen kokoaminen

1. Työnnä sisäputki takaisin ulkoputkeen.  
2. Kierrä päätykorkki kiinni ja kiristä.
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miksi valita ase utran äänenvaimennin?
• laskee äänenpainetason kuulovaurioriskirajan alapuolelle
• vähentää ympäristömelua
• pienentää merkittävästi aseen rekyyliä
• poistaa pimeässä näkyvän suuliekin
• sopii myös avotähtäin aseisiin
• parantaa ampumatarkkuutta

tarKKa 
HiljainEn 
KomPaKti 
KEstävä

Ase Utran vaimentimia käyttävät erityisesti ampujat, jotka arvos-
tavat vaimentimen pienuutta, keveyttä ja tehokkuutta. Ne on 
kehitetty vaimentamaan tehokkaasti laukaisuääntä. Alentunut lau-
kaisuääni pienentää ampujan riskiä saada kuulovaurio ja vähentää 
merkittävästi ympäristömelua. 

Vaimennin alentaa tehokkaasti myös aseen rekyyliä. Alhaisen 
rekyylin ansiosta ampuja saa keskittyä tähtäykseen ja laukaisuun. 
On huomattava, että vaimennin ei pienennä luodin lähtönopeutta 
eikä huononna osumatarkkuutta. Vaimentimen paino muut-
taa aseenpiipun värähtelyä. Tästä syystä osumapiste voi olla eri 
kohdassa kuin ilman vaimenninta ammuttaessa. Osumapisteen 
muutos on asekohtaista. Vaimentimella voidaan ampua sekä 
yliäänisiä (yli 320 m/s) että aliäänisiä (alle 320 m/s) patruunoita. 
Yliäänipatruunoissa luodin lentoääntä ei voi poistaa minkään tyyp-
pisellä äänenvaimentimella.

Ase Utran äänenvaimentimilla on kahden vuoden takuu, 
joka kattaa valmistuksesta johtuvat virheet.

KaHdEn 
vuodEn 
taKuu
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