COUNTER ASSAULT
SPREJ NA ODPLAŠENÍ MEDVĚDŮ
Paprikový sprej na medvědy – nesmí se používat na
lidi (je určený na odplašení medvědů útočících na
člověka). Uchovejte mimo dosah dětí.
UPOZORNĚNÍ
Nevyhledávejte setkání s medvědy. Tento výrobek
slouží na odplašení útočícího medvěda, to znamená,
že může ochránit toho, kdo ho používá při některých
nečekaných konfrontacích s medvědy, ale nemusí
být efektivní ve všech situacích ani zabránit všem
zraněním. Přečtěte si podrobně tento návod před tím,
než si vezmete sprej do oblasti, kde se můžete setkat
s medvědy. Dále si prostudujte bezpečnostní pokyny
a informace o první pomoci.
Aktivní složka:
Capsaicin a příbuzné capsaicinoidy*
Jiné složky
*získané z Oleoresinu capsicum

2,0%
98,0%

Výrobce:
Bushwacker Backpack and Supply Co., Inc.
Dba COUNTER ASSAULT
120 Industrial Court, Kalispell MT 59901
1-800-695-3394 (406) 257-4740
HMOTNOST OBSAHU: 230g
Návod na použití:
Je protizákonné používat tento výrobek jinak, než je
uvedené v tomto návodu.
OMEZENÍ POUŽITÍ:
Tento výrobek se smí používat jen na odplašení
medvědů, kteří útočí, nebo se chovají tak, že chtějí
zaútočit na člověka. Nepostřikujte tímto sprejem žádné
předměty, stany nebo lidi; takovéto použití nemá žádný
odpuzující účinek na medvědy. Nevyhledávejte střety
s medvědy ani je záměrně neprovokujte. Bezpečnostní
pojistku mějte v původní poloze, pokud nenacvičujete
nebo nechcete sprej použít. Nejezte ani nedovolte požít
potraviny či krmivo, které by mohly být zasažené tímto
výrobkem.

mýdlem. Odstraňte zasažený oděv a před opětovným
Tento výrobek má dosah do 9 metrů. Nádoba se použitím ho vyperte.
vyprázdní přibližně za 7,2 sekundy.
PRVNÍ POMOC
POKYNY PRO APLIKACI: Při odjištění spreje, jeho Při zasažení očí: Držte oči otevřené a 15-20 minut je
aplikování a při opětovném zabezpečení pojistkou musí pomalu a zlehka oplachujte vodou. Odstraňte kontaktní
být dodržován přesný postup. Předtím, než si s sebou čočky po prvních 5 minutách, potom pokračujte
vezmete produkt do oblasti, kde se můžete setkat v umývání. Zavolejte záchrannou službu (112). Mějte u
s medvědy, přečtěte si následující instrukce a osvojte si sebe obal produktu pro lékaře.
tyto postupy. Když budete testovat tento sprej, ujistěte se, Při zasažení pokožky nebo oděvu: Svlékněte si
že vítr máte odzadu a stlačte uzávěr maximálně na půl zasažený oděv. Okamžitě umyjte pokožku proudem vody,
sekundy. Netestujte ho v oblasti obývané medvědy. Po pokračujte 15-20 minut. Zavolejte záchrannou službu
otestování spreje umyjte uzávěr i nádobu mýdlem a nebo se kontaktujte se svým lékařem.
odstraňte zbytky spreje. Pokud jste předtím nepoužívali
tento výrobek, výrobce doporučuje obstarat si zkušební FYZICKÉ NEBO CHEMICKÉ RIZIKO:
vzorek a nacvičovat s ním, dokud neumíte se sprejem Hořlavina první třídy. Obsah pod tlakem. Držte mimo
ohně, jisker či horkých povrchů. Neprorážejte ani
zacházet rychle a přesně.
nespalujte nádobu. Vystavení teplotám vyšším než 54°C
Odjištění a aplikace
může způsobit prasknutí nádoby.
Sprej je navržen na jednoroční použití. Prostrčte
ukazovák skrz otvor na rukojeti s palcem umístěným USKLADNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ ODPADU
vepředu na zakřivení bezpečnostní pojistky. Palcem Skladování: SKLADUJTE NA CHLADNÉM SUCHÉM
MÍSTĚ MIMO DOSAHU DĚTÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.
potáhněte dozadu a pojistku odstraňte (obr. 1).
Zatlačte aktivační klapku na vypuštění spreje (obr. 2) Neskladujte na místech s teplotou vyšší než 49°C an i
Miřte do tváře a očí medvěda. Držte klapku 1-2 sekundy, nižší než 0°C. Nedávejte do p řehřátých vozidel ani na
aby se vytvořila sprejová clona mezi vámi a medvědem. přímé slunce.
Přerušte, aby jste zhodnotili účinek větru a jiných faktorů
a v případě potřeby přizpůsobili směr dřív, než budete ODPAD: NEPROPICHUJTE ANI NESPALUJTE!
Když je nádoba prázdná, stlačte klapku, aby se uvolnil
sprej znova aplikovat.
tlak a uložte do odpadu nebo podle možnosti do
Zabezpečení pojistky
recyklační nádoby. Pokud je částečně plná, konzultujte
Palcem znovu pevně nasaďte bezpečnostní pojistku, s technickými službami jak naložit s nebezpečným
dokud neuslyšíte zaklapnutí (obr. 3). Ujistěte se, že je odpadem.
bezpečnostní uzávěr na správném místě. Mezi ručkou a
Zřeknutí se zodpovědnosti: Podle zákona výrobce
bezpečnostní pojistkou by neměla být žádná mezera.
Counter Assault není zodpovědný za poškození, zranění,
ztrátu, přímé nebo nepřímé zapříčinění smrti vyplývající
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
z používání tohoto spreje, nebo neschopnost používat
Nebezpečné pro lidi a domácí zvířata.
tento produkt.
NEBEZPEČÍ:
Pokud se sprej dostane do očí zblízka, může způsobit
trvalé poškození zraku. Kontakt dotykem či třením očí
může způsobit závažné, ale dočasné poškození zraku. EPA Registrace: 55541-2 EPA Est. No. 055541-MT-001
Silně dráždí nos a pokožku. Nesmí se dostat do očí, na
pokožku či na oděv. Po použití si ruce dobře umyjte

