KARTA GWARANCYJNA
Urządzenie:

PARALIZATOR ELEKTRYCZNY
WALTHER PRO SECUR

Instrukcja obsługi

data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczątka sklepu

Data
przyjęcia

Data
wydania

karta gwarancyjna

PARALIZATOR ELEKTRYCZNY
WALTHER PRO SECUR

Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce:
ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

Rodzaj uszkodzenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PARALIZATOR ELEKTRYCZNY WALTHER PRO SECUR

WARUNKI GWARANCJI
UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W
INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA
BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA

PRZED UŻYCIEM PARALIZATORA NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!
1.
2.
3.

DANE TECHNICZNE:
Napięcie: 600.000 V
Zasilanie: 3x bateria alkaliczna 9V
Wymiary: 210/98/38mm
Waga: 240g (bez baterii)

4.

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.
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

A
SCHEMAT:

uszkodzenia mechaniczne.
9.

B

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.

A - elektrody kontaktowe
B - elektrody testowe

12. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE

E

PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

C - przycisk spustowy
D - bezpiecznik chwytowy

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.

1.
2.

D

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

C

nadawcy i nr telefonu.

E - bezpiecznik główny (włącznik)
F - gniazdo baterii

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.

G - opaska na rękę pełniąca
funkcję dodatkowego
zabezpieczenia

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

8.

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

Uwaga paralizator nie funkcjonuje bez zawleczki, która pełni
funkcję dodatkowego zabezpieczenia. Jeżeli napastnik
odbierze nam paralizator opaska odłączy automatycznie
zawleczkę od urządzenia - spowoduje to wyłączenie
urządzenia.
INSTALACJA LUB WYMIANA BATERII
1. Do zasilania Paralizatora należy używać wysokiej jakości baterii
alkalicznych.
2. Należy upewnić się, że baterie są naładowane.
3. Należy sprawdzić czy bezpiecznik/wyłącznik zabezpieczający (E)
znajduje się w pozycji S.

4.
5.
6.
7.

Następnie należy postępować
zgodnie z rysunkami 1-7. W pierwszej kolejności należy całkowicie
wyciągnąć z urządzenia opaskę zabezpieczającą na rękę jak zostało to
przedstawione na rysunkach 1 i 2.
Następnie należy otworzyć komorę baterii poprzez wysunięcie pokrywy
(F) zgodnie z rysunkiem nr 2. Kolejno należy wysunąć płytkę kontaktową
jak pokazano na rysunku 3.
Do płytki kontaktowej należy podłączyć 3 baterie typu 9V w dowolnej
kolejności. Należy zwracać uwagę na polaryzację.
Teraz należy wsunąć baterie do gniazda, w sposób pokazany na
obrazkach 5 i 6. Nie należy używać siły, baterie powinny wsunąć się
samoczynnie.
Następnie należy wsunąć pokrywę do momentu jej zatrzaśnięcia, oraz
umieścić opaskę na rękę pełniącą funkcje dodatkowego zabezpieczenia,
w miejscu z którego poprzednio została usunięta zgodnie z rysunkiem
nr 7.

OD TEGO MOMENTU PARALIZATOR GOTOWY
JEST DO UŻYCIA. UWAGA! NALEŻY
ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ
OD ELEKTROD KONTAKTOWYCH
(MIN 5 cm - tzw. STREFA BEZPIECZEŃSTWA).
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ZASTOSOWANIE I DZIAŁANIE PARALIZATORA
W celu użycia paralizatora należy wziąć urządzenie do ręki i w pierwszej
kolejności przełączyć kciukiem górny bezpiecznik główny
(włącznik/ wyłącznik) z pozycji S do pozycji F. Następnie należy docisnąć
bezpiecznik chwytowy (D) znajdujący się pod bezpiecznikiem głównym (E)
jak pokazano na schemacie, palcem wskazującym nacisnąć przycisk
spustowy (C) znajdujący się z przodu urządzenia jednocześnie dotykając
elektrodami kontaktowymi napastnika - z pominięciem okolic głowy, karku
i serca. W tym momencie nastąpi wyładowanie elektryczne działające na
układ nerwowo-mięśniowy, powodujące obezwładnienie napastnika. Po
użyciu urządzenia należy je zabezpieczyć poprzez przełączenie
bezpiecznika głównego (E) z pozycji F do S.
W celu sprawdzenia poprawności działania urządzenia, należy
postępować jak napisano powyżej, należy przy tym pamiętać aby
wyładowanie elektryczne nie trwało dłużej niż sekundę ponieważ może
doprowadzić to do jego uszkodzenia, które nie podlega naprawie
gwarancyjnej.
Skutki działania paralizatora:
1 sekunda powoduje u napastnika skurcz mięśni,
2-3 sekundy mogą spowodować wstrząs psychiczny,
5 sekund powoduje paraliż układu nerwowo-mięśniowego,

6

5

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.
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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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