
1. Vypínač ON/OFF
2. Kontrolka nabíjania
3. Nabíjací port
4. Tlačidlo zapnutia svietidla
5. LED svietidlo
6. Kontaktné výbojky
7. Tlačidlo pre aktiváciu paralyzéra
8. Tlačidlo Alarm

SECURAPTOR ZUKUR

1. Nabíjacie batérie sú už nainštalované. Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť, pretože by došlo k strate záruky.

2. Pred použitím odporúčame paralyzér nabiť. Pripojte nabíjací kábel k spodnej časti jednotky a k USB nabíjačke. Počas nabíjania sa 
rozsvieti červená kontrolka. Keď je zariadenie nabité, kontrolka svieti zeleno. Paralyzér pravidelne kontrolujte, pokiaľ LED svietidlo 
nesvieti tak jasne alebo pokiaľ je elektrický výboj znateľne slabší, bude nutné prístroj dobiť.

TESTOVANIE PARALYZÉRA
Nespošťajte výboje do vzduchu dlhšie ako 1 sekundu, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a strate záruky.

1. Posuňte vypínač ON/OFF smerom k ON.

2. Stlačte a podržte tlačidlo Aktivácia paralyzéra. Uvidíte a budete počuť výboje v hornej časti prístroja.

POUŽITIE PARALYZÉRA K SEBAOBRANE
1. S vypínačom v zapnutom stave sa hornou časťou paralyzéra dotknite tela útočníka a stlačte a podržte tlačidlo pre aktiváciu 
paralyzéra.

2. Dotyk kdekoľvek na útočníkovom tele bude mať účinok.

3. Nemusíte sa báť spätného rázu. Účinky výbojov necítite, ani keď sa Vás pri obrane dotýka útočník.

POUŽITIE LED SVIETIDLÁ/ALARMU
Stlačením tlačidla svietidla zapnete LED svetlo a ďalším stlačením tlačidla svetlo vypnete. Stlačte tlačidlo Alarm pre zapnutie sirény 
a jeho uvoľnením ju vypnete.

POZNÁMKA
Kupujúci sa musí oboznámiť so všetkými miestnymi zákonmi upravujúcimi držanie a používanie paralyzerov a dodržiavať ich. 
Okrem toho musí byť paralyzér pre sebaobranu používaný iba legálne. Nepoužívajte u detí, ľudí so srdcovým ochorením alebo inými
životne dôležitými časťami ľudského tela. Nesmú sa skladovať ani používať v prostredí, kde je vlhko alebo kde sú extrémne vysoké 
alebo nízke teploty. Nepoužívajte na kov.

Dôležité upozornenie
Používanie tohto zariadenia v blízkosti krku a hlavy útočníka môže spôsobiť vážne zdravotné problémy.
Nepoužívajte v horľavom alebo výbušnom prostredí. Nevystavujte ho vysokým teplotám.
Nikdy ho nepoužívajte proti deťom, tehotným ženám, starším alebo chorým ľuďom.
Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Neumožnite jeho používanie neplnoletým osobám.
Chráňte zariadenie kontaktu s vodou a nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

Pokiaľ dôjde k vniknutiu kvapaliny alebo cudzieho objektu,
odložte prístroj a poraďte sa s predajcom alebo servisným strediskom.
Neotvárajte zariadenie, nezasahujte doň a nedotýkajte sa jeho vnútorných súčastí.
Paralyzér pracuje s veľmi vysokým napätím, ktoré môže spôsobiť silný elektrický šok.
Používajte paralyzér výhradne v súlade so zákonom a s princípmi nutnej obrany a krajnej núdze.
Majte vždy na pamäti, že sa jedná iba o obranný prostriedok, nie o zbraň.
Výrobca, dovozca a predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie tohto zariadenia,
vzniknuté škody alebo iné súvisiace udalosti.

Nepredajné do 18 let.

Dovozca: FIONNISE s.r.o., Sluneční 538, Vrané nad Vltavou, 25246, info@fionnise.cz

Predajci: PARALYZER.EU   PARALYZER.SK     PARALIZATOR.COM


