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Yleiset turvallisuusohjeet 

 

Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen, ota tavaksi tarkistaa, että ase on 

lataamaton.  

 

Älä koskaan osoita aseella muita kohteita kuin maalitaulua. Kun käsittelet asetta, suuntaa se aina 

turvalliseen suuntaan. 

 

Varmista myös mitä on maalitaulun takana. 

 

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.  

 

Muista, että ase on itselataava; tosin sanoen ase on laukaisuvalmis niin kauan kunnes lippaassa on 

patruunoita. 

 

Käytä aina asianmukaisia silmä- ja kuulosuojaimia. 

 

Muista aina pestä kätesi huolellisesti ammunnan jälkeen. Älä koskaan syö tai juo ammunnan 

aikana. 

 

Huomioi kaikki aseen toimintaan ja käsittelyyn liittyvät asiat tästä käyttöohjeesta. Väärinkäsitys voi 

johtaa vakavaan vaaratilanteeseen ja onnettomuuteen, jopa kuolemaan. 

 

Säilytä asettasi turvallisesti ja voimassa olevan aselain mukaisesti.  

 

Älä luovuta asetta sellaiselle henkilölle, jolla ei ole lupaa sen hallussapitoon tai asiantuntemusta sen 

turvalliseen käyttöön. 

 

Älä koskaan käsittele ampuma-asetta minkäänlaisten päihteiden vaikutuksen alaisena. 

 

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käsittelet asetta. 

 

Aseeseen tehtävät muutokset 

 

Tämä ase on suunniteltu toimimaan luotettavasti alkuperäisessä kunnossaan. Aseeseen tehtävät 

muutokset voivat olla vaarallisia ja ne mitätöivät takuun. Käytä aseessa aina SIG Sauerin 

alkuperäisiä varaosia. 

 

Ampumatarvikkeet 

 

Käytä aseessa ainoastaan vain CIP:n normien mukaisesti valmistettuja hyväkuntoisia 

tehdaspatruunoita. Älä käytä aseessa millään muulla kaliberimerkinnällä varustettua patruunaa, 

esim. 5.56 NATO ylijäämäpatruunoita. Nämä voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, johtaa aserikkoon 

tahi vakavaan onnettomuuteen ja loukkaantumiseen. 

 

Jälleenladattujen patruunoiden käyttö kumoaa aseen takuun. 



 

Aseen osat 

 

Lukkopiippu   

 
Kahvarunko    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukko   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseen lataaminen ja tyhjentäminen 

 

Aseen lataaminen 
 

 Suuntaa ase turvalliseen suuntaan, älä laita 

sormea liipaisimelle 

 Laita lipas paikoilleen. 

 Jos luisti on etuasennossaan, vedä se taakse 

virittimen avulla ja laske eteen 

 Jos luisti on takana, vapauta se painamalla 

luistinsalpaa tai vetämällä viritintä hieman 

taaksepäin jolloin luisti vapautuu. 

 Nyt ase on ampumavalmis 
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SIG M400 on itselataava  ja ampuu kertatulta eli ase on uudelleen ampumavalmis jokaisen 

liipaisimen painalluksen jälkeen niin kauan kuin lippaassa on patruunoita. Ase heittää 

automaattisesti ammutun hylsyn sivulle, hylsy on myös kuuma. Varmistu aina, että aseesta lentävä 

hylsy ei vahingoita ihmisiä tai omaisuutta. 

 

Aseen tyhjentäminen 

 

 Varmista ase  

 Suuntaa ase turvalliseen suuntaan, älä laita sormea liipaisimelle 

 Irrota lipas painamalla lippaansalpaa 

 Vedä lukko taakse ja varmista, että patruuna poistuu aseesta 

 Lippaan irrottaminen ei estä aseen laukaisemista, jos patruuna on patruunapesässä. 

 Myös mahdollisten toimintahäiriöiden kohdalla suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan, 

 

Varmistin  

 

 
 

Varmistin on kaksi asentoinen ja sen asennot on merkitty siten, että Semi tarkoittaa 

varmistamatonnta ja Safe varmistettua.. 

 

Lipas ja lippaan salpa 

 

Ase toimitetaan yhden (1) 10 patruunan Magpul P Mag lippaan kera. Aseen sopivat  pääsääntöisesti 

kaikki AR15-kivääreihin sopivat lippaat. Varmistu kuitenkin aina lippaan toimivuudesta ja 

sopivuudesta aseeseen. 

 

Lippaan salpa on kaksipuolinen, lipas irtoaa aseesta lippaansalpaa painamalla 

  

 

 
 

 

 



Liipaisinkaaren avaaminen 

 

         
 

Liipaisinkaaren avaaminen. Jos asetta käytetään paksujen käsineiden tai rukkasten, liipaisinkaari 

voidaan kääntää auki painamalla lukitussalpa auki kuvan mukaisesti. Liipaisinkaari suljetaan 

painamalla se paikoilleen, jolloin se lukittuu automaattisesti. Huom! Jos avaat liipaisinkaaren 

varmistu ensi, että ase on lataamaton. 

 

Tähtäinten säätö 

 

 
 

SIG 516 kivääreissä on lukkokehyksen ja etutukin päällä Mil Std M1913 (picatinny) mukaiset 

kiinnityskiskot tähtäinten asentamiseen. Aseen mukana seuraavat vakiovarusteena kiskoon 

kiinnitettävät avotähtäimet, jotka voidaan optista tähtäintä käytettäessä kääntää alas. 

 
Etutähtäintä voidaan säätää korkeussuunnassa ja takatähtäintä sivusuunnassa.  

 

Takatähtäintä säädetään sivusuunnassa tähtäimen sivusäätöruuvia kiertämällä. 1 naksu siirtää 

osumapistettä 100 m etäisyydellä 2 cm. 

 

Etutähtäintä säädetään pystysuunnassa kiertämällä etujyvää. 1 naksu siirtää osumapistettä 100 m 

etäisyydellä 4.8 cm. 



 

Kaasuventtiilin säätö 

 

(tähän kuvaksi FIG 8, kuvatekstit käännetään  ”gas block” kaasukammio ja ”gas valve” 

kaasuventtiili) 

 
 

 

 

SIG Sauer 516:ssa on neliasentoinen kaasuventtiili, jota säädetään kääntämällä sen päässä olevasta 

otepinnasta. Kaasuportin asennot tunnistetaan tässä ohjeessa numeroilla 1-4. Aseessa asentojen 

tunnisteena ovat erisuuret pisteet, joiden säädön merkkiviiva on rungossa. 

 

Asento 1 

 
 

Kaasuventtiilin asentoa 1 (keskikokoinen piste) käytetään pääsääntöisesti aina kaikilla patruunoilla. 

 

Asento 2 

 
 

Kaasuventtiilin asentoa 2 (suurin piste) käytetään vain olosuhteissa ja tilanteissa joissa latausliike ei 

toimi kunnolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asento 3   

 
 

Kaasuventtiilin asento 3 (pienin piste) on tarkoitettu käytettäväksi äänenvaimentimen kanssa.  

 

Asento 4  

 
 

Kaasuventtiilin asento 4 (rasti X) sulkee kaasuventtiilin ja ase täytyy ladata käsin jokaista laukausta 

varten.  

 

Aseen purkaminen ja kokoaminen 

 

Varmistu, että ase on lataamaton. Viritä ja varmista ase. 

 

Uusi ase on säilytysrasvassa, joka tulee poistaa piipusta ja aseen mekanismista ennen käyttöä. 

 

 
Paina poikittaistappeja ulospäin kuvan mukaisesti, Tappeja ei tarvitse irrottaa kokonaan aseesta, 

mutta niitä tulee siirtää sivuttain niin, että alarunko ja ylärunko voidaan irrottaa toisistaan. 

 



 
Poista lukko ylärungosta takakautta viritintä käyttäen. Poista tämän jälkeen viritin aseesta. 

 

Lukko puretaan irrottamalla ensi nallipiikin sokka työntämällä se ulos lukon vasemmalta puolelta 

käsin. Apuvälineeksi voidaan mahdollisesti tarvita sopiva tuurna. Kun sokka on poistettu, 

nallipiikki putoaa pois kun lukko käännetään pystyyn. 

 

Käännä sulkukappaleen ohjaustappia neljänneskierros ja nosta se pois paikoiltaan. Vedä 

sulkukappale irti lukosta etukautta. 

Kaasuventtiilin ja kaasumännän irrottaminen 

 

 
Paina kaasuventtiilin vieressä olevaa lukitusnastaa sisäänpäin ja kierrä samalla venttiiliä kunnes se 

on irrotettavissa aseesta. Kallista asetta eteenpäin ja vedä venttiili ja sitä seuraava kaasumäntä ulos 

aseesta. Erota sitten osat toisistaan. 

 
Bufferin ja lukon palautinjousen irrottaminen. Paina kuvan mukaisesti bufferin pidätintappia 

alaspäin ja tue samalla bufferia niin, että se ei pääse ulos perän sisältä. Laske tämän jälkeen bufferi 

jousineen hallitusti ulos. Jos irrotat jousen bufferin ympäriltä, kierrä se irti myötäpäivään, älä vedä 

suoraan sillä se voi vahingoittaa jousta. 

 

Aseen puhdistaminen 

 

Käytä aseen puhdistamisessa ja voitelussa erityisesti aseita varten tarkoitettuja puhdistus- ja 

voiteluaineita. Älä käytä työvälineitä, jotka voivat vahingoittaa piippua tai aseen pintakäsittelyä. 

 

Aseen kokoaminen 

 

Ase kootaan käänteissä järjestyksessä 

 

 




