
Návod na použití paralyzér RD-2013 

Parametry 
 Vstupní napětí: 3.6 – 7.2 V 

 Elektrický výboj: 800.000 – 3.600.000 V 

 Spotřeba: elektrický výboj 1.9 A 

      svítilna 0.8 A 

 Okolní teplota: - 25 - 55 °C 

 Okolní vlhkost: 20 - 30% 

 Doba nabíjení: 3 - 5 hodin (nepoužívat v průběhu nabíjení) 

 Velikost: 185 x 35 x 28 mm 

 Výkon: 1000 kV 

 Hmotnost: 200 g 

 

Nabíjení 
Pro nabíjení přístroje použijte přiloženou nabíječku do sítě (200 - 230 V). Ujistěte se, že je přístroj 

před prvním použitím plně nabitý – tím dostáhnete maximální živostnosti baterie (12 hodin). Doba 

nabíjení: 3 - 5 hodin (nepoužívat v průběhu nabíjení!) 

 

Použití svítilny 
Pro použití svítilny může být hlavní vypínač v pozici OFF i ON. Pro rozsvícení svítilny posuňte tlačítko 

na těle svítilny do přední pozice. Opětovným posunutím do střední pozice, svítilnu zhasnete. Svítilna 

má 3 režimy svícení: maximální výkon, snížený výkon a blikání. Jednotlivé režimy svícení se přepínají 

opětovným posunutím tlačítka. 

 

Použití paralyzéru 
Hlavní vypínač musí být v pozici ON, spínač posuňte do zadní pozice. Následně stiskněte tlačítko na 

rukojeti (uvidíte a uslyšíte elektrický výboj). 

 



Účinky paralyzéru: 
 0,5 sekundy krátký úder, způsobí útočníkovi svalovou křeč a úlek.  

 1 až 3 sekundy střední úder, způsobí útočníkovi pád k zemi a duševní otřes, ale za okamžik je 

schopen se postavit.  

 4 až 5 sekund plný úder, způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut. 

 

Paralyzér útočníkovi zbytečně neukazujte. Při použití hraje důležitou roli i moment překvapení.  

Před uložením paralyzéru vždy zajistěte přístroj přepnutím bezpečnostního přepínače zpět do 

výchozí pozice! 

 

Upozornění:  
Výboj trvající déle než 3 sekundy může mít za následek útočníkův pád. Při pádu mu může ublížit už 

jeho samotná váha. Použití tohoto přístroje v oblasti hlavy, krku a v blízkém okolí srdce může 

způsobit vážné poškození zdraví útočníka.  

 

POZOR!  
Přístroj je určen výhradně k sebeobraně. Při použití je nutné mít na zřeteli přiměřenost obrany 

z hlediska zákona. 

 

 


