
Návod k použití a údržbě přístroje:  
 

Při nákupu elektronického paralyzéru, mějte prosím za všech okolností na paměti, že 
paralyzér není zbraň, ale obranný prostředek. Používejte jej proto vždy uvážlivě, s rozumem a v 
souladu se zákony země, ve které se nacházíte. Paralyzér v žádném případě nepatří do rukou dětem 
do 18 let 

. 
Stlačte tlačítko do první polohy, zapne se svítilna. Stlačte tlačítko podruhé a pak stisknete 

tlačítko "elektrický šok" a tím vyvoláte elektrický obranný šok. Po použití vypínač vraťte do základní 
polohy. Tento výrobek je vybaven vestavěnou akumulátorovou baterií a vestavěnou nabíječkou.  

Nabíjení: Přesvědčte se, že je na Vašem přístroji ON/OFF spínač v poloze OOF vypnuto před 
tím, než začnete nabíjet. Zapojte prvně nabíječku do přístroje, až poté do zásuvky. Indikátor (je-li jím 
paralyzér vybaven) se při nabíjení rozsvítí. Nabíjejte max. 4 až 5 hodin a během nabíjení přístroj 
nepoužívejte. Přístroj se během nabíjení může zahřát.  

Nabíjecí baterie je spotřebním zbožím s omezenou životností a její opotřebení a zmenšení 
náboje časem není vadou, ale vlastností. Po delší době nečinnosti (déle jak 1 měsíc) zkontrolujte, zda 
je přístroj nabitý a znovu jen nabijte. 

Pokud LED svítilna funguje a paralyzér ne, dobijte baterii, poté bude paralyzér také funkční. 
 Přístroj by neměl být uložený ve vlhkém prostředí a extra vysoké/nízké teplotě. Abyste 

prodloužili životnost co nejvíce, nepoužívejte zapnutý "electrický šok" příliš dlouho. Aby přístroj podal 
maximální možný výkon, je jeho použití omezeno na max. délku souvislého použití max 5 sekund a 
raději méně. Nepoužívejte souvislý výboj na prázdno (do vzduchu) déle než 1s. Pokud toto 
doporučení nedodržíte, dojde k zahřívání a nevratnému poškození přístroje přetížením a spálením 
indukčního transformátoru. Nedodržením tohoto doporučení ztrácíte záruku bezchybné funkce a 
reklamace nebude uznána. Nepoužívejte přístroj u kovových předmětů, nezkratujte výstupní 
kontaktní svorky vodivým materiálem, nepoužívejte proti dětem a dospělým se srdeční vadou. 
Přístroj slouží pro nutnou osobní obranu nikoliv pro útok. Paralyzér smí používat osoby starší 18 let. 

Zařízení není vodě odolné, držte dále od vody, deště apod. Pokud se nějaká tekutina či cizí 
objekt dostanou dovnitř zařízení, nepoužívejte jej. Skladujte přístroj mimo hořlavé látky, nikdy ne 
v blízkosti horkých objektů, na přímém slunci nebo teplotě vyšší než 60 stupňů. Používejte v souladu 
se zákonem. 
 


