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Led Lukturītis - Elektrošokeris ORTHELL 1000 

Modelis:1102 

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. 

Produkta apraksts 

Apdullināšanai paredzēts paralizētājs ar LED lukturi. Jūtieties droši par savu personīgo aizsardzību.  

Iepakojuma saturs 

- Lietošanas instrukcija 

- AC adapteris uzlādes 

- Lukturis ar paralizētāju 

- Akumulators 

Uzlāde 

Ierīce ir paredzēta lādēšanai ar strāvas adapteri vai USB kabeli. Pēc savienojuma ar  strāvas tīkla 

adapteri uz korpusa iedegas sarkana gaismas diode. Pēc uzlādēšanas diode spīd zaļā krāsā. Uzlādes 

laiks ir aptuveni 2,5 līdz 3 stundām. Uzlādei izmantojiet tikai oriģinālo ierīces adapteri, kas ir iekļauts 

komplektācijā. 

Brīdinājums 

Drošības apsvērumu dēļ transportēšanas laikā akumulators tiek izņemts no produkta. Pirms 

ekspluatācijas (pirms PRV - uzlādi) akumulators ir jāievieto produktā. Atskrūvēt vāciņu aizmugurē 

(pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam) un ievietojiet akumulatoru. Ievietojot akumulatoru, 

pārliecinieties par pareizo polaritāti (+ atzīmēts iekšpusē). Ja jūs ievietosiet akumulatoru otrādi, tas var 

radīt kaitējumu maiņstrāvas adapterim. 

 

Daļu apraksts 

 

 

 

Akumulatora 

vāciņš 

Siksniņa 

Kontroles  slīdnis 

OFF/Lukturis/Paralizētājs 

Lukturis 

Uzlādes savienotājs 

Paralizētāja aktivizācijas slēdzis 
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Lietošana 

Lai ieslēgtu gaismas lukturi pārvietojiet slīdni vidējā stāvoklī. 

Lai aktivizētu paralizētāju, pavirziet slīdni uz priekšu (virzienā uz lampu), un nospiediet pogu pretējā 

pusē pie uzlādēšanas savienotāja (elektrības novadīšana notiek kad, kad jūs turiet pogu nospiestu). 

Brīdinājums: ja lukturis ir ieslēgts, tad nav iespējams aktivizēt paralizētāju. 

Paralizētāju izmantojiet tikai tad, ja tas nepieciešams Jūsu pašaizsardzībai!!! 

Jūs varat to izmantot uz jebkuru ķermeņa vietu (funkcionalitāte nemainās neraugoties uz drēbēm, bet 

samazina efektivitāti). Vislielāko efektu var panākt uz uzbrucēja kakla. Efektivitāte (jaudas izlāde), ir 

augstāka, kad pilnībā uzlādēts akumulators. Trieciens saglabājas tik ilgi, cik jūs turiet slēdža pogu. 

Ja uzbrucējs jūs satvers, kad lietojat paralizētāju, Jūs strāvu nejutīsiet.  

Paredzamā iedarbība lietojot paralizētāju 

1) Īss sitiens (aptuveni 0,5 sek.) Izraisa uzbrucējam spazmas muskuļos. 

2) Vidēja ilguma sitiens (apmēram 1-2 sek.) uzbrucējs nokritīs zemē un saņems garīgo šoku. 

3) Ilgs sitiens gājiens (apmēram 3-5 sek.) Nogāzīs uzbrucēju gar zemi, un veicinās dezorientāciju un 

šoku vairākas minūtes 

Drošības pasākumi 

Sargāt no bērniem! Uzglabājiet paralizētāju bērniem nepieejamā vietā. Nekad  

neizmantot telpās kur izmanto gāzi vai degvielas uzpildes staciju tuvumā. Lietojot  

iepriekšminētās vietās ir sprādzienbīstams. 

Izmantojiet paralizētāju tikai - gadījumos, ja ir nepieciešams kā aizsardzības ierocis!! 

Nav paredzēts pārdošanai personām līdz 18 gadu vecumam!!! 

Pirmā palīdzība pēc elektrotraumas 

Jāpārtrauc elektropiegāde ķermenim 

Uzrunājiet cietušo, lai pārliecinātos vai cietušais ir pie samaņas 

Ja cietušais neelpo, jāveic mākslīgā elpināšana  

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, 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. 
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