
Guardian	  Angel	  –	  obranný	  prostriedok	  
	  
Návod	  a	  bezpečnostná	  príručka	  
Ďakujeme,	   že	   ste	   si	   zakúpili	   Guardian	   Angel,	   najrevolučnejší	   nesmrtiaci	   obranný	   prostriedok,	   ktorý	   je	   dnes	   k	  dispozícii.	   Vzhľadom	   k	  tomu,	   že	   účinnosť	  
aktívnej	  látky	  klesá	  po	  troch	  rokoch,	  spoločnosť	  Piexon	  Vám	  rada	  zašle	  o	  tomto	  pripomienku	  vo	  vhodnom	  čase.	  Pre	  registráciu	  na	  túto	  bezplatnú	  službu	  
pošlite	  svoje	  meno	  a	  poštovú	  adresu	  na:	  Piexon	  Ltd,	  Guardian	  Angel	  Service,	  Buetzbergstrasse	  1,	  4912	  Aarwangen,	  Švajčiarsko.	  Môžete	  túto	   informáciu	  
zaslať	  tiež	  e-‐mailom:	  service@piexon.com	  
Dôležitá	  poznámka:	  V	  Nemecku	  je	  tento	  produkt	  schválený	  len	  pre	  predaj	  s	  označením	  „Tierabwehrgerät“	  –	  „proti	  veľkým	  zvieratám“.	  U	  produktov,	  ktoré	  
nie	  sú	  takto	  označené,	  je	  predaj	  v	  Nemecku	  zakázaný.	  
Upozornenie:	  Silné	  podráždenie	  kože	  a	  očí.	  
Používajte	  len	  pre	  sebaobranu.	  Tento	  produkt	  obsahuje	  10%	  Oleoresin	  Capsicum.	  Vyhnite	  sa	  kontaktu	  s	  kožou	  a	  očami.	  V	  prípade	  kontaktu	  s	  kožou	  alebo	  
očami	  opláchnite	  zasiahnuté	  oblasti	  s	  veľkým	  množstvom	  studenej	  vody.	  Okamžite	  vyhľadajte	  lekársku	  pomoc,	  ak	  podráždenie	  alebo	  nevoľnosť	  pretrváva	  
aj	  po	  60	  minútach.	  Vždy	  uchovávajte	  výrobok	  mimo	  dosahu	  detí.	  
	  
Bezpečnostné	  pokyny	  a	  varovania	  
Guardian	  Angel	  je	  vysoko	  účinný	  obranný	  prostriedok	  a	  môže	  byť	  použitý	  iba	  k	  sebaobrane.	  Použitie	  tohto	  prostriedku	  k	  akýmkoľvek	  účelom,	  s	  výnimkou	  
zákonnej	  sebaobrany,	  môže	  byť	  trestným	  činom.	  Prostriedok	  je	  navrhnutý	  tak,	  aby	  dráždil	  oči,	  dýchacie	  cesty	  a	  kožu,	  pri	  zastavení	  a	  paralyzovaní	  hrozby	  
z	  bezpečnej	  vzdialenosti,	  bez	  zranenia	  s	  trvalými	  následkami.	  Za	  bezpečnú	  manipuláciu	  a	  oprávnené	  použitie	  Guardian	  Angel	  nesiete	  plnú	  zodpovednosť,	  
pretože	  Guardian	  Angel	  môže	  byť	  nebezpečný	  pri	  nesprávnom	  zaobchádzaní.	  
Tento	  produkt	  obsahuje	  10%	  Oleoresin	  Capsicum.	  Je	  toxický	  pri	  vdýchnutí,	  požití	  alebo	  v	  kontakte	  s	  kožou	  a	  očami.	  Účinná	  látka	  dráždi	  oči,	  dýchacie	  cesty	  
a	  kožu.	  Vyhnite	  sa	  kontaktu	  s	  kožou	  a	  očami.	  Pri	  styku	  s	  pokožkou	  okamžite	  dôkladne	  vypláchnite	  vodou.	  V	  prípade	  kontaktu	  s	  očami	  vypláchnite	  studenou	  
vodou	  po	  dobu	  15	  minút.	  Vyhľadajte	  lekársku	  pomoc	  ak	  podráždenie	  alebo	  nevoľnosť	  pretrváva	  aj	  po	  60	  minútach.	  Guardian	  Angel	  nie	  je	  hračka	  a	  musí	  
byť	  uchovávaný	  mimo	  dosahu	  detí	  a	  uložený	  pod	  zámkom.	  	  
Použitie	  proti	  útočníkovi	  do	  očí	  a	  tváre	  bližšie	  ako	  50	  cm	  môže	  spôsobiť	   ich	  vážne	  a	  trvalé	  poškodenie.	   Látka	  capsaicin	  a	  alkohol,	  nosné	   látky,	  môžu	  vo	  
výnimočných	  prípadoch	  spôsobiť	  poranenie	  rohovky,	  ktoré	  sa	  zvyčajne	  hojí	  bez	  trvalého	  poškodenia.	  
Nevystavujte	  prístroj	  teplotám	  pod	  -‐20°C	  (-‐4°F)	  alebo	  nad	  80°C	  (176°F).	  Nestláčajte	  trysky	  na	  akomkoľvek	  inom	  povrchu	  okrem	  stláčania	  spúšte.	  Nikdy	  ho	  
priamo	  nevystavujte	  extrémnym	  teplotám	  alebo	  ohňu.	  Nikdy	  nehádžte	  nabité	  –	  nepoužité	  zariadenie	  do	  smetí.	  Neotvárajte	  ani	  nerozoberajte	  prostriedok,	  
nesnažte	  sa	  rozoberať	  trysky,	  pretože	  môžete	  vážne	  poškodiť	  zariadenie	  a	  môže	  z	  neho	  uniknúť	  dráždivá	   látka.	  Dráždivá	   látka	  a	  alkoholová	  zložka	  môže	  
spôsobiť	  neodstrániteľné	  škvrny	  na	  plastoch	  a	  lakovaných	  povrchoch.	  Nečistite	  prístroj	  agresívnymi	  čističmi,	  ale	  iba	  čistou	  vodou.	  Nesprávna	  manipulácia	  
alebo	   nedostatočná	   údržba	  môže	   ohroziť	   funkčnosť	   a	  bezpečnosť	   zariadenia.	   Dodržiavajte	   všetky	   pokyny.	   Nenoste	   alebo	   nepoužívajte	   Guardian	   Angel	  
skôr,	  ako	  sa	  oboznámite	  s	  návodom.	  

	  
Základné	  bezpečnostné	  pravidlá	  
-‐ Vyvarujte	  sa	  nebezpečným	  situáciám.	  
-‐ Buďte	  v	  strehu	  a	  sledujte	  okolie	  za	  každých	  okolností.	  
-‐ Vždy	  sa	  snažte	  uniknúť	  z	  dosahu	  útočníka,	  pokiaľ	  je	  to	  možné,	  pred	  použitím	  Guardian	  Angel.	  
-‐ Vždy	  dbajte	  a	  naštudujte	  si	  správne	  poutžitie	  Guardian	  Angel.	  
-‐ Vždy	  mierte	  s	  Guardian	  Angel	  v	  bezpečnom	  smere,	  Nikdy	  nemierte	  na	  nikoho	  ak	  nemáte	  v	  úmysle	  použiť	  zbraň.	  
-‐ Nedotýkajte	  sa	  použitých	  trysiek,	  pretože	  môžu	  byť	  kontaminované	  dráždivou	  látkou.	  
-‐ Nedovoľte,	  aby	  Guardian	  Angel	  bol	  používaný	  osobami,	  ktoré	  nepoznajú	  jeho	  bezpečné	  a	  správne	  použitie.	  
-‐ Guardian	  Angel	  nie	  je	  hračka.	  Skladujte	  ho	  uzamknutý	  a	  mimo	  dosahu	  detí.	  Bezpečné	  skladovanie	  je	  vašou	  povinnosťou!	  
-‐ Nemierte	  alebo	  nestrieľajte	  Guardian	  Angel	  na	  oči	  z	  krátkej	  vzdialenosti.	  Udržujte	  bezpečnú	  vzdialenosť	  minimálne	  50	  cm	  medzi	  zariadením	  	   a	  tvárou	  
útočníka.	  	  
	  
Záruka	  
Spoločnosť	   Piexon	   garantuje,	   že	   výrobok	  Guardian	   Angel	   nebude	  mať	   vady	   na	  materiály	   po	   celú	   dobu	   jeho	   záručnej	   doby.	   Záruka	   sa	   vzťahuje	   tiež	   na	  
bezchybnú	  prevádzku	  zariadenia	  v	  záručnej	  lehote,	  ak	  sú	  dodržané	  bezpečnostné	  pokyny.	  Povinnosť	  spoločnosti	  Piexon	  v	  rámci	  tejto	  záruky	  je	  obmedzená	  
na	  výmenu	  chybného	  zariadenia,	  ktoré	  sa	  vracia	  do	  spoločnosti	  Piexon	  pred	  uplynutím	  dátumu	  záručnej	  doby.	  Výslovne	  vylúčené	  z	  tejto	  záruky	  sú	  vady	  
spôsobené	   nesprávnym	   zaobchádzaním,	   nesprávnym	   použitím	   alebo	   zneužitím.	   Piexon	   nezodpovedá	   vo	   všetkých	   ohľadoch	   za	   škody	   spôsobené	  
úmyselným	  poškodením	  a	  ani	  za	  úpravy	  vykonané	  tretími	  stranami.	  
Všetky	  implicitné	  záruky,	  vrátane	  predajnosti	  a	  vhodnosti	  pre	  konkrétny	  účel,	  sú	  vyňaté.	  Piexon	  nemôže	  byť	  za	  žiadnych	  okolností	  zodpovedný	  za	  náhodné	  
alebo	  vyplývajúce	  škody	  ohľadne	  ekonomických	  strát,	  zranení	  osôb	  alebo	  poškodenia	  majetku,	  či	  už	  ako	  výsledok	  porušenia	  výslovnej,	  alebo	  vyplývajúcej	  
záruky,	  nedbanlivosti	  alebo	  inej.	  Piexon	  nie	  je	  zodpovedný	  za	  výsledok	  nedbanlivého	  zaobchádzania,	  nezmyselného,	  alebo	  nezákonného	  použitia.	  Táto	  
záruka	  vám	  dáva	  konkrétne	  práva	  a	  môžete	  mať	  aj	  iné	  práva,	  ktoré	  sa	  líšia	  štát	  od	  štátu.	  Prosím,	  uchovajte	  účtenku	  ako	  certifikát	  nákupu	  a	  uložte	  si	  adresu	  
predajcu.	  

Životné	  prostredie	  /	  Likvidácia	  
Guardian	  Angel	  neobsahuje	  splodiny,	  ktoré	  sú	  škodlivé	  pre	  životné	  prostredie.	  Produkt	  nepotrebuje	  žiadne	  batérie.	  Po	  vypršaní	  záručnej	  doby	  je	  vhodné,	  
aby	  majiteľ	  zariadenia	  vyprázdnil	  prostriedok	  v	  bezpečnom	  vonkajšom	  prostredí	  pred	  jeho	  likvidáciou.	  Guardian	  Angel	  nesmie	  byť	  vyhodený	  do	  odpadkov	  
alebo	  životného	  prostredia,	  ale	  odovzdajte	  ho	  vo	  vybitom	  stave	  na	  určenom	  mieste	  pre	  zber	  plastových	  odpadov.	  Nikdy	  nehádžte	  zariadenie	  do	  odpadu.	  

Balenie	  a	  použitie	  
Guardian	  Angel	  bol	  expedovaný	  a	  balený	  po	  najnáročnejších	  testoch.	  Originálne	  balenie	  obsahuje	  výrobok	  Guardian	  Angel	  spolu	  s	  jeho	  manuálom.	  
Prečítajte	  si	  tieto	  pokyny	  pred	  ďalším	  použitím.	  Upozornenie:	  výrobok	  Guardian	  Angel	  je	  pripravený	  na	  použitie	  v	  neporušenom	  obale.	  Stlačte	  tlačidlo	  
spúšte	  len	  vtedy,	  keď	  chcete	  vystreliť.	  Nikdy	  neskúšajte	  spúšť	  pre	  zabránenie	  nechceného	  vystrelenia	  náboja.	  Ak	  chcete	  použiť	  zariadenie,	  mierte	  na	  tvár	  
útočníka	  (majte	  na	  pamäti	  zdravie	  ľudí	  alebo	  zvierat)	  zo	  vzdialenosti	  asi	  2	  metre	  a	  stlačte	  spúšť.	  Účinný	  dostrel	  je	  0,5	  –	  4,0	  metre.	  Guardian	  Angel	  pracuje	  
bezchybne	  v	  akejkoľvek	  polohe	  a	  orientácii	  a	  každé	  zariadenie	  má	  dva	  samostatné	  použitia	  s	  dráždivou	  látkou.	  Pri	  výstrele	  držte	  prístroj	  v	  ruke	  tak,	  ako	  je	  
znázornené	  na	  obrázku	  v	  originálnom	  návode	  a	  pevne	  stlačte	  spúšť.	  Po	  stlačení	  spúšte	  dráždivá	  kvapalina	  opustí	  zariadenie	  vysokou	  rýchlosťou	  .	  Pohonná	  
jednotka	  v	  zariadení	  spôsobí	  vypustenie	  účinnej	  látky	  a	  zabezpečí,	  že	  nedôjde	  ku	  strate	  tlaku	  pri	  teplotných	  extrémoch.	  Sprievodným	  javom	  vypustenia	  
dráždivej	  látky	  –	  vystrelenia	  je	  slabý	  zvuk,	  „puknutie“.	  Guardian	  Angel	  má	  schopnosť	  vystreliť	  dve	  nezávislé	  strely.	  Hneď	  po	  vypálení	  prvej	  strely	  nechajte	  
vrátiť	  spúšť	  do	  pôvodnej	  polohy.	  Zariadenie	  sa	  okamžite	  a	  automaticky	  prepína	  z	  prvého	  výstrelu	  do	  druhého	  a	  druhý	  je	  potom	  možné	  vystreliť	  opätovným	  
potiahnutí	  spúšte.	  Guardian	  Angel	  má	  len	  jediný	  ovládací	  prvok	  –	  spúšť.	  Spúšť	  má	  odpor	  3	  kg	  tlaku.	  Uvoľnením	  miesta	  na	  spúšti	  zabránite	  náhodnému	  
výstrelu.	  Vlastná	  spúšť	  je	  chránená	  vonkajším	  plášťom.	  Guardian	  Angel	  je	  navrhnutý	  tak,	  aby	  sa	  zabránilo	  nežiaducemu	  výstrelu	  v	  prípade	  nárazu	  z	  výšky	  až	  
1,5	  metra.	  Guardian	  Angel	  nie	  je	  dobíjateľný	  a	  po	  dvoch	  výstreloch	  musí	  byť	  nahradený	  novým	  zariadením.	  Prečítajte	  si,	  prosím,	  podrobný	  návod	  na	  
použitie	  a	  prezrite	  si	  obrazovú	  prílohu	  v	  originálnom	  návode	  na	  použitie.	  

	  
	  

	  



Poistka	  
Ak	   chcete	   zistiť	   funkčnosť	   prostriedku,	   skontrolujte	   bielu	   poistku	   pred	   spúšťou.	   Ak	   je	   poistka	   vylomená,	   prostriedok	   už	   bol	   aspoň	   jedenkrát	   použitý.	  
Upozornenie	  –	  druhý	  výstrel	  môže	  byť	  stále	  aktívny	  a	  pripravený	  k	  streľbe.	  
Na	   rozdiel	   od	   bežných	   sprejov	   s	  korením,	  Guardian	   Angel	   nie	   je	   nádoba	   pod	   tlakom.	   Preto	   je	   strata	   tlaku	   nemožná.	   Rovnako	  Guardian	   Angel	   funguje	  
v	  akejkoľvek	  polohe	  a	  orientácii.	  Kryt	  zariadenia	  nie	  je	  vodotesný,	  ale	  kontakt	  s	  vodou	  nemá	  vplyv	  na	  jeho	  prevádzku.	  Ak	  voda	  vnikne	  do	  púzdra,	  nechajte	  
zariadenia	  úplne	  vyschnúť.	  
Guardian	   Angel	   sa	   dá	   spoľahlivo	   použiť	   až	   do	   vzdialenosti	   4	  metrov.	   Konštrukcia	   trysky	   je	   na	   to	   prispôsobená.	   Hlavný	   prúd	  má	   priemer	   asi	   30	   cm	  do	  
vzdialenosti	  4	  metrov,	  zatiaľ	  čo	  vo	  vzdialenosti	  0,5	  m	  má	  priemer	  cca	  20	  cm.	  
	  
Spúšť	  
Zariadenie	   Guardian	   Angel	   je	   vybavené	   bezpečnou	   spúšťou.	   Výstrel	   spustíte	   jednoducho	   umiestnením	   špičky	   ukazováka	   pred	   červenou	   spúšťou	  
a	  zatlačením	  krytu	  na	  strane	  prsta.	  
	  
Zariadenie	  a	  jeho	  účinky	  
	  Oleoresin	   Capsicum	   (OC)	   je	   extrakt	   z	  rastliny	   kajenského	   korenia.	   OC	   je	   najúčinnejšia	   dráždivá	   látka,	   aká	   je	   dnes	   k	  dispozícii	   a	  úspešne	   sa	   používa	  
profesionálnymi	  bezpečnostnými	  zložkami	  po	  celom	  svete.	  OC	  sa	  preukázal	  ako	  vynikajúci	  spolu	  so	  slzným	  plynom	  pri	  použití	  proti	  útočníkom	  pod	  vplyvom	  
alkoholu,	  drog	  a	  psychotropných	  látok.	  Účinná	  látka	  po	  výstrele	  okamžite	  reaguje	  s	  tvárou	  útočníka.	  Vysoká	  rýchlosť	  prúdu	  kvapaliny,	  rovnako	  ako	  účinné	  
látky	   OC,	   okamžite	   zastavia	   pohyb	   vpred.	   	   OC	   pracuje	   rýchlo	   a	  dráždi	   oči,	   sliznice,	   dýchacie	   cesty.	   Výsledkom	   je	   dočasná	   slepota,	   kašeľ	   a	  ťažkosti	  
s	  nevoľnosťou.	  Oči	  agresora	  okamžite	  prestanú	  vidieť	  a	  vysoká	  rýchlosť	  prúdu	  zabezpečí,	  že	  dráždivá	  látka	  prenikne	  za	  okuliare,	  cez	  tkaninu	  masky	  a	  ďalšie	  
masky	  s	  očnými	  otvormi.	  Táto	  dočasná	  slepota	  vedie	  k	  okamžitej	  strate	  orientácie	  a	  trvá	  asi	  30	  minút.	  Príznaky	  zmiznú	  väčšinou	  bez	  následkov.	  
	  
Upozornenia	  na	  obale	  
Xi	  Dráždivý	  R36/37/38:	  Dráždi	  oči,	  dýchacie	  orgány	  a	  kožu.	  S1/2:	  Uchovávajte	  uzamknutý	  a	  mimo	  dosahu	  detí.	  S24/25:	  Zabráňte	  styku	  s	  pokožkou	  a	  očami.	  
S26:	  Pri	  zasiahnutí	  očí	  okamžite	  dôkladne	  vypláchnite	  vodou	  a	  vyhľadajte	  lekársku	  pomoc.	  Obsah:	  2	  +	  3%	  Capsaicinoids.	  
	  
Prvá	  pomoc	  
Odstráňte	  kontaktné	  šošovky	  a	  kontaminované	  ošatenie.	  Opláchnite	  zasiahnutú	  pokožku	  veľkým	  množstvom	  studenej	  vody.	  V	  prípade	  zasiahnutia	  očí	  
vyplachujte	  15	  minút	  studenou	  vodou.	  Neaplikujte	  masti,	  krémy,	  oleje	  alebo	  vodičky,	  pretože	  môžu	  prichytiť	  dráždivú	  látku	  na	  pokožke	  a	  predĺžiť	  
zotavenie	  sa.	  Príznaky	  pominú	  po	  približne	  60	  minútach.	  Ak	  príznaky	  pretrvávajú,	  bezodkladne	  vyhľadajte	  lekársku	  pomoc.	  

Inštrukcie	  pre	  použitie	  uvedené	  na	  strane	  č.	  8	  originálneho	  návodu.	  
1. Ak	  ste	  konfrontovaný	  s	  hroziacim	  útokom,	  urobte	  jeden	  krok	  späť	  a	  zaujmite	  stabilnú,	  pevnú	  pozíciu.	  
2. Uchopte	  Guardian	  Angel	  pre	  okamžité	  použitie	  (v	  pravej	  ruke	  ak	  ste	  pravák,	  v	  ľavej	  ruke	  pre	  ľaváka).	  Držte	  ho	  skrytý,	  ak	  je	  to	  možné.	  Vystrite	  	   druhú	  
ruku	  pre	  vytvorenie	  dištančnej	  vzdialenosti	  s	  útočníkom.	  Vyslovte	  výzvu	  pre	  zastavenie	  útoku	  „STOJ!“	  a	  dajte	  útočníkovi	  príležitosť	  	   upustiť	  od	  útoku.	  
3. Vašu	  natiahnutú	  ruku	  môžete	  využiť	  pre	  zamierenie.	  Vytvorte	  uhol	  palcom	  a	  ukazovákom	  a	  „obkreslite“	  tak	  útočníkovu	  hlavu.	  
4. Pozíciu	  pre	  palebné	  postavenie	  zaujmite	  miernym	  rozšírením	  lakťov	  pre	  lepšiu	  pozíciu	  a	  vystreľte	  prvý	  výstrel.	  
5. Je	   dôležité,	   aby	   ste	   znovu	   vystrelili	   na	   cieľ	   druhý	   výstrel.	   Predtým	   však	   skontrolujte	   palebnú	   pozíciu	   a	  skontrolujte,	   či	   prvý	   výstrel	   zasiahol	   cieľ.	  
	   V	  prípade	  potreby	  upravte	  mierenie	  a	  pozíciu.	  Využite	  moment	  prekvapenia	  a	  prikročte	  k	  útočníkovi	  v	  bezpečnej	  vzdialenosti	  pre	  zlepšenie	  	   presnosti	  
streľby.	  
6. Po	  vystrelení	  druhej	  strely	  sa	  nepokúšajte	  starať	  o	  útočníka.	  Naopak,	  využite	  jeho	  stav,	  odíďte	  mimo	  nebezpečnú	  zónu	  čo	  najrýchlejšie	  	   a	  volajte	  
o	  pomoc.	  
	  
Rozsiahle	   testy	   preukázali,	   že	   správne	   uchopenie	   Guardian	   Angel	   vo	   vertikálnej	   polohe	   (v	   púzdre)	   pred	   streľbou,	   zaistí	   maximálnu	   presnosť.	   Správne	  
umiestnenie	  rukoväte	  umožňuje	  prirodzené	  uchopenie	  v	  dlani	  a	  samozrejme	  prirodzené	  pripravenie	  ukazováka	  k	  potiahnutiu	  spúšte.	  
	  
Technické	  údaje	  
	   	   	   	   Guardian	  Angel	   	   	   	   Guardian	  Angel	  II	  
Dĺžka	  /	  šírka	  /	  výška:	  	   	   110/70/23	  mm	   	   	  	   	   120/85/25mm	  
Váha	  (nabitá):	  	   	   120	  g	   	   	   	   	   120	  g	  
Maximálny	  dosah:	  	   	   4,0	  m	   	   	   	   	   4,0	  m	  
Bezpečná	  vzdialenosť:	  	   	   0,5	  m	   	   	   	   	   0,5	  m	  
Prevádzkový	  režim:	  	   	   Dvojčinný	  s	  automatickým	  prepínaním.	  
Obsah:	  	   	   	   2	  samostatné	  náboje	  s	  účinnou	  látkou	  
Objem:	  	   	   	   6	  ml	   	   	   	   	   6	  ml	  
Účinná	  látka:	  	   	   10%	  Oleoresin	  Capsicum	  s	  2,0	  +3,0%	  s	  obsahom	  Capsaicinoids	  celej	  náplne.	  
Úsťová	  rýchlosť	  :	  	   	   50	  m	  /	  s	  (180	  km	  /	  h)	  po	  1	  m	  
Odpor	  spúšte:	  	   	   3,0	  kg	  	   	   	   	   	   3,0	  kg	  
Bezpečnosť:	  	  	   	   Bezpečné	  pri	  páde	  do	  1,5	  m	  
Odolnosť	  proti	  vode:	  	   	   proti	  striekajúcej	  vode	  
	  
Klasifikácia	  
Švajčiarsko:	  žiadna	  strelná	  zbraň.	  Klasifikácia	  prístroja:	  BAP	  NrCH	  01-‐G3-‐0001.00.	  
USA:	  žiadna	  strelná	  zbraň	  podľa	  hlavy	  18,	  USC,	  sekcia	  921	  (a)	  (3).	  
Južná	  Afrika:	  žiadna	  strelná	  zbraň.	  Oslobodené	  v	  zmysle	  §	  5	  (1)	  (k)	  zákon	  o	  kontrole	  strelných	  zbraní,	  2000	  
Slovenská	  republika	  :	  zbraň	  kategórie	  D	  v	  zmysle	  zákona	  o	  zbraniach	  a	  strelive.	  
	  
Dôležité	  informácie	  
PROSÍM,	  PREČÍTAJTE	  SI	  POKYNY	  A	  VAROVANIA	  DÔKLADNE.	  UISTITE	  SA,ŽE	  STE	  ICH	  POCHOPILI	  PRED	  NOSENÍM,	  SKLADOVANÍM	  ALEBO	  POUTŽITÍM.	  
V	  niektorých	  štátoch	  môže	  byť	  ilegálne	  držať	  alebo	  vlastniť	  Guardian	  Angel.	  Poraďte	  sa	  s	  miestnou	  políciou	  v	  prípade	  otázok	  a	  nejasností.	  
Je	  zakázané	  nosiť	  tento	  výrobok	  na	  palubu	  dopravného	  lietadla.	  Poraďte	  sa	  so	  zástupcom	  aerolínii,	  s	  ktorými	  cestujete,	  či	  je	  povolený	  transport	  výrobku	  v	  
batožine.	  Použitie	  zariadenia	  na	  iný	  účel	  než	  zákonnú	  sebaobranu	  môže	  byť	  posúdené	  ako	  trestný	  čin	  trestaný	  odňatím	  slobody,	  pokutou,	  prípadne	  obomi.	  
Vyvarujte	  sa	  použitia	  v	  miestach,	  kde	  dráždivá	  látka	  môže	  ublížiť	  deťom	  alebo	  osobám	  s	  dýchacími	  problémami.	  
Tento	  návod	  na	  použitie	  a	  bezpečnostné	  pokyny	  by	  vždy	  mali	  sprevádzať	  Guardian	  Angel	  a	  byť	  odovzdané	  pri	  zmene	  vlastníctva	  alebo	  keď	  je	  Guardian	  
Angel	  zapožičaný	  alebo	  prezentovaný	  inej	  osobe.	  Ak	  ste	  stratili	  tento	  návod	  na	  použitie	  a	  bezpečnostné	  pokyny,	  prosím,	  kontaktujte	  nás.	  Poskytneme	  Vám	  
nové.	  

Piexon	  Ltd,	  október	  2009.	  


