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Mini paralyzér type 669 / 618 

 
Charakteristika výrobku  

 paralyzér – elektrický obušek v baterce  s vysokou svítivostí obsahuje i vysoce 
výkonný generátor vysokého napětí  k sebeobraně před možným fyzickým 
napadením 

 ochrání Vás před zloději, násilníky i divokými zvířaty například psy 
 při napadení v noci můžete útočníka nejprve oslnit baterkou a následně od útoku 

odradit elektrickým výbojem. 
 silný elektrický výboj okamžitě zneškodní útočníka již při letmém dotyku s jeho tělem 
 účinkuje přes silnou vrstvu oděvu (i koženého) 
 v žádném případě nemůžete utrpět zpětný výboj, ani když Vás útočník pevně drží 
 nezanechává žádné psychické ani fyzické následky 
 je vhodný zejména: pro ženy, podnikatele, taxikáře, pro strážní služby, prodavače, 

obsluhy benzínových čerpadel, vedoucí restaurací a barů, ošetřovatele zvířat, 
 

 Pulsní elektrický výboj: 500-800 KV 
 Příkon: 3,6 - 7,2 V 

 
Balení obsahuje:  přístroj, nabíjecí kabel, pouzdro  

 
Použití a účinky paralyzéru 

a. Nabití přístroje – během nabíjení svítí červené světlo, jakmile světlo zhasne, je 
přístroj plně nabit a připraven k použití.  
 

b. Přepněte černý zajišťovací bezpečnostní vypínač Open směrem nahoru, čímž přístroj 
zapněte.  
 

c. Pro použití svítilny stlačte červené tlačítko se znakem slunce. Světlo svítí po celou 
dobu stisknutí tlačítka.  

 

Pro použití elektrického výboje stlačte červené tlačítko se symbolem blesku 
(potřebná doba stlačení viz níže – účinky). Dotkněte se oběma vnějšími elektrodami 
jakékoliv části těla útočníka, ale nejpostiženější partie jsou ramena, kloubní spojení, 
břišní partie, slabiny, stehna a bedra. 

 

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. 
 

d. Před uložením paralyzéru vždy zajistěte přístroj přepnutím bezpečnostního přepínače 
Open zpět dolu. 
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Paralyzér útočníkovi zbytečně neukazujte. Při použití hraje důležitou roli i moment 
překvapení.  

 
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. 
 
Doufáme, že nebudete muset tento paralyzér nikdy použít a že Vám bude sloužit pouze 
k pocitu sebevědomí a pocitu bezpečí, příp. jako zdroj osvětlení. 
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