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TVSHOP
Led Lukturītis - Elektrošokeris ANGELA M-500

Lietošanas instrukcija
Paldies, ka iegādājāties šo produktu.
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.
Ierīces apraksts:
Elektrošokeris ar iebūvētu LED lukturīti, kurš izskatās, kā neliela smaržu pudelīte. Īpaši piemērots
sievietēm, bet ne tikai.
Tehniskie parametri:
Integrētais Li-ion akumulators 3,7 V / 250mAh
Svars: 65g
Izmēri: garums 112mm, diametrs 23mm
Jauda.: Max 500kV
Uzlādes laiks: 2-4 stundas
Komplektācija:
1) LED lukturis
2) Adapteris,( uzlādē no elektrības tīkla.)
Ierīces lādēšana:
Savienojiet uzlādes vadu ar ierīci un pieslēdziet pie elektrības (uzlādējot vēlams uzlikt aizsarguzgali jau
Jūs vai kāds cits nejauši piespiežot elektrošoka pogu nesaņemtu strāvas triecienu). Neuzlādētam
lukturim uz lādēšanas adaptera deg sarkana LED diode, kad uzlāde pabeigta iedegsies zaļa LED diode.
Pirmo reizi lādējiet ierīci aptuveni 2-4 st. Lādēšanai izmantojiet tikai ražotāja pievienoto lādētāju.
Lietošana:
Lai ieslēgtu lukturīti, jāspiež baltā poga. Lai ieslēgtu elektrošokeri spiediet sarkano pogu. (Elektriskais
lādiņš būs tikai tad, kad poga nospiesta.) Elektrība cirkulē pa visu ierīces augšējo (reflektora) daļu,
neaiztieciet šo daļu un lietojot ierīci turiet prom no ķermeņa. Elektrošokeri izmantot tikai tam
paredzētajā nolūkā – pašaizsardzības. Jūs varat to izmantot uz agresora ķermeņa (apģērbs mazinās
trieciena efektivitāti), lai būtu labāks efekts lietot uz uzbrucēja kakla.
Efektivitāte :
Izlādes jauda ir visaugstākā, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts. Trieciens būs tik ilgs, cik ilgi jūs
turēsiet nospiestu pogu.
Paredzamais efekts :

1) Īss režīms:0,5 sek. attur uzbrucēju izraisot viņam muskuļu kontrakcijas, kas attur uzbrukumu.
2) Vidējais režīms: 1-2 sek. Izlāde rada krampjus, sāpes un izraisa īslaicīgu kontroles zudumu.
3) Garš režīms: 3-5 sek. kritiens, dezorientācija un šoks vairākas minūtes.
UZMANĪBU!
Sargāt no bērniem! Uzglabājiet elektrošokeri bērniem nepieejamā vietā. Nekad neizmantot telpās kur
izmanto gāzi vai degvielas uzpildes staciju tuvumā. Lietojot iepriekšminētās vietās ir sprādzienbīstams.
Izmantojiet šokeri tikai tad, kad nepieciešams, kā aizsardzības ieroci!!!!
Nav paredzēts pārdošanai/lietošanai personām līdz 18 gadu vecumam!!!
Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671
Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.
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Pirmā palīdzība pēc elektrotraumas:
1) Jāpārtrauc elektropiegāde ķermenim;
2) Uzrunājiet cietušo lai pārliecinātos vai cietušais ir pie samaņas;
3) Ja cietušais neelpo, jāveic mākslīgā elpināšana ;
4) Jāizsauc neatliekamā med. palīdzība -113.
Ierīces garantija neattiecas:


Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.



Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, pieputēšana, nepareiza izmantošana utt.).



Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.



Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.



Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība
Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot
parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko
iekārtu savākšanas vietā.
Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku
veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un
cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā,
no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.
Importēts no Čehijas Republikas.

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671
Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

