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NÁVOD K POUŽITÍ
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.
Popis výrobku
Elektrický paralyzér s LED svítilnou se vzhledem podobný flakonu na parfém.
Vhodné především pro ženy, ale nejen pro ně.
Technické specifikace
integrovaná baterie Li-ion 3,7 V / 250 mAh
váha: 65 g
rozměry: délka 112 mm, průměr 23 mm
výkon paralyzéru: max. 500 kV
doba nabíjení: 2-4 hod.
Nabíjení
K nabíjení je určen síťový adaptér. Po připojení konektoru kabelu adapteru do nabíjecí
zdířky na těle paralyzéru a následně zapojení adapteru do sítě se rozsvítí červená led
dioda.
Po dokončení nabíjení se tato dioda rozsvítí zeleně. Poprvé nabíjejte cca 2-4 hod.
Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku která je součástí balení.
Použití
Pro rozsvícení svítilny stiskněte bílý ovládací knoflík v přední části.
Pro aktivaci paralyzéru stiskněte červený knoflík nad knoflíkem svítilny (elektrické výboje probíhají po dobu kdy držíte červený knoflík stisknutý).
Elektrické výboje probíhají v přední části paralyzéru (tam, kde je LED svítilna). Při spuštění paralyzéru, se nedotýkejte této části a držte ji směrem od svého těla. Používejte paralyzér pouze k účelu, ke kterému je určen - na obranu.
Paralyzér použijte jen v případě nutné sebeobrany!!! Můžete jej aplikovat na jakémkoliv místě těla agresora (použitím přes oděv se účinnost snižuje), ale největšího účinku
dosáhnete na krku útočníka. Účinnost = síla výboje je nejvyšší při plném dobití baterie.
Opakované výboje trvají po dobu, po kterou držíte stisknuté aktivační tlačítko.
POZOR: PŘI POUŽITÍ NEMŮŽETE UTRPĚT ZPĚTNÝ ZÁSAH ELEKTRICKÉHO VÝBOJE
DO SVÉHO TĚLA, ANI KDYŽ VÁS ÚTOČNÍK DRŽÍ!
Předpokládaný účinek paralyzéru
1) Krátký úder (cca 0,5 sek.) způsobí útočníkovi křeč do svalů.
2) Střední úder (cca 1 až 2 sek.) způsobí útočníkovi pád k zemi a duševní otřes.
3) Plný úder (cca 3 až 5 sek.) způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok
na několik minut.
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Bezpečnostní upozornění
Paralyzér mějte vždy mimo dosah dětí! Nikdy nepoužívejte paralyzér v místnostech
s hořlavými plyny, ani v blízkosti čerpacích stanic. Použití zde není povoleno = nebezpečí
výbuchu. Používejte paralyzér pouze v nutných případech jako obrannou zbraň!
!!! Neprodejné osobám mladším 18 let !!!
První pomoc postiženému po zásahu elektrickým paralyzérem
- zamezení průchodu elektro impulsů organismem
- zjistit jestli je postižený při vědomí
- v případě bezvědomí zjistit zdali postižený dýchá
- obnova srdeční činnosti a dýchání (umělé dýchání z plic do plic, srdeční masáž)
- stabilizovaná poloha, kontrola postiženého do příjezdu zdravotnické pomoci
(pokud je nutná)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
Servis:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití.
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny
uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství
či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese
riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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