CZ

Návod na použití elektrického paralyzéru
Nabíjení
Pro nabíjení přístroje použijte přiloženou nabíječku do sítě (200 - 230 V). Ujistěte se, že je přístroj před prvním použitím plně
nabitý – tím dostáhnete maximální živostnosti baterie (12 hodin). Doba nabíjení je 6-8 hodin dle vybití. Červená Led dioda svítí
po celou dobu nabíjení, v případě plného nabití nezhasne.
Použití svítilny
Hlavní vypínač musí být v pozici OFF. Pro rozsvícení svítilny stiskněte gumové tlačítko na těle svítilny. Opětovným stisknutím
svítilnu zhasnete.
Svítilna má 3 režimy: maximální výkon, snížený výkon a blikání. Jednotlivé režimy svícení se přepínají opětovným stisknutím
gumového tlačítka. (platí pro určitý druh paralyzéru se světlem).
Použití paralyzéru
Hlavní vypínač musí být v pozici ON. Následně stiskněte menší tlačítko na rukojeti (uvidíte a uslyšíte elektrický výboj).
Účinky paralyzéru:
• 0,5 sekundy krátký úder, způsobí útočníkovi svalovou křeč a úlek.
• 1 až 3 sekundy střední úder, způsobí útočníkovi pád k zemi a duševní otřes, ale za okamžik je schopen se postavit.
• 4 až 5 sekund plný úder, způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut.
Paralyzér útočníkovi zbytečně neukazujte. Při použití hraje důležitou roli i moment překvapení.
Před uložením paralyzéru vždy zajistěte přístroj přepnutím bezpečnostního přepínače zpět do výchozí pozice!
Upozornění:
Výboj trvající déle než 3 sekundy může mít za následek útočníkův pád. Při pádu mu může ublížit už jeho samotná váha. Použití
tohoto přístroje v oblasti hlavy, krku a v blízkém okolí srdce může způsobit vážné poškození zdraví útočníka.
POZOR!
Přístroj je určen výhradně k sebeobraně. Při použití je nutné mít na zřeteli přiměřenost obrany z hlediska zákona.

SK

Návod na použitie elektrického paralyzéra

Nabíjanie
Pre nabíjanie prístroja použite priloženú nabíjačku do siete (200 - 230 V). Uistite sa, že je prístroj pred prvým použitím plne
nabitý - tým dosiahnete maximálnu životnosti batérie (12 hodín). Doba nabíjania je 6-8 hodín podľa vybitia. Červená Ľad dióda
svieti po celú dobu nabíjania, v prípade plného nabitia neshasne.
Použitie svetla
Hlavný vypínač musí byť v pozícii OFF. Pre rozsvietenie svietidla stlačte gumové tlačidlo na tele svietidla. Opätovným stlačením
svietidlo zhasnete.
Svietidlo má 3 režimy: maximálny výkon, znížený výkon a blikanie. Jednotlivé režimy svietenia sa prepínajú opätovným
stlačením gumového tlačidla. (Platí pre určitý druh paralyzéra so svetlom).
Použitie paralyzéra
Hlavný vypínač musí byť v pozícii ON. Následne stlačte menšie tlačidlo na rukoväti (uvidíte a začujete elektrický výboj).
Účinky paralyzéra:
• 0,5 sekundy krátky úder, spôsobí útočníkovi svalový kŕč a šok.
• 1 až 3 sekundy stredný úder, spôsobí útočníkovi pád k zemi a duševný otras, ale za okamih je schopný sa postaviť.
• 4 až 5 sekúnd plný úder, spôsobí pád útočníka, stratu orientácie a šok na niekoľko minút.
Paralyzér útočníkovi zbytočne neukazujte. Pri použití hrá dôležitú úlohu aj moment prekvapenia.
Pred uložením paralyzéra vždy zaistite prístroj prepnutím bezpečnostného prepínača späť do východiskovej pozície!
Upozornenie:
Výboj trvajúci dlhšie než 3 sekundy môže mať za následok útočníkov pád. Pri páde mu môže ublížiť už jeho samotná váha.
Použitie tohto prístroja v oblasti hlavy, krku a v blízkom okolí srdca môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia útočníka.
POZOR!
Prístroj je určený výhradne k sebaobrane. Pri použití je nutné mať na zreteli primeranosť obrany z hľadiska zákona.

