PARALIZATOR SECURAPTOR PICO

paralizator / latarka LED / bezczynny
PRZEŁĄCZANIE FUNKCJI

włączony / wyłączony
BEZPIECZNIK

Aktywacja przez naciśnięcie

URUCHAMIANIE
PARALIZATORA

ELEMENTY STERUJĄCE

PRZEŁĄCZANIE FUNKCJI - Podłużny przełącznik z boku urządzenia służy do przełączania
poszczególnych funkcji. Pozycja końcowa (w kierunku tyłu) służy do stanu bezczynności, wszystkie
funkcje są dezaktywowane. Środkowa pozycja włącza latarnię. Drugie skrajne położenie (w kierunku
przodu) umożliwia aktywację spustu paralizatora po drugiej stronie urządzenia (patrz URUCHAMIANIE
PARALIZATORA)

URUCHAMIANIE PARALIZATORA- Okrągły przycisk z boku urządzenia służy do aktywacji paralizatora.
Podczas wciskania przez zakryte elektrody z przodu następuje silne wyładowanie elektryczne.

BEZPIECZNIK - Dwupozycyjny przełącznik z tyłu urządzenia służy jako bezpiecznik przed
niepożądanym rozładowaniem. Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji OFF, nie można w żaden sposób
aktywować paralizatora (tylko lampę LED).

DZIAŁANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem jest potrzebne paralizator załadować. Włóż kabel ładujący do tylnego otworu
i podłącz wtyczkę do gniazdka (nigdy odwrotnie). Jeśli kabel ładujący jest krótki, użyj podkładki lub
przedłużacza, aby nie dopuścić, że paralizator będzie wisiał na kablu. Po podłączeniu do sieci zapali się
czerwona dioda LED wskazująca prawidłowy proces ładowania. Ładuj przez około 10 godzin. Nie
przeładuj baterii. Aktualny stan baterii nie jest wyświetlany. W związku z tym zaleca się monitorowanie
działania latarki lub wykonywanie sporadycznych krótkich serii wyładowań elektrycznych do powietrza i
ładowanie urządzenia według potrzeby.

Użyj bocznego przełącznika, aby wybrać poszczególne funkcje. Tylna pozycja końcowa wyłącza
wszystkie funkcje. Przesunięcie przełącznika w położenie środkowe powoduje włączenie lampy (lampę
wyłącza się przesunięciem przełącznika z powrotem do pozycji tylnej). Przednia pozycja końcowa
aktywuje paralizator.

Jeśli przełącznik funkcji znajduje się w przedniej pozycji końcowej, a blokada bezpieczeństwa w pozycji
ON, paralizer można uaktywnić, naciskając mały okrągły przełącznik z boku urządzenia. Przez cały czas
naciskania dochodzi do silnego wyładowania elektrycznego z elektrod znajdujących się z przodu
urządzenia. Wyładowaniu elektrycznemu towarzyszy wyraźny błysk i przenikliwy trzeszczący dźwięk.
OSTRZEŻENIE: Wyładowanie bez obciążenia (np. w celu sprawdzenia stanu akumulatora) musi być
zawsze możliwie jak najkrótsze - nie dłuższe niż 1 s. Długie ciągłe wyładowywanie do powietrza może
spowodować uszkodzenie urządzenia.

Trzymaj tylną blokadę bezpieczeństwa w pozycji OFF (funkcja lampy nie jest ograniczona). Włącz tylko,
jeśli zamierzasz korzystać z funkcji paraliżującej urządzenia. Chroni to przed przypadkowym
uruchomieniem paralizera (w kieszeni, w torebce itp.) I uderzeniem użytkownika. W tym samym czasie,
nigdy nie pozostawiaj przełącznika funkcji w przedniej pozycji podczas przenoszenia lub
przechowywania 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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