NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÁ PRÍRUČKA.

Ďakujeme, že ste si zakúpili JPX4 Jet Defender, najpokročilejší obranný systém na báze
korenistej tekutej látky, ktorý je momentálne k dispozícii.
V Slovenskej republike produkt podlieha zákonu o zbraniach a strelive.
Je zaradený medzi zbrane katgórie D a preto je dostupný len osobám od 18 rokov!
PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD A
BEZPEČNOSTNÝ MANUÁL PRED POUŽITÍM PRODUKTU.
 Je zakázané vypúšťať obsah náplní JPX4 na tvár, alebo očí komukoľvek na vzdialenosť
menej ako 1,5 m. Vzhľadom k vysokej úsťovej rýchlosti, tekutina obohatená dráždivou
látkou nachádzajúca sa v zásobníkoch ako náplň, môže pri neodbornej manipulácii
spôsobiť trvalú slepotu, smrť, alebo iné vážne zranenia. Prostriedok nie je určený na
hranie deťom!
 Silné dráždivé účinky náplne. Uchovávajte mimo dosahu detí! Tento výrobok
obsahuje 10% Oleoresin Capsicum s približne 2,5% capsaicinoid-ov, silnej dráždivej
látky odvodenej od Kajenskej papriky. V prípade kontaktu s pokožkou, alebo
očami, vypláchnite vodou a výdite na čerstvý vzduch. Ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc ak príznaky pretrvávajú, alebo sa zhoršujú po 45 až 60 minútach.
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ÚVOD
 Prečítajte si tento návod a bezpečnostný manuál pred prvým použitím.
 JPX4 Jet Defender (JPX4) je vysoko účinná menej-smrtiaca zbraň, označovaná tiež ako
nesmrtiaca. Použitie tohto produktu za akýmkoľvek účelom, s výnimkou zákonnej
sebaobrany môže byť trestným činom a vystavujete sa uloženiu trestu odňatia slobody,
pokuty, alebo oboje. Zariadenie vystreľuje látku navrhnutú na podráždenie očí, vyvolanie
pocitu pálenia, podráždenie dýchacích ciest a pokožky, zastavenie a zneschopnenie
útočníka na bezpečnú vzdialenosť (1,5m – 7m) bez trvalých následkov. Napriek tomu,
bezpečné zaobchádzanie a zákonné použitie zbrane JPX4 je Vašou vlastnou
zodpovednosťou.
 Nesprávna manipulácia a/alebo skladovanie, môže ohroziť aj funkciu prístroja a
bezpečnosť osôb.
 Ak nerozumiete niektorému z pokynov a upozornení obsiahnutých v tomto návode,
prosím kontaktujte nás.
 NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÁ PRÍRUČKA by mala vždy sprevádzať JPX4
a musí byť jej súčasťou v prípade zmeny vlastníctva, alebo ak je JPX4 požičaný inej
osobe. Ak stratíte túto príručku, môžete si ju bezplatne stiahnuť na www.piexon.sk, alebo
nás kontaktujte. Poskytneme Vám novú.

PIEXON Ltd., Buetzbergstrasse 1, 4912 Aarwangen, Švajčiarsko
Telefón: +41 62 919 91 00, Fax: +41 62 919 91 01
E-mail: postmaster@piexon.com, Web: www.piexon.com
US patent Nr.: 6951070 B2, EÚ Pat č.: 1 285 217, RU Pat č.: 2269082, ZA Pat Nr.:
2002/9603, ROC Pat č.: ZL 01 813 266,9. Guardian Angel®, Jet Protector® a Piexon®
sú registrované ochranné známky spoločnosti Piexon Ltd. Akékoľvek porušenie
duševného vlastníctva bude súdne stíhané. Zmeny sú vyhradené. Všetky práva sú
vyhradené. Copyright Piexon Ltd 2014.
Prípadne kontaktujte nášho výhradného importéra do Slovenskej republiky:
S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. , Nad plážou 7, 97401 Banská Bystrica
Tel/Fax: 00421 48 412 31 32 , e-mail: www.piexon.sk , www.gunforyou.sk
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BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
 Je zakázané vypúšťať - aplikovať JPX4 na tvár, alebo oči niekomu zo vzdialenosti
menej ako 1,5 m. Ak tak urobíte, môže dôjsť k trvalému oslepnutiu, smrti, vzhľadom k
vysokej rýchlosti kvapalného rozprašovaného prúdu kvapaliny vypúšťanej z ostrej alebo
tréningovej náplne.
 Udržujte minimálnu bezpečnú vzdialenosť! Minimálna bezpečná paľba-vzdialenosť je
1,5 m a meria sa od trysky JPX4 k cieľu, nie z miesta kde stojíte!
oko

minimum 1,5 m od cieľa
 S JPX4 vždy ukazujte bezpečným smerom.
 Nikdy nemierte JPX4 na niekoho, alebo niečo, ak nemáte v úmysle strieľať.
 Neumožnite používanie JPX4 jednotlivcom, ktorí nie sú oboznámení s jeho bezpečnou
prevádzku.
 Držte prst zo spúšte a mimo priestor lúčiku, kým sa nerozhodnete strieľať.
 Považujte každý JPX4, ako keby bol nabitý zásobníkmi.
 Nedotýkajte sa trysiek vystrelených kanistrov - zásobníkov, pretože môžu byť
kontaminované dráždivou látkou.
 Udržujte - skladujte JPX4 uzamknuté a mimo dosahu detí.
 Skladujte JPX4 vybité a oddelené od kanistrov – náplní. Bezpečné skladovanie je Vašou
zodpovednosťou!
 Vyhnite sa priamemu vystaveniu očí laserom. Ak cielite laserom, nevystavujte oči
protivníka laserovej bodke, ale cieľte na bradu. Laserové bezpečnostné štítky musia
zostať na JPX4 za všetkých okolností. Neodstraňujte ich!
 Vždy používajte ochranné okuliare pri cvičení s JPX4 a zabezpečte všetky zúčastnené
osoby ochrannými okuliarmi.
 Silné dráždivé účinky náplne. Uchovávajte mimo dosahu detí! Tento výrobok
obsahuje 10% Oleoresin Capsicum s približne 2,5% capsaicinoid-ov, silnej dráždivej
látky odvodenej od Kajenskej papriky. V prípade kontaktu s pokožkou, alebo
očami, vypláchnite vodou a výdite na čerstvý vzduch. Ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc ak príznaky pretrvávajú, alebo sa zhoršujú po 45 až 60 minútach.
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POPIS VÝROBKU
JPX4 s laserovým zameriavačom

Batérie:
3 x LR44

rez náplňou

1 Otvorené mieridlá
2 Zaisťovací a bicí mechanizmus
3 Púzdro - Kapacita: 4 zásobníky
4 Zaisťovacia poistka (obojstranná)
5 Otvor na kontrolu nabitia zásobníkom
6 Trysky - JPX4 má 4 trysky.
7 Úderníky - JPX4 má 4 úderníky
8 Spúšť
9 Integrovaný 635 nm laser - bod
10 Picatinny rail
11 Pažbička – rukoväť na 3 prsty
12 Prepínač – on/off laser (9)

13 Priestor pre batérie 3 x LR44 1,5V
14 Tryska
15 Otvor
16 Plastický krúžok - rozlíšenie
Zelená = tréningová náplň
Oranžová = ostrá náplň
17 Praskacia blana
18 Tekutina v náplni
19 Varovný štítok
20 Piest
21 Expanzný náboj
22 Kapsľa
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POPIS VÝROBKU
JPX4 COMPACT

1 Otvorené mieridlá
2 Zaisťovací a bicí mechanizmus
3 Púzdro - Kapacita: 4 zásobníky
4. Zaisťovacia poistka (obojstranná)
5. Otvor na kontrolu nabitia zásobníkom
6 Trysky - JPX4 má 4 trysky.
7 Úderníky - JPX4 má 4 úderníky
8 Spúšť
9 Odpojovač
10 Pažbička – rukoväť na 2 prsty
11 Clona – smer výstrelu
12 Tryska
13 Varovný štítok
14 Zásobník na náplň - kanister
Obrázok na pravej strane ukazuje štyri kanistre – zásobníky (náplne) zviazané s
rýchlo-nabíjačom. Kanistre sú označené farebnými plastovými krúžkami za tryskou s
uvedením jeho obsahu. Zelený krúžok znamená, že sa jedná o tréningový kanister,
naplnený modrým značkovacím farbivom. Oranžový kruh, je označenie ostrej náplne
s prísadou dráždivých látok.
Nepokúšajte sa meniť tvar zariadenia ako aj chod spúšte, pretože môže dôjsť k
poškodeniu výrobku, alebo jeho zničeniu. Úpravy zariadenia a jeho súčastí vedie k strate
záruky. V prípade, že máte vadu na Vašom zariadení, obráťte sa na Piexon Ltd, ktorá
vymenovala distribútora vo vašej krajine. Zoznam všetkých menovaných distribútorov je
k dispozícii na webových stránkach www.piexon.com. Nevracajte JPX4 do servisu bez
predchádzajúcej autorizácie a príslušného povolenia národným distribútorom.
5

www.piexon.sk

DRÁŽDIVÁ LÁTKA A JEJ ÚČINKY
Oleoresin Capsicum (OC) je extrakt z kajenských papričiek. OC je najefektívnejšia dnes
dostupná pálivá látka, a je úspešne používaná profesionálnymi strážcami zákona po
celom svete. OC má dokázateľne väčšie účinky oproti CS a CN slzným plynom pri
použití proti útočníkovi pod vplyvom drog, alkoholu, rovnako ako proti psychotickému
útočníkovi.
Pálivá látka vystrelená z JPX4 je okamžite účinná po kontakte s tvárou útočníka. Vysoká
rýchlosť prúdu tekutiny rovnako ako pálivé účinky OC okamžite narušia pohyb vpred. OC
účinkuje rýchlo ako pálivá látka na oči, sliznice a dýchacie ústroje. Výsledkom je dočasná
strata zraku, kašeľ, dávenie s mimoriadnym diskomfortom a dezorientáciou. Oči agresora
sa okamžite zatvoria a vysoká rýchlosť prúdu spôsobí, že tekutina prenikne za okuliare,
cez tkaninovú masku a ostatné masky s otvormi na oči. Táto dočasná slepota vedie k
okamžitému zneschopneniu útočníka a vydrží okolo 45-60 minút. Príznaky potom
pominú obvykle bez vedľajších účinkov.
Neupravujte JPX4 kanistre v žiadnom prípade.
 Nesnažte sa znovu naplniť JPX4 kanistre.
 Neprepichujte ich a ani nehádžte do ohňa.
 Prevedením niektorých týchto vecí môžete spôsobiť mimovoľný výstrel, ktorý uvoľní
dráždivú látku, a spôsobíte zranenie sebe a iným osobám. V prípade náhodného
úniku tekutiny a kontaktu s pokožkou, alebo očami, vypláchnite postihnuté miesto
vodou a výdite na čerstvý vzduch. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc ak príznaky
dráždenia pretrvávajú, alebo sa zhoršujú po 45 až 60 minútach.
Vždy používajte originálne JPX4 kanistre. Pokus o plnenie JPX4 niečím iným môže
spôsobiť zranenie Vám, alebo ľuďom okolo seba, a môže tiež poškodiť JPX4,
alebo spôsobiť jeho poruchu.

PRVÁ POMOC
Silné dráždivé účinky. Uchovávajte mimo detí. Odstráňte kontaktné šošovky a
kontaminované ošatenie. Opláchnite zasiahnutú pokožku veľkým množstvom studenej
vody. V prípade zasiahnutia očí vyplachujte aspoň 15 minút studenou vodou. Neaplikujte
masti, krémy, oleje alebo vodičky, pretože môžu fixovať dráždivú látku na pokožke a
predĺžiť zotavenie sa. Ak príznaky pretrvávajú po 45 – 60 minútach, bezodkladne
vyhľadajte lekársku pomoc.
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NÁVOD NA POUŽITIE JPX4
KROK PO KROKU - NÁVOD
(Laserová varianta a Compact)
Nabíjanie JPX4
Nikdy nedávajte ruku na trysky pri nabíjaní. Vždy držte nádobu na zadnej strane (naproti
trysiek).
1. Uchopte silnou rukou rám JPX4 a prstami druhej ruky posuňte zaisťovaciu spínač
dopredu smerom k tryskám a vyklopte držiak nádobky.
2. Skontrolujte otvory na nádržky, aby sa zabezpečilo, že rúrky - otvory sú čisté, bez
cudzích predmetov.
3. Vložte 4 nové kanistre - náplne, a to buď jednotlivo alebo spoločne
4. Pevne uzatvorte držiak nádobky späť v ráme JPX4. Skontrolujte, či
držiak na zásobníky je bezpečne zaistený v ráme a nemôže byť otvorený.

Nabíjanie jedného kanistra - zásobníka.

Nabíjanie 4 kanistrov naraz pomocou
rýchlonabíjača.
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Streľba s JPX4
Je zakázané vypúšťať - aplikovať JPX4 na tvár, alebo oči niekomu zo vzdialenosti
menej ako 1,5 m. Ak tak urobíte, môže dôjsť k trvalému oslepnutiu, smrti, vzhľadom k
vysokej rýchlosti kvapalného rozprašovaného prúdu kvapaliny vypúšťanej z ostrej alebo
tréningovej náplne.

Udržujte minimálnu bezpečnú
vzdialenosť! Minimálna bezpečná
vzdialenosť streľby je 1,5 m sa meria od
trysky JPX4 k cieľu, a nie odkiaľ sa stojí.
(minimálna vzdialenosť 1,5 m)






Zaobchádzajte s každým JPX4, ako keby bol pripravený k použitiu.
Ukazujte vždy bezpečným smerom s JPX4. Nikdy nemierte JPX4 na niekoho, alebo nič,
ak nemáte v úmysle strieľať.
Nikdy nedovoľte, aby JPX4 používali osoby, ktoré sa neoboznámili s príručkou.
Nedržte prst na spúšti až do okamihu výstrelu.
1. Uchopte JPX4 rovnako, ako by ste uchopili pištoľ a uistite sa, že prst nedržíte na
spúšti a je mimo priestoru lúčiku, kým sa nerozhodnete strieľať.
2. Potom, čo sa rozhodnete strieľať, zamerajte svoj cieľ buď pomocou otvorených
mieridiel alebo červenou bodkou integrovaného laserového zameriavača. (*výrobca
dodáva len pre štátne bezpečnostné zložky)
3. Za účelom zapnutia integrovaného laserového zameriavača*, posuňte aktivačný
spínač vpred smerom k tryskám. Ak cielite laserom, nemierte červenou bodkou do očí
protivníka, ale cieľte na bradu.
4. Presuňte prst na spúšt a stlačte spúšť plne vzad.
5. Po prvom stlačení a výstrele uvoľnite prst a pohyb opakujte pre prípadné použitie
ďalších náplní.
6. Môžete vystreliť až štyri kanistre, ak je JPX4 plne nabitý. Akonáhle je spúšť plne
uvoľnená JPX4 sa automaticky prepne na ďalší zásobník. Spúšť bude otáčať bicí
mechanizmus o 90 ° na ďalší zásobník proti smeru hodinových ručičiek pri pohľade od
zadnej časti JPX4.
8. Každý kanister je určený len na jedno použitie a bude vyprázdnený jednou ranou. Po
výstrele musí byť použitý kanister zlikvidovaný.
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Prebíjanie JPX4
1. Posuňte blokovací spínač smerom k tryskám a vyklopte
držiak na kanister - náplne.
2. Presuňte blokovací spínač dozadu, aby sa vyhadzovačom uvoľnili prázdne zásobníky
a vyberte ťahom prstami von.
3. Pozrite sa do každého otvoru, aby sa zabezpečilo, že rúrky na zásobníky sú čisté a
bez cudzích predmetov.
4. Vložte 4 nové kanistre - zásobníky, a to buď jednotlivo, alebo spoločne pomocou
rýchlonabíjača.
5. Pevne uzatvorte držiak nádobky späť v ráme. Skontrolujte, či držiak na zásobníky je
bezpečne zaistený v ráme a nemôže byť otvorený.
Uvoľňovanie JPX4
1. Posuňte blokovací spínač smerom k tryskám a vyklopte
držiak na kanister - zásobníky.
2. Posuňte zaisťovací spínač dozadu, aby sa náplne zapojili do vyhadzovača a vyberte
kanistre - náplne.
3. Pozrite sa do každého otvoru, aby sa zabezpečilo, že rúrky na zásobníky sú čisté a
bez cudzích predmetov.
4. Pevne uzatvorte držiak nádobky späť v ráme.

Zapojenie vyhadzovača.

Odstránenie z kanistrov.
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NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE
(Vrátane Laserovej a Compact verzie)
Minimálna vzdialenosť streľby na tvár, alebo oči je 5 stôp (1,5 m), namerané od
trysky JPX4 k cieľu. Ak už ste príliš blízko, postupujte nasledovne:

1. Nestrieľajte do útočníkovej
tváre, inak to môže mať za
následok trvalú slepotu, smrť
alebo iné závažné ujmy.
Namiesto toho prvý zásobník
vystreľte do hrudníku útočníka. Skloňte zbraň!

2. Využite okamih prekvapenia a spravte krok späť, na
zabezpečenie min. 1,5 m
vzdialenosti trysky od tváre
útočníka pre bezpečnú streľbu.

3. Dbajte na dostatočnú
vzdialenosť a zvážte okolnosti pre opätovnú streľbu a
následne bezpečnú výmenu
prázdnych náplní.

Mierenie a efektívny dostrel.
Zamierte do tváre cieľa, nakoľko pálivá látka je účinná na slizniciach (ústa, nos, oči). Na
uľahčenie mierenia je JPX4 vybavený mieridlami. Voliteľne je dostupný 650nm laserový
zameriavač pre zameranie cieľa. (výrobca dodáva len pre štátne bezpečnostné zložky)
Maximálny dostrel JPX4 je 7 metrov. Minimálna vzdialenosť (bezpečná vzdialenosť) pre
vystrelenie z JPX4 na cieľ je 1,5 metra. Rozptyl zásahu pri vzdialenosti cieľa 5 metrov je
približne 0,3 m a 0,6 m v priemere na 7 m vzdialenosť.

rozptyl 0,3 m
pri 5 metroch

Maximálny rozsah JPX4 je cca 7 metrov.
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rozptyl 0,6 m
pri 7 metroch

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A LIKVIDÁCIA
JPX4 neobsahuje hnací plyn škodlivý životnému prostrediu. Po dosiahnutí dátumu
expirácie je odporúčané, aby vlastník vystrelil expirované zásobníky na bezpečnom
mieste pred samotnou likvidáciou zásobníkov a následne zakúpil nové. Zásobníky
nesmú but vhodené do odpadu, ale zlikvidované vo vybitom stave na určenom mieste
pre likvidáciu odpadu. Nikdy neodhadzujte nabitú zbraň do odpadu!
ÚDRŽBA
JPX4 nevyžaduje žiadnu údržbu. V prípade, že rám ušpiníte použite handričku na
čistenie plastových povrchov. Neotvárajte a nemažte olejom vnútorný mechanizmus, ten
nevyžaduje žiadnu údržbu. Tým môžte len poškodiť JPX4 a spôsobiť jeho poruchu. Jeho
otváraním, alebo domáckou opravou stratíte záruku. V prípade poruchy, prosím,
kontaktujte Piexon Ltd. a jeho menovaných distribútorov vo vašej krajine. Zoznam
všetkých distribútorov je k dispozícii na webových stránkach www.piexon.com.
Nevracajte JPX4 do servisu bez predchádzajúcej autorizácie a povolenia národného
distribúrora.
Špecifikácia
JPX4 Laser
Rozmery:

Hmotnosť:
Vzdialenosť použitia:
Prevádzkový režim:
Kapacita:
Obsah nádobky:
Účinná látka:
Rozsah teplôt:
Mieridlá:
Feature:

JPX4 compact

Dĺžka:
7.57 inches (193 mm)
Výška:
5.65 inches (144 mm)
Šírka:
1.57 inches ( 40 mm)
Rám:
15.52 ounces (440 g)
Náplň:
1.59 ounces ( 45 g)
Minimum:
5 feet (1.5 m)
Maximum:
23 feet (7.0 m)
Double-action s automatickým prepínaním
4 zásobníky
0.32 ounces (9 g) účinnej látky
10% Oleoresin Capsicum (400'000 Scoville Heat Units)
-4°F to +140°F (-20°C to +60°C)
Otvorené mieridlá:
áno
Integrovaný laser:
áno (635nm červená bodka)
Taktický rail
áno

7.57 inches (193 mm)
4.88 inches (124 mm)
1.57 inches ( 40 mm)
14.07 ounces (399 g)
1.59 ounces ( 45 g)
5 feet (1.5 m)
23 feet (7.0 m)

áno
nie
nie

Balistické dáta
Vzdialenosť (v stopách)
Vzdialenosť (v meteroch)
0 Rýchlosť * (stopa za sekundu)
0 Rýchlosť * (meter za sekundu)
Energia (foot-pound)
Energia (joule)
Hustota energie dopadu (foot-pound / štvorcový palec)
Hustota energie dopadu (joule / štvorcový milimeter)
*Priemerná rýchlosť (stredná hodnota)

3.28
1.00
418.6
127.6
33.6
45.6
30.697
0.065

3.94
1.20
376.3
114.7
21.4
29.0
19.522
0.041
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4.92
1.50
320.2
97.6
11.2
15.2
10.232
0.022

5.58
1.70
286.8
87.4
7.4
10.0
6.732
0.014

6.56
2.00
241.8
73.7
3.9
5.3
3.568
0.007

8.20
2.50
179.5
54.7
1.5
2.0
1.346
0.003

Klasifikácia pre vybrané krajiny v ich národnom jazyku:
USA
Both, The "JPX Jet Defender (including JPX4)" and the "Guardian Angel" do not
constitute a "firearm" as defined in the Gun Control Act or a "firearm" or "any other
weapon" as defined in the National Firearms Act. The 2-shot magazines designed for
JPX do not constitute "ammunition" as defined in the Gun Control Act.
Austria
Frei ab 18 Jahren. Waffe i.S. des § 1 WaffG 1996, BGBI. 1 Nr. 12/1997.
France
En vente libre à partir de 18 ans. 6-ième catégorie.
Germany
Frei erwerb- und führbar. Zugelassen als Tierabwehrgerät. Darf nur zur Tierabwehr
eingesetzt werden und unterliegt bei diesem Verwendungszweck nicht dem deutschen
Waffengesetz. Der Einsatz gegen Menschen ist zulässig, wenn ein Rechtfertigungsgrund
wie Notwehr oder Nothilfe vorliegt.
Italy
Vietata la vendita ai minori di anni 16.
South Africa
No firearm. Exempted in terms of section 5(1)(k) of the Firearm Control Act, 2000.
Switzerland
Frei ab 18 Jahren. Zulassung: BAP Nr. CH 01-G3-0001.00.
JPX eingestuft als gefährlicher Gegenstand, Erwerb mit Vertrag ab 18 Jahren.
Mitführen nur mit Ausnahmebewilligung.
Slovakia
Kategória D (§ 7/1 písmeno c) zákona 190/2003 o zbraniach a strelive. Nepodlieha
evidencii. Nepredajné osobám mladším pod 18 rokov.
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ZÁRUKA
S výhradou podmienok a obmedzení uvedených nižšie, Piexon Ltd.
garantuje JPX4 na chyby materiálu a spracovania, ktoré môžu nepriaznivo
ovplyvniť jeho chod po dobu dvoch (2) rokov od dátumu prvej kúpy spotrebiteľom.
Táto záruka je účinná len vtedy, ak bude aktivovaná pôvodným spotrebiteľom v rámci
30 dní od dátumu nákupu, vyplnením záručného formulára k dispozícii na webovej
stránke www.piexon.com. Uistite sa, že ste uviedli poradové číslo vašej JPX4 na záručný
formulár. Sériové číslo sa nachádza na ráme prístroja.
Piexon Ltd si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia prijať doklad o kúpe
miesto vyplneného záručného listu. Prosím, uschovajte účtenku ako dôkaz o nákupe.
Ak chcete uplatniť nárok v rámci tejto záruky, obráťte sa na distribútora vo Vašej krajine
pre návod, ako vrátiť JPX4. Zoznam všetkých distribútorov je k dispozícii na webových
stránkach www.piexon.com. Nevracajte JPX4 do servisu bez predchádzajúceho
povolenia priamo výrobcovi.
Obmedzenie záruky
Záruka bude neplatná, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
1) návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny neboli rešpektované
2) vaše JPX4, alebo niektorá z jeho častí boli zmenené, alebo upravené.
3) škody spôsobené nesprávnym používaním, zneužitím, alebo nesprávnou údržbou
4) rám vášho JPX4 je rozobratý, alebo poškodený
5) použitím iných než originálnych JPX4 kanistrov.
Neexistujú žiadne záruky, ktoré presahujú rámec tejto zmluvy, návodu na použitie.
Jedinou možnosťou je oprava, alebo výmena vášho JPX4, na základe vlastného
uváženia Piexon Ltd. Výrobca nevracia peniaze a nezodpovedá za škody spôsobené
neodbornou manipuláciou.
Reklamačný poriadok krajiny nadobudnutia nie je týmto dotknutý a každý výrobok je
nutné reklamovať v krajine nadobnutia. Produkty zakúpené cez internet z inej krajiny ako
v krajine oficiálnej distribúcie, musia byť reklamované priamo u predajcu. To platí aj pre
kúpu v kamennom obchode.
Produkty, ktoré chce zákazník reklamovať, alebo zaslať na servis, musí priniesť priamo
predajcovi a preukázať sa dokladom o kúpe, alebo registráciou záručného formulára
u výrobcu. Podmienky registrácie sú uvedené v texte.
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