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OSTRZEŻENIE











Urządzenie nie jest wodoodporne – chroń go przed wodą, deszczem itp. Jeśli wystąpi
jakikolwiek kontakt z cieczą lub obcy przedmiot przedostanie się do środka
urządzenia, nie używaj go i skonsultuj się z autoryzowanym sprzedawcą.
Nie dotykaj wewnętrznych części. Znajdują się pod wysokim napięciem i mogą
spowodować porażenie prądem.
Nie otwieraj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą w celu
naprawy.
Przechowuj urządzenie z dala od łatwopalnych substancji. Nigdy nie przechowuj
urządzenia w pobliżu gorących przedmiotów, w bezpośrednim działaniu promieni
słonecznym lub w temperaturze powyżej 60 ° C.
Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
Ładuj paralizator przez zalecany czas – maksymalnie 4 godziny. Nie przeładowywać
paralizator..






Przy pierwszym użyciu należy rozładować baterię (najlepiej poprzez zapalenie diody
LED akumulatora), a następnie całkowicie naładować. latarka LED ma około 5 godzin
rzeczywistego czasu. Powtórz ten proces dwukrotnie, aby w pełni aktywować baterię.
Zawsze staraj się mieć akumulator naładowany. Nie musisz ładować urządzenia
codziennie. Przy normalnym użytkowaniu wystarczy ładować urządzenie raz na 2
miesiące.
Używaj sprzętu zgodnie z prawem.
Nie należy stosować ciągłego, pustego wyładowania elektrycznego (w powietrzu)
przez więcej niż 1 s. Ciągły wyładowanie elektryczne do pustej przestrzeni może
spowodować uszkodzenie urządzenia i reklamacja nie zostanie zaakceptowana.

TWÓJ PARALIZATOR ZAP LIGHT

Bezpiecznik ON / OFF - Gdy jest
w pozycji ON, lampka zapala się i
urządzenie jest gotowe do pracy
za pomocą "Spustu"
Elektrody
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Wskaźnik LED – gdy świeci –
paralizator jest gotowy
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BATERIE I ŁADOWANIE

Uwaga: Złącze ładowarki może być pokryte małą czarną naklejką.
Przed pierwszym użyciem: Upewnij się, że przełącznik ON / OFF znajduje się w pozycji OFF
przed ładowaniem urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą i nie używaj go w wilgotnym otoczeniu. Jeśli dostanie się
do urządzenia ciecz lub obcy przedmiot, należy zaprzestać w używaniu urządzenia i skonsultować się
ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.
Nie otwieraj ani nie dotykaj wnętrza urządzenia. Paralyzer działa z bardzo wysokim napięciem, które
może spowodować silne porażenie prądem.
Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy. Nie wystawiaj go na
działanie wysokich temperatur.
Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. Nie zezwalaj na używanie go przez osoby nieletnie.
Używaj paralizera wyłącznie zgodnie z prawem i zasadami niezbędnej obrony i ekstremalnego
zagrożenia. Zawsze pamiętaj, że to tylko narzędzie obronne, a nie broń.
Producent, importer i sprzedawca detaliczny nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z
urządzenia, jakiekolwiek uszkodzenia lub innych zdarzeń ich dotyczących.
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