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INSTRUKCJA OBSŁUGI
PARALIZATOR KOLTER-GUARD POWER MAX

WARUNKI GWARANCJI
UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W

PRZED UŻYCIEM PARALIZATORA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ
SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
Wysoka moc paralizatora POWER MAX umożliwia jego zastosowanie przez
profesjonalistów. Urządzenie działa skutecznie na ludzi oraz dzikie
zwierzęta. Nawet grube skórzane ubranie nie ochroni napastnika przed
silnym impulsem elektrycznym. Jednocześnie użytkownik nie jest narażony
na zwrotne porażenie, nawet jeśli będzie w kontakcie dotykowym
z napastnikiem.
UWAGA! PPOWER MAX jest skutecznym środkiem obronnym, dlatego
proszę przechowywać go z dala od dzieci oraz innych niepowołanych osób.

INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA
BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA
REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!
1.
2.
3.
4.

Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do
serwisu gwarancyjnego.

5.

Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.

6.

Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.

7.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia
wyznaczonego terminu jej wykonania.

8.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania,
przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie
uszkodzenia mechaniczne.

9.

Nie używać paralizatora wobec dzieci, osób chorych lub starszych oraz
kobiet w ciąży.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza
karta gwarancyjna.

Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
12. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

Urządzenie służy wyłącznie do obrony.
SCHEMAT

elektrody
kontaktowe

STERFA
DZIAŁANIA
PRĄDU

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE
PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

elektrody
testowe

1.
2.

Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres
nadawcy i nr telefonu.

włącznik

3.

Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu.

4.

W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.

5.

Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.

6.

Przesyłki dostarczone na koszt odbiorcy nie będą odbierane.

7.

Produkt sprawny technicznie dostarczony do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje zwrócony na koszt nadawcy z
doliczeniem kosztów przeglądu.

głowica

8.

Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej zostanie zwrócony na koszt firmy Kolter.

przełącznik
spustowy

zawleczka
bezpieczeństwa
ze sznurkiem na
nadgarstek

2

pokrywa komory baterii 9V
(kierunek otwierania)
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Odpowiedzialność:
Posiadacz broni ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki jej
użycia oraz następstwa zaniedbań i zaniechań związanych z jej
posiadaniem i przechowywaniem. Urządzenie należy przechowywać poza
zasięgiem osób niepełnoletnich. Nie należy testować urządzenia na
osobach postronnych oraz zwierzętach. Produkt należy używać jedynie do
obrony osobistej. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych
płynach. Do urządzenia nie wolno wlewać żadnych płynów. Podczas pracy
urządzenie generuje prąd, dlatego nie należy go używać W otoczeniu
materiałów łatwopalnych. Modyfikowanie urządzenia może spowodować
jego uszkodzenie lub spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Sznurek na nadgarstek 2. jest połączony ze sztyftem którego
wyciągnięcie uniemożliwia użycie paralizatora! Chroni to użytkownika przed
niepowołanym użyciem np. gdy napastnik wyrwie paralizator z ręki.
Ponowne włożenie sztyftu az do końca umożliwi ponowne zadziałanie
urządzenia.
UWAGA! Należy zwracać uwagę, aby żadną częścią ciała nie wejść w obręb
niebezpiecznej strefy działania prądu oznaczonej na schemacie. Nie
stosowanie sie do tego ostrzeżenia może spowodować porażenie
użytkownika prądem.
WKŁADANIE BATERII
To urządzenie jest zasilane dwiema bateriami 9V. Należy stosować
wyłącznie wysokiej jakości baterie alkaliczne ENERGIZER 6LR61. Baterie
mają szacunkowy okres przydatności do 4 lat, gdy urządzenie nie jest
używane.
- upewnij się że urządzenie jest wyłączone (włącznik 1. na pozycji OFF)
- wyciągnij także zawleczkę 2. , aby zapewnić sobie maksymalne
bezpieczeństwo
- otwórz pokrywę komory baterii w kierunku pokazanym na schemacie 3.,
wywierając jednocześnie lekki nacisk w miejscu na pokrywie oznaczonym
strzałką
- podłącz płytki do obu baterii zwracając uwagę na polaryzację oraz
dokładność ich wciśnięcia
- umieść obie baterie oraz przewody w sposób pokazany na schemacie
- zamknij komorę
- włóż zawleczkę

OD TEGO MOMENTU PARALIZATOR GOTOWY
JEST DO UŻYCIA. UWAGA! NALEŻY
ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ
OD ELEKTROD KONTAKTOWYCH
(MIN 5 cm - tzw. STREFA BEZPIECZEŃSTWA).

6

3

TESTOWANIE PARALIZATORA
- upewnij się że żadną częścią ciała nie naruszasz strefy działania
paralizatora
- włącz urządzenie włącznikiem 1. przesuwając go do góry w pozycję ON
- naciśnij przycisk spustowy 6. pomiędzy elektrodami testowymi 4.
rozbłysną iskry i słychać będzie charakterystyczny głośny trzask
- łuk elektryczny będzie trwał przez cały czas wciskania przycisku
spustowego.
Nie zaleca się aby testowanie trwało dłużej niż 1 sekundę. Dłuższe i częste
testowanie spowoduje szybkie rozładowanie baterii

EFEKTY DZIAŁANIA PARALIZATORA NA NAPASTNIKA
W zależności od czasu działania prądem na napastnika (od 1/2 sekundy do 5
sekund) można wywołać lekkie odrętwienie i odczucie bólu (1/2 sekundy) aż
do całkowitego, chwilowego paraliżu łącznie z utratą świadomości
i upadkiem (5 sekund).
Zaleca się aby nie uprzedzać napastnika o zamiarze użycia paralizatora,
gdyż efekt zaskoczenia potęguje efekt jego użycia.
Uwaga! Działanie dłuższe niż 2 sekundy może spowodować bezwładny
upadek na ziemię, co samo w sobie może spowodować poważne
uszkodzenie ciała napastnika.

Zanim odłożysz paralizator należy go wyłączyć przesuwając włącznik 1.
w pozycję OFF.
ZALECENIA W UŻYTKOWANIU
- przed planowanym użyciem w sytuacji zagrożenia owiń sznurek 2. wokół
nadgarstka i mocno chwyć urządzenie
- włącz urządzenie przesuwając włącznik 1. na pozycję ON i wciśnij spust 6.
- dotknij obiema elektrodami ciała napastnika. Najbardziej wrażliwe na
działanie paralizatora są strefy ciała zaznaczone na obrazku. Działając
zatem na te strefy paralizator będzie najskuteczniejszy
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UWAGA!!! Zbyt długie działanie paralizatora może doprowadzić do utraty
przytomności przez napastnika. W takim przypadku należy udzielić
pierwszej pomocy i powiadomić najbliższą placówkę służby zdrowia oraz
policję.

Podstawy prawne:
Art. 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za
pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie
nieprzekraczającej 10 mA; Zgodnie z nowelizacją ustawy o broni i amunicji z
roku 2011 paralizatory klasyfikuje się jako broń - przedmiot przeznaczony do
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Z zapisów art. 11.7
ustawy wynika, że pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku
posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za
pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie
nieprzekraczającej 10 mA.
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