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ÜLDIST

Käesolev juhend on koostatud tootja
(Weyersberg, Kirschbaum & Cie) soovituste
põhjal.

Kaitseväe mõõk ja vestu (edaspidi koos relv) on
valmistatud käsitsi.

Relva teramik on sepistatud roostevabast
terasest ja nikeldatud. Teramik on käsitsi
kaunistatud, kasutades traditsioonilist
happesöövitustehnikat.

Relva käekaitse on messingist. 

Kõik relva kullavärvi osad on kullatud 24-
karaadilise kullaga.

Maaväeohvitseri mõõga tupp on metallist ja
nikeldatud.

Mereväeohvitseri mõõga tupp ja
õhuväeohvitseri vestu tupp on mustast nahast,
kullatud elementidega. 

Allohvitseri mõõgatupp on musta värvi
matistatud metallist.



Tootja relv on ette nähtud kasutamiseks ainult tseremooniatel. 

Vältimaks kahjustusi teramikule, tuleb mõõk tupest välja tõmmata
ja tagasi lükata algusest lõpuni otse.

Õigesti mõõga tuppe lükkamisel ei tohi esineda raskust ega
takistust, mõõk peab minema tuppe sujuvalt ja kergelt. Ärge kunagi
suruge mõõka tuppe jõuga.

Teramiku tipp on suhteliselt terav ja relva tuleb käsitseda
ettevaatlikult. 

Teramik ei ole ette nähtud löökideks ega võitluseks. Kuigi relv on
kavandatud paindlikuks ja vastupidavaks, sepistatud ning
karastatud, ei ole teramikul vastupidavust tugevatele tera-teraga
kokkupuudetele. 

Ärge kasutage relva näidislahingu pidamisel. 

Relva hooletu käsitsemine võib kahjustada relva või tekitada
inimestele olulisi tervisekahjustusi.

Jälgige, et lapsed ei kasutaks relva mänguasja pähe. Jälgige neid ja
pidage meeles, et relva valesti käsitsemine võib olla väga ohtlik.

Relva käsitsemine ja -võitlus on sajandite jooksul välja töötatud ja
harjutamist nõudev oskus. Ärge olge uljaspäine tupest tõmmatud
mõõgaga!

KASUTAMINE JA OHUTUS



Pärast iga kasutamist tuleb relv ja relva tupp puhtaks pühkida puhta,
kuiva lapiga, eemaldades näiteks sõrme- ja higijäljed.

Kui relv saab märjaks, tuleb seda pehme kuiva lapiga kuivatada seni, kuni
kogu niiskus on eemaldatud.

Mõõka ei tohi kohe peale tera kuivatamist tuppe tagasi panna. Mõõga
tupp võib olla sees märg ja see peab kuivama vabas õhus mõnda aega.

Relva tuleb korrapäraselt hooldada, pühkides seda puhta kuiva lapiga ja
õlitades teramikku. Samuti tuleb hooldada relva tuppe.

Relva teramikku tuleb hooldada nagu tulirelva: kasutage neutraalset
relvaõli või määret korrapäraseks õlitamiseks,

Pikaajalise hoiustamise (sh eksponeerimise) korral soovitame relva mitte
hoida tupes.

Metallosade puhastamisel ja poleerimisel tuleb jälgida järgnevaid tootja
soovitusi, et neid mitte kahjustada.

HOOLDAMINE



Ärge kasutage
kemikaalipõhiseid
puhastusvahendeid.

Eemaldage pärast hooldamist
sõrmejäljed ja muud plekid
viivitamatult pehme kuiva
lapiga.

Tootja riidest mõõga koti
pehmet külge saab kasutada
puhastuslapina.

Kuna kuld on väga pehme
metall, eemaldab kullatud
pindade hõõrumine või
poleerimine kullakatte.

Ärge kasutage abrasiivseid
metalli poleerimisvahendeid,
„karukeelt” ega terasvilla
mistahes kullavärvi osadel.

Niiskus võib mõjutada kõiki relva
detaile. Relva tuleb hoida
niiskuse eest. Kui relv saab
märjaks, kuivatage see
korralikult pehme kuiva lapiga.

Pühkige relva regulaarselt
pehme kuiva lapiga. Karmi
keskkonna korral (nt kõrge
õhuniiskus, mereõhu lähedus,
sudu jne) soovitame seda teha
vähemalt kord kuus.

TOOTJA SOOVITUSED

ÜLDIST METALLOSADEST

Kuna sõrmejäljed on happelised,
võivad need reageerida
metallosadega ja aja jooksul
tekitada värvuse muutumist.

Soolad ja muud õhus lenduvad
osakesed võivad koguneda
metallpindadele ja aja jooksul
samuti tekitada värvuse
muutumist.

KULLATUD OSAD



TERAMIK

Värvimuutusi või väiksemaid
kriimustusi saab eemaldada
abrasiivse (juveliiri)
poleerimislapiga või õrna metalli
poleerimisvahendiga (nt hõbeda
poleerimise pasta).

Poleerimise järel eemaldage
kõik poleerimisjäägid pehme
kuiva lapiga.

Roostevaba teras ja nikeldatud
süsinikterasest teramikud

Ärge kunagi kasutage tugevaid
abrasiivseid
poleerimisvahendeid, „karukeelt”
ega terasvilla, kuna need
hävitavad teramiku poleeritud
viimistluse.

Vältige teramiku kokkupuudet
happeliste või aluseliste
ainetega, kuna need võivad
keemiliselt reageerida
roostevaba terasega.

Kõrge süsinikusisaldusega
terasest teramikud

Värvimuutuste eemaldamiseks
kasutage tavalise
klaasipuhastusvahendiga kergelt
niisutatud pehmet lappi. 

Abrasiivset (juveliiri)
poleerimislappi kasutage selleks
ülimalt ettevaatlikult, et vältida
kullakatte maha hõõrumist.

Kõrge süsinikusisaldusega teras,
mis ei ole kaitstud nikli kihiga,
spetsiaalse määrdeaine või õliga,
hakkab lõpuks igal juhul
roostetama.

Teramikku hooldamisel tuleb
kasutada neutraalset õli, mida
tuleb pisut pihustada pehmele
kuivale lapile.



Eemaldage sõrmejäljed ja muud
plekid viivitamatult pehme kuiva
lapiga.

·Ärge hoidke teramikku pikka
aega mõõgatupes, eriti niiskes
keskkonnas.

Hoidke teramikku kuivas kohas
ja määrige regulaarselt õli või
määrdeainega, eemaldanud
enne vana määrde.

Terasest tuppe hooldage nagu
metallosi ja teramikku.

PÜSIHOOLDUS

Ärge hoidke relva kilekotis,
millesse see on tehases
pakendatud.

Relva transportimisel
lennutranspordiga mähkige see
korralikult kilesse, et
minimeerida vee
kondenseerumist relva külmadel
pindadel, sest eri kõrgustel
lennates on
temperatuurimuutused suured.

Nahast tupp vajab aeg-ajalt
koduses majapidamises
kasutatava silikoonõliga
niisutatud puhta lapiga
pühkimist.

Naha kriimustusi saab üldjuhul
parandada või peita tavalise
kingaviksiga. Veenduge, et
kingaviksi värvus on sama, mis
naha värv.

RELVATUPP

Ka roostevabast terasest toode
roostetab, kui seda ei hooldata
pärast kokkupuudet eri
ilmastikutingimustega.

Relva kaitsmiseks, ka
eksponeerimisel või
hoiustamisel, puhastage seda
perioodiliselt kergelt õlitatud
lapiga.
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