
1. Vypínač ON/OFF
2. Kontrolka nabíjení
3. Nabíjecí port
4. Tlačítko zapnutí svítilny
5. LED svítilna
6. Kontaktní výbojky
7. Tlačítko pro aktivaci paralyzéru
8. Tlačítko Alarm

SECURAPTOR ZUKUR

1. Nabíjecí baterie jsou již nainstalovány. Nepokoušejte se zařízení otevřít, protože by došlo ke ztrátě záruky.

2. Před použitím doporučujeme paralyzér nabít. Připojte nabíjecí kabel ke spodní části jednotky a
 k USB nabíječce. Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka. Když je zařízení nabité, kontrolka svítí zeleně. Paralyzér pravidelně 
kontrolujte, pokud LED svítilna nesvítí tak jasně nebo pokud je elektrický výboj znatelně slabší, bude nutné přístroj dobít.

TESTOVÁNÍ PARALYZÉRU
Nespoštějte výboje do vzduchu déle než 1 sekundu, mohlo by dojít k poškození zařízení a ztrátě záruky.

1. Posuňte vypínač ON/OFF směrem k ON.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Aktivace paralyzéru. Uvidíte a uslyšíte výboje v horní části přístroje.

POUŽITÍ PARALYZÉRU K SEBEOBRANĚ
1. S vypínačem v zapnutém stavu se horní částí paralyzéru dotkněte těla útočníka a stiskněte a podržte tlačítko pro aktivaci 
paralyzéru.

2. Dotek kdekoli na útočníkově těle bude mít účinek.

3. Nemusíte se bát zpětného rázu. Účinky výbojů necítíte, ani když se  Vás při obraně dotýká útočník.

POUŽITÍ LED SVÍTILNY/ALARMU
Stisknutím tlačítka svítilny zapnete LED světlo a dalším stisknutím tlačítka světlo vypnete. Stiskněte tlačítko Alarm pro zapnutí 
sirény a jeho uvolněním ji vypnete.

POZNÁMKA
Kupující se musí seznámit se všemi místními zákony upravujícími držení a používání paralyzérů a dodržovat je. Kromě toho musí 
být paralyzér pro sebeobranu používán pouze legálně. Nepoužívejte u dětí, lidí se srdečním onemocněním nebo jinými životně 
důležitými částmi lidského těla. Nesmí se skladovat ani používat v prostředí, kde je vlhko nebo kde jsou extrémně vysoké nebo nízké
teploty. Nepoužívejte na kov.

Důležité upozornění
Používání tohoto zařízení v blízkosti krku a hlavy útočníka může způsobit vážné zdravotní problémy.
Nepoužívejte v hořlavém nebo výbušném prostředí. Nevystavujte jej vysokým teplotám.
Nikdy jej nepoužívejte proti dětem, těhotným ženám, starším nebo nemocným lidem.
Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Neumožněte jeho používání neplnoletým osobám.
Chraňte zařízení kontaktu s vodou a nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího objektu,
odložte přístroj a poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem. 
Neotevírejte zařízení, nezasahujte do něj a nedotýkejte se jeho vnitřních součástí.
Paralyzér pracuje s velmi vysokým napětím, které může způsobit silný elektrický šok. 
Používejte paralyzér výhradně v souladu se zákonem a s principy nutné obrany a krajní nouze.
Mějte vždy na paměti, že se jedná pouze o obranný prostředek, nikoliv o zbraň. 
Výrobce, dovozce a prodejce nenese žádnou odpovědnost za použití tohoto zařízení,
vzniklé škody nebo jiné související události.

Neprodejné do 18 let.

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

Prodejci: PARALYZER.EU   PARALYZER.SK     PARALIZATOR.COM


