
 

 

 
 
 
 
 
 

Osobní alarm SABRE 
 

- přenosná ochranná pojistka 
 

• Odradí a zároveň vzbudí pozornost! 

• Připojte se do boje proti sexuálnímu násilí 

• Odstraněním pojistky z klíčenky aktivujete sirénu o 110 dB 

• Slyšitelnost na vzdálenost až 100 m 

• Duální siréna 

• Pro snadný přístup lze alarm připnout na batoh, peněženku či 
klíče 

• Dodáváno včetně baterie 

 
Osobní alarm je vybaven duální sirénou – tzn. dvěma sirénami znějícími na odlišných frekvencích, což samo o sobě budí 
maximální pozornost. Kompaktní design umožňuje diskrétní nošení. Hlavní myšlenkou je být vždy připraven, proto jej 
noste všude s sebou. Doporučujeme mít jej s sebou v případě, že jdete někam sami. 
 
Pokyny: Odstraňte plastovou pásku, která chrání baterii. Pro aktivaci alarmu vytáhněte pojistku z plastového krytu. 
Spustí se siréna o 110 dB. Pro deaktivaci jednoduše zasuňte pojistku zpět. Silně doporučujeme osobní alarm pravidelně 
testovat kvůli stavu baterií. V případě, že je hlasitost alarmu nízká, baterie vyměňte. 
 
Výměna baterií: Pomocí šroubováku sundejte kryt, poté vyjměte staré baterie a patřičně je zlikvidujte. Vložte čtyři nové 
baterie LR41, viz obrázek na etiketě. Vždy vyměňte všechny baterie současně. 
 
Skladování: Před vlastním uskladněním osobního alarmu vyjměte baterie. Zabráníte tak korozi baterií a případnému 
znehodnocení produktu. 
 
VAROVÁNÍ: Nikdy se zcela nespoléhejte jen na produkty určené pro Vaši sebeobranu. Pokud je to možné, vyhýbejte se 
izolovaným a špatně osvětleným oblastem a cestujte v doprovodu. Snažte se předejít situacím, kdy je nutné použít 
sebeobranu.  
 
Baterie: 4x LR41 alkalické baterie (součást balení) 
 
UPOZORNĚNÍ:  

- Baterie mohou vytéct, uvolňovat škodlivé látky, mohou explodovat a způsobit tak zranění a zničení samotného 
produktu. 

- Nekombinovat staré baterie s novými; nekombinovat různé typy baterií. 
- Vždy vyměnit všechny baterie současně. 
- Vybité baterie ihned vyměnit. 

 
VAROVÁNÍ:  

- Nebezpečí úrazu. 
- Dlouhodobé vystavení se působení sirény můžu způsobit trvalé poškození sluchu. 

 

Výrobce: SECURITY EQUIPMENT CORPORATION, 747 Sun Park Drive, Fenton, MO 63026; výrobce pepřových sprejů 
SABRE 



 

   
 


