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OVLÁDACÍ PRVKY

PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ – Podlouhlý přepínač na boku přístroje slouží k přepínání jednotlivých funkcí. Střední 
poloha je určena pro klidový stav, všechny funkce jsou deaktivovány. Krajní poloha (směrem k přední části) 
zapíná svítilnu. Druhá krajní poloha (směrem k zadní části) umožňuje aktivaci paralyzéru spouští na druhém 
boku přístroje (viz SPOUŠŤ PARALYZÉRU).

SPOUŠŤ PARALYZÉRU – Kulaté tlačítko na boku přístroje slouží k aktivaci paralyzéru. Po dobu jeho stisknutí 
dochází k silnému elektrickému výboji prostřednictvím zakrytých elektrod v přední části.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA – Dvoupolohový přepínač v zadní části přístroje slouží jako pojistka proti 
nechtěnému výboji. Je-li přepínač v poloze OFF, není možné žádným způsobem aktivovat paralyzér (pouze 
LED svítilnu). 

FOKUS (ZOOM) – Stříbrný prstenec (Dimmer) na hlavici přístroje slouží k úpravě tvaru světelného kuželu. 
Otáčením doleva (Zoom In) je nastavováno šírší, prostorové světlo. Otáčením doprava (Zoom Out) je 
nastavováno užší, dálkové světlo.

OBSLUHA PŘÍSTROJE

Před prvním použitím zařízení nabijte. Zasuňte nabíjecí kabel do otvoru v zadní části a připojte vidlici do 
zásuvky (nikdy ne naopak). Pokud je nabíjecí kabel krátký, použijte podložku nebo prodlužovací síťovou 
šňůru, aby přístroj nevisel na kabelu. Po připojení do sítě se rozsvítí červená LED dioda, která signalizuje 
správný průběh nabíjení. Nabíjejte po dobu cca 7 hodin. Nepřebíjejte baterii. Průběžný stav baterie za 
provozu není indikován. Doporučujeme proto pravidelně sledovat výkon svítilny, případně provádět občas 
krátké zkušební výboje do vzduchu a podle potřeby přístroj dobíjet.

Pro výběr jednotlivých funkcí použijte boční přepínač. Střední poloha deaktivuje všechny funkce. Posunutím 
přepínače do přední krajní polohy se zapíná svítilna (jejím opakovaným zapnutím a vypnutím se přepínají 
režimy svícení – plné světlo, tlumené světlo, SOS blikání). Zadní krajní poloha „odjišťuje“ spoušť paralyzéru.



Je-li přepínač funkcí v zadní krajní poloze a bezpečnostní pojistka v poloze ON, lze aktivovat paralyzér 
stisknutím malého kulatého spínače na boku přístroje (spouště). Po celou dobu stisku dochází k silnému 
elektrickému výboji z elektrod nacházejících se v přední části zařízení. Elektrický výboj je doprovázen 
výrazným zábleskem a pronikavým praskavým zvukem. POZOR: Výboj naprázdno (např. pro ověření stavu 
baterie) musí být vždy co nejkratší – ne delší než 1 s. Dlouhé souvislé výboje do vzduchu mohou způsobit 
poškození přístroje.

Zadní bezpečnostní pojistku ponechávejte stále v poloze OFF (funkce svítilny tím není omezena). Do polohy 
ON přepněte pouze, pokud máte právě v úmyslu použít paralyzující funkci přístroje. Toto zabezpečení chrání 
proti nechtěnému spuštění paralyzéru (v kapse, v kabelce apod.) a zasažení uživatele. Současně také nikdy 
neponechávejte přepínač funkcí v zadní poloze při přenášení nebo ukládání přístroje.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

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.

Nepoužívejte a neukládejte přístroj v blízkosti hořlavin. Nevystavujte jej vysokým teplotám.

Ukládejte přístroj mimo dosah dětí. Neumožněte jeho používání neplnoletým osobám.

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.

DOVOZCE
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