
Návod na použití paralyzér - K 95 mobilní telefon 
 

Paralyzér je vyrobený z ABS plastu, pomocí molekulární nanotechnologii a generátoru vysokého 

napětí. O napájení se stará nikl-cadmimumová baterie. Posvítit si můžete díky LED diodě. O elektrický 

výboj se stará pulsní technologie. Díky svému nenápadnému vzhledu mobilního telefonu můžete 

případného útočníka opravdu překvapit. 

 

 

 

Parametry 
 Vstupní napětí: 4.8 V 

 Výstupní napětí: 1 200 000 V 

 Rozměry: 110 x 50 x 22 mm 

 Spotřeba: 1.9 A (při výboji), 0.8 A (při svícení) 

 Teplota: -20°C - 45°C 

 Vlhkost: 20 - 30 % (při 30°C) 

 

Nabíjení 
Vestavěnou baterii nabíjejte pouze pomocí přiloženého kabelu po dobu 3 - 5 hodin do plného nabití. 

Dávejte pozor, abyste baterii nepřebíjeli. Během nabíjení paralyzér nepoužívejte. Pokud jste paralyzér 

nepoužívali po delší dobu, zkuste výboj paralyzéru a před užíváním nabijte raději 2x. 

 

Použití svítilny 
Posuňte spínač do střední polohy, LED svítilna se zapne. 



 

Použití paralyzéru 
Pokud je posuvný spínač v první poloze - spodní, je paralyzér vypnutý. Posuňte spínač do horní 

polohy – paralyzér se stane aktivním. Pro výboj stlačte tlačítko nad spínačem. 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
Paralyzér neskladujte ve vlhkém prostředí nebo v nízkých/vysokých teplotách. 

 

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. 


