
CZ-MANUÁL

Před použitím navlíkněte kroužek na klíče.

UPOZORNĚNÍ:

AUTOMATICKÝ ROZBÍJEČ SKLA: ŘEZAČ BEZPEČNOSNÍCH PÁSŮ: LED SVĚTLO:

Připevněte Váš BodyGard PTX
na vaše klíče a tím je budete mít
v případě havárie po ruce.

Další BodyGard PTX můžete 
připevnit u spolujezdce a na zadních
sedačkách.

Rychloupínací 
mechanizmus.

Vysoce kvalitní materiál z uhlíkové oceli s dlouhou
životností.  Odolná konstrukce z pevného 
plastového ABS materiálu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM AKTIVUJTE BATERII:

Pevně uchopte
poutko a vytáhněte
ho úplně 
mimo přístroj.

Vestavěná „RYCHLÁ SPOUŠT‘“ pro
okamžité použití v případě nouze.

Uchopte BodyGard do jedné ruky, do druhé
klíče a prudkým pohybem oddělíte BodyGard 
od klíčů.

Odjistěte BodyGard z kroužku na klíče. 
Stiskněte pevně BodyGard v ruce a tlačte 
válec proti sklu.
Válec automaticky rozbije sklo ocelovým hrotem. 
Vytlačte zbytky rozbitého skla.

Určeno pouze pro tvrzené sklo v automobilu a jeho 
rozbití při automobilové nehodě. 
Používejte jen v případě nouze. NEPOUŽÍVEJTE 
přístroj k jinému účelu. BodyGard není hračka.
Přístroj testujte na kartonu, časopisu či stohu papírů. 
Papír položte na tvrdý podklad a tlačte válec proti 
němu. Při častém použití, nebo vlvem prostředí se 
může ocelový hrot poškodit. V případě použití 
BodyGard v nouzi doporučujeme, aby jste si pro další 
použití zakoupili  BodyGard nový. Tím předejdete 
množnému selhání přístroje.

UPOZORNĚNÍ:

Uchopte BodyGard® ESC do jedné ruky, do druhé klíče
a prudkým trhnutím odjistíte BodyGard® ESC. Tímto 
odstraníte bezpečnostní kryt nože.

Uchopte pevně nástroj a pohybem šikmo se shora dolů 
přeřízněte pás.

Určeno pouze na přeřezání bezpečnostního 
pásu v případě, že je normální odjištění pásů 
nefunkční.
Čepel je navržena tak, aby nedošlo k náhodnému 
nebo neúmyslnému řezání.

POZNÁMKA:

Vyhledejte symbol světla na přední části Vašeho BodyGard® 

Stisknutím tlačítka zapnete baterku.
Opětovným stisknutím baterku vypnete.

VÝMĚNA BATERIÍ:

Pomocí malého křížového šroubováku odšroubujte 
šroubek na zadní straně BodyGard. 
Otevřete kryt na baterie.
Vyměňte staré baterie a nahraďte je novými, LR44, AG13
nebo ekvivalentní baterie, kladnou stranou (+) směrem 
na svítilnu.

Nasaďte zpět kryt baterie a utáhněte jemně šroub. 
Ujistěte se,že nedošlo k jejich nadměrnému utažení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na všechny výrobky Swiss+Tech je poskytována záruka 24 měsíců.
Platnost záruky začíná dnem zakoupení.
U řady produktu Swiss+Tech s označením „LIMITED LIFETIME WARRANTY“
je poskytována prodloužená doživotní záruka na výrobní vady výrobku.

V případě vadného plnění, bude výrobek opraven nebo nahrazen
výrobkem ve stejné hodnotě nebo lepším (do 30-ti dní od uplatnění vady), 
s výjimkou jakéhokoliv gravírování nebo potisku.

Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením nebo takové, které 
jsou způsobeny nesprávným používáním. 

- Opotřebení výrobku vzniklé běžným užíváním výrobku
- Poškozením výrobku v důsledku jeho používáním v rozporu s pokyny 
  k užívání, či nadměrném nestandardním zatěžování výrobku.
- Poškozením výrobku způsobeným jeho znečištěním, nehodou
  nebo zásahem vyšší moci.
- Mechanickým poškozením.
- Poškozením při použití nevhodných baterií.
- Vady a poškození způsobené neodborným zásahem do výrobku.

Veškeré reklamace uplatňujte u dovozce či prodejce:

DOVOZCE A PRODEJCE:
FTIME s.r.o.
Na Poříčí 44
110 00 Praha 1
info@ftime.cz
www.swiss-tech.cz
www.facebook.com/swisstech.cz

Tento výrobek obsahuje knoflíkové
baterie. V případě požití baterií může 
dojít ke zranění  nebo k smrti. 
Rychle vyhledejte pomoc lékaře.
Vždy kupujte určený typ baterie výrobcem 
nebo dovozcem pro daný výrobek. 
Před instalací očistěte kontakty zařízení.
Ujistěte se, že baterie jsou instalovány 
správně se správnou polaritou (+ / -).
Vybité baterie ihned odstraňte 
a ekologicky zlikvidujte.


