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NÁVOD NA POUŽITÍ PARALYZÉRU 

BEAST DEFENSE PANTHER 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Panther V'stu tí ► 2500k V
4,8-6 VDC 125

9,8 mA 130 mm x 44,5 mm x 26 mm 

Indikátor připravenosti na výboj 
Pfeplnač OFF, Žárovka, Blesk 

/ /
Aktivace paralyzéru 

\ 

Žárovka 
svítilny 

Použití a bezpečnost: Tento elektrický přístroj slouží k nutné sebeobraně. Je prodejný pouze osobám starším 
18 let. Nepoužívejte paralyzér na těhotné ženy, starší osoby, nemocné osoby ani děti! Výkon paralyzéru je 
dostatečný na to, aby prošel vrstvou oblečení. Přenos výboje z člověka na člověka není možný, ani pokud Vás 
útočník drží. Výboj působí lokálně. Používá se jako účínný prostředek sebeobrany k odvrácení útoku vedeným 
nejen člověkem, ale i nebezpečným zvířetem. 

Pojistka paralyzéru: UPOZORNĚNÍ: při nabíjení nedoporučujeme mít zasunutou pojistku paralyzéru. 
Paralyzér je vybaven pojistným kolíkem, který pokud není vložen do přístroje, zajistí jeho nečínnost. Kolík je 
součástí pouta. Doporučujeme mít poutko provlečené přes zápěstí. V případě vyražení paralyzéru útočníkem z 
ruky, se paralyzér stane neaktivním. 

Nabíjení paralyzéru: Paralyzér nabijete pomocí dodaného 
vidličkového kabelu, kdy menší koncovku zasuňte do konektoru 
paralyzéru, tak aby žlábek na koncovce byl nahoře. Nepoužívejte 
nadměrnou sílu. Následně druhý konec napájecího kabelu zasuňte 
do zásuvky elektrické sítě (220V) 230V. Po zapojení paralyzéru se 
rozsvítí červená dioda, která indikuje nabíjení. Před prvním 
použitím doporučujeme paralyzér nabijet 4-6h. Dále doporučujeme 
oživovat baterii i v případě nepoužití paralyzéru každých 14 dní 
nabíjením 2-3h. 

Posuvný přepínač OFF - Žárovka - Blesk: Ve spodní pozici OFF je paralyzér vypnutý. Pokud posuvné 
tlačítko paralyzéru přesunete o jednu pozici výše, spustí se svítilna paralyzéru. 
Pro samotnou funkci paralyzéru, tedy výboje je zapotřebí mít posuvný přepínač v nejvyšší poloze. Pokud máte 
takto nastavený přepínač a do paralyzéru vložený bezpečnostní kolík, stačí 
pro aktivaci stisknout kulaté červené tlačítko. Po stisku tlačítka bude probíhat výboj mezi bodci. 

UPOZORNĚNÍ: paralyzér nesmí souvisle běžet víc jak 15 s. Po přepnutí do funkce paralyzéru se LED 
svítilna vypne. 
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