Děkujeme, že jste si zakoupili JPX4 Jet Defender –
nejmodernější pepřový obranný systém na trhu.

Před použitím si přečtěte tento návod pro bezpečné používání.
Nikdy nestřílejte JPX4 nikomu do obličeje nebo do očí ze
vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti
proudu kapaliny vystřelené z plných i cvičných nábojek může
dojít k trvalému oslepnutí nebo jinému vážnému zranění.
Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento produkt
obsahuje 10 % oleoresin capsicum s přibližně 2,5 %
kapsaicinoidy, což je silný dráždivý výtažek z kajenských papriček. V
případě kontaktu s kůží nebo očima použijte dekontaminační sprej se
sterilním roztokem a vypláchněte opakovaně vodou, poté vystavte proudu
čerstvého vzduchu. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud příznaky
přetrvávají nebo se zhorší po 45–60 minutách.
V případě, že obtíže s podrážděním přetrvávají déle než 60 minut,
vyhledejte lékařské ošetření nebo kontaktujte Toxikologické informační
středisko (TIS), Na Bojišti 1, 120 00 Praha2; email: tis@vfn.cz;
nonstop linky 224 919 293 nebo 224 915 402.

ÚVOD
Před použitím si přečtěte tento návod pro bezpečné
používání.
JPX4 Jet Defender (JPX4) je vysoce účinná neletální zbraň. Použití tohoto
zařízení k jinému účelu, než je zákonná sebeobrana, může být trestným
činem, za který se ukládá; trest odnětí svobody, pokuta nebo obojí. Zařízení
vypouští zánětlivou látku (OC), která je určena (pokud se správně používá)
k zastavení a zneškodnění agresora, aniž by způsobila trvalou újmu na
zdraví. Dočasně dráždí a zanítí očí, dýchací cesty a pokožku. Bezpečná
manipulace a zákonné použití JPX4 je na vaši osobní odpovědnosti.
Nesprávná manipulace a/nebo skladování může ohrozit funkci i bezpečnost
přístroje.
Pokud nerozumíte některým pokynům a varováním obsaženým v tomto
návodu pro bezpečné používání, kontaktujte distributora- Imex Group s.r.o..
Tento návod pro bezpečné používání musí vždy doprovázet obranný
prostředek JPX4 a musí se předávat s ní při změně vlastnictví nebo když se
JPX4 půjčuje jiné osobě. Ztratíte-li tento návod pro bezpečné používání,
kontaktujte nás. Zašleme vám nový.

Oficiální distributor pro ČR:
Imex Group s.r.o.
Milíčova 1343/16, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava
Tel: 596125477-8, e-mail: info@piexon.cz
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BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY A DŮLEŽITÉ INFORMACE
Nikdy nestřílejte JPX4 nikomu do obličeje nebo do očí ze
vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti
proudu kapaliny vystřelených z plných i cvičných nábojek může dojít k
trvalému oslepnutí nebo jinému vážnému zranění.
Dodržujte minimální bezpečnou
vzdálenost!
Minimální bezpečná vzdálenost
palby 1,5 metru se měří od
trysky JPX4 k cíli, ne z místa, kde stojíte.
Vždy miřte JPX4 bezpečným směrem.
Nikdy nemiřte JPX4 na nikoho a nic, pokud nemáte v úmyslu
střílet.
Nikdy nedovolte, aby JPX4 používaly osoby, které nejsou
obeznámeny s jejím bezpečným provozem.
Držte prst mimo spoušť a mimo prostor spouště, dokud se
nerozhodnete střílet.
Zacházejte s každou JPX4, jako by byla nabitá.
Nedotýkejte se trysek vystřelených nábojek, protože jsou
kontaminovány zánětlivou látkou.
Uchovávejte JPX4 pod zámkem a mimo dosah dětí.
Skladujte JPX4 vybitou a oddělené od nábojek. Bezpečné a zajištěné
skladování je na vaši odpovědnost!
Chraňte si oči před přímým zářením laseru. Při míření
s laserovým zaměřovačem nemiřte červeným laserovým bodem
přímo do očí cílové osoby, miřte na bradu. Bezpečnostní štítky laseru musí za
všech okolností zůstat na JPX4.
Vždy používejte ochranné brýle při cvičení s JPX4 a zajistěte,
aby všichni, kteří přihlížejí nebo vám pomáhají při cvičení, měli
také ochranné brýle.
Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě
kontaktu s kůží nebo očima sundejte kontaktní čočky
a znečištěný oděv. Pro eliminaci účinků použijte dekontaminační sprej se
sterilním roztokem a opakovaně vypláchněte oči studenou vodou, poté
vystavte pokožku proudu čerstvého vzduchu. Nevtírejte ani neaplikujte
masti, krémy nebo oleje, protože se příznaky mohou zhoršit. Vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají nebo se zhorší po 45–
60 minutách.
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PŘEHLED PRODUKTU JPX4 Law Enforcement

ZAMEZTE EXPOZICI

NEBEZPEČÍ
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
ZAMEZTE PŘÍMÉ EXPOZICI
OČÍ
NEJVYŠŠÍ VÝKON
5 mW
VLNOVÁ DÉLKA
635 nm
LASER TŘÍDY 3R

ODPOVÍDÁ
21CFR1040.10*
POZN. Č. 50

LASEROVÉ
ZÁŘENÍ VYCHÁZÍ
Z TOHOTO
OTVORU

Baterie
3x LR44

PRŮŘEZ NÁBOJKOU

1 Otevřená mířidla
2 Rám
3 Svazek nábojek- 4 nábojky
4 Pojistka (oboustranná)
5 Okénko v držáku nábojky
6 Ústí bloku nábojek- JPX4 má 4 ústí
7 Úderník - JPX4 má 4 úderníky
8 Spoušť
9 Integrovaný 635 nm laserový zaměřovač
s červenou tečkou
10 Lišta Picatinny rail
11 Pistolová rukojeť s úchopy pro 3 prsty
12 Přepínač na aktivaci laseru (9)
*CFR – Code of Federal Regulations –
Zákon
o
federálních
nařízeních,
laserová zařízení
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13
14
15
16

Bateriový prostor (3 x LR44 1,5 V)
Tryska
Ústí
Plastový kroužek označující náplň
Zelená = cvičná nábojka
Oranžová = ostrá nábojka
17 Bezpečnostní přepážka
18 Zásobník kapalinové směsi OC (náplň)
19 Výstražný štítek
20 Píst
21 Pyrotechnická patrona
22 Zápalka

PŘEHLED PRODUKTU JPX4 Compact

1 Otevřená mířidla
2 Rám
3 Blok nábojek
4 Pojistka (oboustranná)
5 Okénko v bloku nábojek
6 Tryska – JPX4 má 4 trysky
7 Úderník – JPX4 má 4 úderníky
8 Spoušť
9 Západka
10 Pistolová rukojeť s úchopy pro 2 prsty

11
12
13
14

Ústí
Tryska
Výstražný štítek
Nábojka

Obrázek vpravo ukazuje čtyři nábojky spojené rychlonabíjecí
plastovou svorkou. Nábojky jsou označeny barevným
plastovým kroužkem. Zelený označuje, že jde o cvičnou
nádobku, naplněnou modrým barvivem, zatímco oranžový
kroužek označuje, že jde ostrou nábojku, naplněnou aktivní
tekutou směsí oleoresinu capsicum.

Svazek nábojek
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Nerozebírejte ani neupravujte rám nebo integrovaný spouštěcí
mechanismus, protože to může poškodit produkt nebo způsobit jeho selhání.
Demontáž nebo úprava rámu povede také k propadnutí záruky. V případě
poruchy se obraťte na distributora vyrobků společnosti Piexon AG – Imex
Group s.r.o.

DRÁŽDIVÁ LÁTKA A JEJÍ ÚČINKY
Oleoresin capsicum (OC) je výtažek získávaný z kajenských papriček. OC je
nejúčinnější zánětlivá látka, která je dnes k dispozici, a s úspěchem ji
používají profesionální pořádkové sbory na celém světě. OC má lepší účinek
než slzné plyny CS a CN při použití proti psychicky narušeným útočníkům
a útočníků pod vlivem drog nebo alkoholu.
Dráždivá kapalina vypouštěná z JPX4 je okamžitě účinná při kontaktu
s obličejem útočníka. OC rychle zanítí kůži, oči a sliznice. Výsledkem jsou
vážné pocity pálení, dočasná slepota, kašel a nevolnost s extrémními
projevy.

•
•
•
•

Žádným způsobem neupravujte nábojky JPX4.
Nepokoušejte se znovu naplnit nábojky JPX4.
Nepropichujte je ani nevhazujte do ohně.
Prováděním některé z těchto věcí může dojít k úniku zánětlivé látky a ke
zranění. V případě náhodného úniku, při němž dojde ke kontaktu s kůží
nebo očima aplikujte dekontaminační sprej se sterilním roztokem,
vypláchněte oči vodou a vystavte čerstvému vzduchu.
Vždy používejte originální nábojky JPX4. Pokus nabít JPX4
něčím jiným může způsobit zranění vám nebo okolostojícím.

PRVNÍ POMOC
Silně dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě
kontaktu s kůží nebo očima si vytáhněte kontaktní čočky
a sundejte znečištěný oděv. Aplikujte dekontaminační sprej se sterilním
roztokem, vypláchujte opakovaně oči studenou vodou a vystavte pokožku
čerstvému vzduchu. Nevtírejte ani neaplikujte masti, krémy nebo oleje,
protože se příznaky mohou zhoršit. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc,
pokud příznaky přetrvávají nebo se zhorší po 45–60 minutách.
V případě, že obtíže s podrážděním přetrvávají déle než 60 minut,
vyhledejte lékařské ošetření nebo kontaktujte Toxikologické informační
středisko (TIS), Na Bojišti 1, 120 00 Praha2; email: tis@vfn.cz;
nonstop linky 224 919 293 nebo 224 915 402.
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NÁVOD K POUŽITÍ JPX4
NÁVOD KROK ZA KROKEM
(platí pro model Law Enforcement i Compact)
Nabíjení JPX4
Nikdy nedávejte ruku na trysky při nabíjení. Vždy držte nábojky
zezadu (na opačné straně od trysek).
1. Uchopte rám a posuňte pojistku dopředu k tryskám a vyklopte blok
nábojek.

2. Podívejte do každé hlavně bloku nábojek, abyste se ujistili, že hlavně jsou
čisté a bez cizích těles.

3. Vložte 4 nové nábojky, buď jednotlivě, nebo najednou v rychlonabíjecí
svorce.

4. Pevně zacvakněte blok nábojek zpět do rámu. Zkontrolujte, abyste se
ujistili, že blok nábojek je bezpečně zajištěn na rámu a nemůže se otevřít.

Nabíjení jednotlivé nábojky

Nabíjení 4 nábojek najednou pomocí
rychlonabíjecí svorky

Střelba z JPX4
Nikdy nestřílejte JPX4 nikomu do obličeje nebo do očí ze
vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti
proudu kapaliny vypouštěné z nábojek s OC i ze cvičných nábojek může dojít
k trvalému oslepnutí nebo jinému vážnému zranění.
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Dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost! Minimální bezpečná
vzdálenost palby 1,5 metru se měří od ústí JPX4 k cíli, ne
z místa, kde se stojíte.

• Zacházejte s každou JPX4, jako by byla nabitá.
• Vždy miřte JPX4 bezpečným směrem. Nikdy nemiřte JPX4 na nikoho a nic,
pokud nemáte v úmyslu střílet.

• Nikdy nedovolte, aby JPX4 používaly osoby, které nejsou obeznámeny
s jejím bezpečným provozem.

• Držte prst mimo spoušť a mimo prostor spouště, dokud se nerozhodnete
střílet.

• Upozorňujeme na plynulý pohyb spouště. V případě, že spoušť zmáčknete
k její zadní poloze a pak uvolníte a znovu stisknete, dojde k přepnutí
úderníku na další nábojku (viz bod 6.).

1. Uchopte JPX4 stejně, jako byste uchopili pistoli, a držte prst mimo spoušť
a mimo prostor spouště, dokud se nerozhodnete střílet.

2. Jakmile jste se rozhodli střílet, namiřte na svůj cíl buď pomocí záměrné
přímky otevřených mířidel nebo červenou tečkou na integrovaném
laserovém zaměřovači (pouze model Law Enforcement).

3. Aby bylo možné zapnout integrovaný laserový zaměřovač (pouze model
Law Enforcement), posuňte aktivační spínač laseru vpřed směrem
k tryskám. Při míření s laserovým zaměřovačem nemiřte červeným
laserovým bodem přímo do očí cílové osoby, miřte na bradu.

4. Přesuňte ukazováček ruky na spoušť JPX4 a zmáčkněte spoušť plynulým
pohybem úplně dozadu.

5. Jakmile je první nábojka prázdná, uvolněte spoušť do klidové polohy.
Pokud chcete vystřelit další nábojku, zmáčkněte spoušť znovu plynule
úplně dozadu.

6. Technologie výstřelu funguje na bázi rotujícího mechanismu úderníků.

Plynulým zmáčknutím spouště do zadní polohy se úderník uvolní a dojde
k výstřelu. Můžete vystřelit až čtyři nábojky, pokud je JPX4 plně nabitá.
Při zmáčknutí spouště se mechanismus automaticky přepne na další
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úderník. Stisknutí spouště otočí kohoutek o 90° na další úderník proti
směru hodinových ručiček při pohledu na JPX4 zezadu.

7. Každá nábojka je určena pouze pro jednorázové použití a vyprázdní se

jedním výstřelem. Po vyprázdnění se použitá nábojka musí zlikvidovat,
odvozem do sběrného dvora.

Opětovné nabíjení JPX4
1. Posuňte pojistku dopředu k tryskám a vyklopte držák nábojek.
2. Posuňte pojistku dozadu, aby se spustil vyhazovač, a vyjměte použité
nábojky tak, že je uchopíte konečky prstů a vytáhnete ven.

3. Podívejte se do každé hlavně v bloku nábojek, abyste se ujistili, že hlavně
jsou čisté a bez cizích těles.

4. Vložte 4 nové nábojky, buď jednotlivě, nebo najednou v rychlonabíjecí
svorce.

5. Pevně zacvakněte blok nábojek zpět do rámu. Zkontrolujte, abyste se
ujistili, že blok nábojek je bezpečně zajištěn na rámu a nemůže se otevřít.

Vybíjení JPX4
1. Posuňte pojistku dopředu k tryskám a vyklopte držák nábojek.
2. Posuňte pojistku dozadu, aby se spustil vyhazovač, a vyjměte nábojky.
3. Podívejte se do každé hlavně v bloku nábojek, abyste se ujistili, že hlavně
jsou prázdné.

4. Pevně zacvakněte blok nábojek zpět do rámu.

Vyjmutí nábojek.

Odklopení bloku nábojek
vyhazovače.
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NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ
(platí pro model Law Enforcement i Compact)
Minimální vzdálenost pro zásah do obličeje nebo očí útočníka je 1,5 metru,
měřeno od trysky JPX4 k cíli. Pokud jste již příliš blízko, postupujte
následovně:

Příliš
blízko!
1.
NESTŘÍLEJTE
útočníkovi do obličeje,
protože to může vést
k trvalému
oslepnutí
nebo jinému vážnému
zranění. Místo toho
vystřelte první nábojku
na horní část hrudníku
útočníka.

2.
Využijte
moment
překvapení
a odstupte dost daleko
(alespoň 1,5 metru
měřeno od ústí JPX4 k
cíli)
pro
bezpečné
zasažení
obličeje
útočníka.

3.
Sledujte
útočníka a zvažte,
zda budete muset
vystřelit
další
nábojku nebo ne.

MÍŘENÍ A ÚČINNÉ POUŽITÍ
Nikdy nestřílejte JPX4 nikomu do obličeje nebo do očí ze
vzdálenosti menší než 1,5 metru. Vzhledem k vysoké rychlosti
proudu kapaliny vypouštěné z nádobek s pepřovým sprejem i ze cvičných
nábojek může dojít k trvalému oslepnutí nebo jinému vážnému zranění.
Minimální vzdálenost 1,5 metru se měří od ústí JPX4 k cíli, ne z místa, kde se
stojíte.
Miřte na obličej cílové osoby, protože zánětlivá látka působí nejsilněji na
sliznice (ústa, nos, oči).
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Vysoká rychlost proudu kapaliny (97 m/s) zvyšuje pravděpodobnost, že
kapalina pronikne kolem brýlí, přes látkové roušky a jiné masky s otvory pro
oči. Při kontaktu se útočníkovy oči okamžitě zavřou a účinky se projeví
během několika sekund. Příznaky obvykle trvají po dobu asi 15–30 minut bez
následků, je-li aplikován dekontaminační sprej se sterilním roztokem a
následně proplachován čistou chladnou vodou
Přibližná struktura svazku/proudu kapaliny při výstřelu z JPX4 má průměr 0,3
metru na vzdálenost 1,5 metru a průměr 0,6 metru na vzdálenost 7 metrů:

Bezpečná
vzdálenost

1,5 m

0,3 m na 5 m

0,6 m na 7 m

Maximální dosah JPX4 je cca 7 metrů.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE
JPX4 neobsahuje hnací plyn, který je škodlivý pro životní prostředí. Po
dosažení data spotřeby se doporučuje, aby majitel před likvidací provedl
vybití prošlých nábojek v bezpečném venkovního prostředí a pak si koupil
náhradní nábojky. Nábojky se musí likvidovat pouze vystřelené, a to ve
sběrném dvoře. Nikdy nelikvidujte nevystřelenou nábojku sami.

ÚDRŽBA
JPX4 nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud se rám zašpiní, očistěte vlhkým
hadříkem plastový povrch. Osušte mokrý přístroj suchým hadrem.
Neotvírejte rám, protože vnitřní mechanismus nevyžaduje žádnou údržbu
a mohlo by dojít k poškození JPX4 a způsobit jeho selhání. Otevření rámu
povede také k propadnutí záruky. V případě poruchy se obraťte na
pověřeného distributora společnosti Piexon Ltd.
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SPECIFIKACE
JPX4 Law Enforcement
Rozměry:

Hmotnosti:
Rozsah:

JPX compact

Délka:

193 mm

193 mm

Výška:

144 mm

124 mm

Šířka:

40 mm

40 mm

Zásobník:

440 g

399 g

Nádobka:

45 g

45 g

Minimum:

1,5 m

1,5 m

Maximum:

7,0 m

7,0 m

Provozní režim:

S automatickým přepínáním

Objem:

4 nábojky

Obsah jedné nábojky: 9 g účinné látky
Účinná látka:

10 % Oleoresin Capsicum (400'000 SHU)

Teplotní rozsah:

-20 °C až +60 °C

Mířidla:

Otevřená
mířidla:
Integrovaný
laser:

Výbava:

ano

ano

ano (635 nm laser s
červenou tečkou)

Picatinny rail

ne

ano

ne

Balistická data:
Vzdálenost (m)
Ø Rychlost * (m za sekundu)
Energie (joule)

1,00
127,6
45,6
0,065

Energetická hustota (joule na mm2)

1,20
114,7
29,0
0,041

1,50
97,6
15,2
0,022

1,70
87,4
10,0
0,014

2,00
73,7
5,3
0,007

2,50
54,7
2,0
0,003

* Průměrná rychlost (střední hodnota)

Certifikace
ČR- Český úřad pro zkoušení zbraní a minuce definuje JPX4 jako zbraň
kategorie „D“. Dráždivé a cvičné nábojky určené proto zařízení nepředstavují
„střelivo“, jak je definováno v zákoně zbraních a střelivu.

ZÁRUKA
S výhradou podmínek a omezení uvedených níže, výrobce a dodavatel
zaručuje JPX4 proti vadám materiálu a zpracování, které by mohly nepříznivě
ovlivnit její provoz po dobu dvou (2) let od data původní koupě prvním
spotřebitelem.
Tato záruka bude účinná pouze, pokud je aktivována prvním spotřebitelem
ve lhůtě 30 dnů od data nákupu. V případě reklamace kontaktujte společnost
Imex Group s.r.o., nebo navštivte www.piexon.cz.
Musíte uvést individuální sériové číslo vaší JPX4, které je na záručním listu.
Sériové číslo najdete na rámu, jak je uvedeno na obrázku.
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Piexon Ltd. si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení přijmout doklad
o koupi místo vyplněného záručního listu. Ponechte si účtenku jako doklad
o koupi.
Chcete-li reklamovat v záruční době, obraťte se na lokálního pověřeného
distributora společnosti Piexon Ltd., který vám poradí, jak vrátit vaši JPX4.
Seznam všech pověřených distributorů je k dispozici na internetových
stránkách www.piexon.com.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruka bude neplatná, pokud nastane některá z následujících situací:
(1) nebyly dodrženy pokyny v návodu pro bezpečné používání;
(2) vaše JPX4 nebo jakákoli její části byly pozměněny nebo upraveny
oproti jejich původnímu stavu;
(3) ke škodě došlo nesprávným používáním, zneužitím nebo
nesprávnou údržbou;
(4) rám vaší JPX4 byl rozmontován; nebo
(5) bylo použito něco jiného než originální nádobky JPX4.
Žádná záruka se nevztahuje nad rámec výše popsaných podmínek.
Jediným a výhradním opravným prostředkem podle této záruky je
oprava nebo výměna vaší JPX4, dle výhradního uvážení společnosti
Piexon Ltd.
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Dovozce a výhradní distributor pro ČR:
Imex Group s.r.o.
Milíčova 1343/16
702 00 Moravská Ostrava, Ostrava
Tel: 596125477-8
e-mail: info@piexon.cz

Označení ČÚZZS Praha

Záruční list
Záruka se nevztahuje na poškození vlivem špatného nebo
neodborného zacházení a nedodržení návodu na použití. Záruční
doba je 24 měsíců od data prodeje.
Typ přístroje : JPX4 Jet Defender Compact / Laser
Výr. číslo:……………….……..............
Prodej dne: …………………………….

Podpis a razítko prodejce
……………………………………………………………………….
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