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OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy z urządzeniem zapoznaj się z zaleceniami niniejszej instrukcji i upewnij
się, że dobrze zrozumiałeś/-aś jej zalecenia. W przypadku wątpliwości lub niejasności zapytaj sprzedawcę o
szczegóły.
1.

Urządzenie nie jest wodoodporne, trzymaj je z daleka od wody, deszczu itp. Jeżeli urządzenie ulegnie
zamoczeniu, nie używaj go. Grozi to porażeniem prądem.
2. Nie otwieraj, nie rozkładaj i nie modyfikuj urządzenia. Wiąże się to z ryzykiem porażenia. Dodatkowo
skutkuje utratą gwarancji.
3. Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych.
4. Nie przechowuj w pobliży gorących przedmiotów, nie wystawiaj urządzenia na działanie światła
słonecznego ani na temp. powyżej 48 st. C
5. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
6. Przestrzegaj prawa! Fakt posiadania paralizatora bez pozwolenia nie oznacza prawa do dowolnego nim
dysponowania i podejmowania każdej akcji.
7.
Nigdy nie kieruj paralizator w kierunku żadnej osoby, ani innej istoty niż ta, wobec której zamierzasz użyć
paralizatora.
8. Nie atakuj oczu, ani pozostałych części twarzy i szyi.
9. Paralizator może działać nieprawidłowo, jeśli akumulator nie będzie wystarczająco naładowany.
10. Nie używaj paralizatora w bezpośredniej styczności z materiałami łatwopalnymi. Łuk elektryczny może
spowodować zapłon benzyn i innych płynów łatwopalnych.
11. Użycie paralizatora powoduje czasowe oszołomienie, a nawet utratę świadomości. Może to być
niebezpieczne (włącznie ze skutkiem śmiertelnym) np. dla osób kąpiących się i pływających. Pamiętaj o
takich zagrożeniach i przewiduj ich skutki podejmując decyzję o użyciu paralizatora elektrycznego.
12. Przenoś paralizator w przeznaczonym do tego pokrowcu lub innym zamkniętym opakowaniu, które
zabezpieczy go przed przypadkowym odbezpieczeniem lub uruchomienie.

WAŻNE : PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM
Paralizator elektryczny jest bronią defensywną, nie zagrażającą życiu, natomiast mogącą stanowić zagrożenie
dla osób z wadami lub implantami( zastawką, rozrusznikiem) serca. Został stworzony do neutralizacji
napastnika w bezpośrednim kontakcie bez ryzyka dokonania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub życiu. Jednak
ważne jest aby uświadomić sobie, że efekt psychologiczny oddziaływania paralizatora elektrycznego jest
nieprzewidywalny i pociąga za sobą duże ryzyko wywołania trwałych urazów psychicznych, obrażeń a nawet
śmierci.
Ten model paralizatora działa w oparciu o napięcie wytworzone ładowalnego akumulatora. Elektroniczny układ
powoduje przetworzenie energii niskiego napięcia na krótkie akcje do 2 400 000 V niskiego natężenia. Niskie
natężenie nie powoduje trwałych uszkodzeń ciała (oprócz ewentualnych niewielkich uszkodzeń
naskórka),jednak wysoki potencjał może powodować skurcze mięśni oraz ból stawów.
UWAGA: paralizator użyty wobec napastnika posiadającego elektryczny rozrusznik bądź zastawkę serca może
zakłócić działanie tych urządzeń medycznych. Nieprzewidziane skutki prawne odparcia ataku takiego
napastnika nie mogą stanowić podstawy postawienia zarzutów osobie napadniętej.
Paralizator nie działa na zasadzie dostarczenia bodźca bólowego i nie powoduje nadmiernych cierpień.
Podstawowym zadaniem jest dostarczenie elektrycznego bodźca do układu nerwowego powodującego silny
skurcz mięśni oraz wyjątkowo nieprzyjemne uczucie dreszczy, co ma spowodować głęboką niechęć do
kontynuowania napaści. Trwające kilka sekund użycie paralizatora wobec istoty żywej, może powodować utratę
orientacji, równowagi a nawet przytomności. Skutki uderzenia prądu napastnik może odczuwać jeszcze
kilkanaście minut po zdarzeniu.
Paralizator może również służyć jako skuteczne narzędzie odstraszające. Włączony lecz nie oddziaływujący
łukiem elektrycznym na napastnika wydaje bardzo nieprzyjemny dźwięk, a widok łuku może powstrzymać
napastnika przed podjęciem lub kontynuowaniem napaści.
Zastosowanie technologii pozwalającej zmniejszyć natężenie prądu oddziaływującego na napastnika czyni to
urządzenie bezpiecznym z medycznego punktu widzenia. Nie należy wyzwalać łuku elektrycznego bez
zetknięcia elektrod z obiektem ataku na czas dłuższy niż jedna sekunda, gdyż może to spowodować ich

uszkodzenie, rozszczepienie lub pęknięcie. W związku z powyższym paralizator powinien być traktowany jak
broń i używany jedynie w sytuacjach, które niosą za sobą co najmniej porównywalne lub wyższe ryzyko.
Dla klarowności sytuacji prawnej zalecamy zawiadomienie organów porządkowych o każdej sytuacji
zagrożenia, która spowodowała użycie paralizatora wobec napastnika, co pozwoli uniknąć narażenia się na
zarzuty napaści. Należy zwrócić uwagę, że skutecznie broniąca się osoba pierwotnie napadnięta może nie
odnieść żadnych obrażeń, zaś agresor w wyniku tej obrony może być wtórnie poszkodowany. Dla organów
porządkowych powyższa sytuacja nie musi być tak oczywista i dlatego, aby uchronić się przed postawieniem
nieprawdziwych zarzutów o napaść lub spowodowanie utraty zdrowia ( a nawet życia) w interesie pierwotnie
napadniętej osoby jest zgłosić fakt napadu właściwym służbą.

ŁADOWANIE
Przed pierwszym użyciem należy sformatować akumulator ładując
go przez 5 godzin. Zanim podłączysz urządzenie upewnij się, że
włącznik jest w pozycji „off”.
W celu naładowania akumulatora należy nacisnąć i przesunąć suwak
znajdujący się w dolnej części urządzenia. Do odsłoniętej w ten
sposób wtyczki należy zamontować przejściówkę, podłączyć do
gniazdka i rozpocząć ładowanie. Rozpoczęcie ładowania zostanie
zasygnalizowane włączeniem się czerwonej diody LED, która będzie
świecić aż do momentu odłączenia od źródła zasilania. Po
zakończonym cyklu ładowania, odłącz urządzenie od zasilania. Stan
naładowania należy sprawdzać co ok. 1 miesiąc, wyzwalając łuk
elektryczny „na sucho” (bez uziemienia grotów elektrod). Jeżeli
urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy je
doładować przez 2 godziny.

UŻYCIE PARALIZATORA
Paralizator posiada wbudowaną latarkę. W celu włączenia latarki
należy nacisnąć i przytrzymać czarny włącznik latarki. Użycie latarki
przed przystąpieniem do obrony może chwilowo zdezorientować
napastnika.
W celu wyzwolenia łuku elektrycznego należy przesunąć włącznik
całkowicie do góry na pozycję „on”, (czerwona dioda LED
zasygnalizuje uzbrojenie urządzenia) a następnie dotykając
(uderzając) napastnika grotami elektrod wcisnąć i przytrzymać
czerwony przycisk wyzwalacza. Trwające zaledwie 1-2 sekundy
uderzenie prądem może zniechęcić napastnika do kontynuowania
napaści. Wysokie napięcie penetruje nawet przez 5 cm warstwę
ubrania, przez co paralizatory elektryczne są skuteczne także wobec
osób odzianych np. w grubą kurtkę.

KONSERWACJA i PRZECHOWYWANIE
Przede wszystkim należy dbać o to, aby paralizator nie był narażony na kontakt z wodą i cieczami. Groty
elektrod, a także metalowe elementy zewnętrzne należy czyścić z rdzy, kurzu oraz z zanieczyszczeń przy
użyciu środka czyszcząco-konserwującego. Zanieczyszczone lub pokryte rdzą groty mogą nie przewodzić
prądu.
Paralizator może wywołać poważne obrażenia, dlatego trzymaj go z dala od dzieci i osób nieodpowiedzialnych.
Przechowuj urządzenie w suchym pomieszczeniu w którym temperatura nie przekracza 48 st. C

