
Swiss Tech Bodygard ESC 5 w 1  i XL7
Instrukcja obsługi

ESC 5 w 1 XL7 Wysoka żywotność komponentów z wysokowęglowej stali
Mocny korpus wykonany z ABSu.

Noś urządzanie razem z kluczami tak, abyś miał je zawsze pod ręką, kiedy będzie ci potrzebne!
Zamocuj znajdujący się w zestawie pierścień do kluczy do swojego BodyGard®, a następnie zamocuj 
urządzanie do kluczy tak, abyś miał je zawsze przy sobie – czy to podczas prowadzenia samocho-
du, czy gdziekolwiek tam gdzie zabierasz ze sobą klucze. Dla szybszego oraz łatwiejszego dostępu 
możesz zamocować urządzenie np. na lusterku lub położyć ja na zasłonie przeciwsłonecznej (dla 
większego bezpieczeństwa możesz także położyć drugie po stronie pasażera).

PRZED UŻYTKOWANIEM NALEŻY ZDJĄĆ OSŁONĘ, ABY AKTYWOWAĆ BATERIĘ.
Złap mocno osłonę wystającą z wieczka zamykającego baterię oraz całkowicie ją wyciągnij. 
Twój SWISS+TECH® BodyGard® jest teraz w pełni funkcjonalny.

Wbudowany system do szybkiego odpinania w sytuacjach zagrożenia.
Złap mocno urządzenie BodyGard® a następnie szarpnij urządzeniem, aby zdjąć je z pierście-
nia z kluczami.

1. NÓŻ DO CIĘCIA PASÓW

5. ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE

2. ZBIJAK DO SZYB

6. MIERNIK BIEŻNIKA

3. ALARM DŹWIĘKOWY

7. MIERNIK CIŚNIENIA KÓŁ

4.BIAŁA LATARKA LED 

1. Zdejmij urządzenie z pierścienia z 
kluczami. W ten sposób odsłonisz 
ostrze noża.

2. Umieść zewnętrzną stronę pasa w 
komorze noża.

3. Trzymając mocno BodyGard® w 
ręku, ciągnij urządzenie przez pas, 
aby go całkowicie odciąć.

1. Znajdź przycisk z symbolem lampki 
z przodu urządzenia BodyGard®.

2. Naciśnij dwa razy, aby włączyć 
czerwone światło ostrzegawcze

3. Naciśnij raz jeszcze, aby je wyłączyć

1. Wyjmij miernik bieżnika z urzą-
dzenia.

2. Włóż miernik w bieżnik z wielu stron 
opony, to pozwoli określić równo-
mierność jej zużycia. Wkładając 
miernik jeśli zobaczysz:

Kolor zielony - zużycie jest niewielkie
Kolor żółty - zbliża się pora wymiany 
opon
Kolor czerwony - należy wymienić 
opony

1. Naciśnij przycisk  obok logo Swiss Tech, aż do momentu wyświetlenia wszystkich 
oznaczeń “0.0 PSI” na wyświetlaczu LCD (domyślny system mierzenia to PSI)

2. Przyciśnij dyszę miernika do zaworu opony. Upewnij się, że urządzenie jest szczelnie 
zamocowane na wentylu opony i nie słychać dźwięku wydostającego się powietrza.

3. Trzymaj urządzanie przy wentylu opony przez ok. 3 sekundy do momentu wyświe-
tlenia się stabilnego odczytu ciśnienia.

4. Naciskając przycisk zmienimy system mierzenia, sekwencja to PSI > BAR  (zmienia-
jąc system mierzenia zmieniamy także liczbę widoczną na wyświetlaczu).

5. Aby wyłączyć funkcję mierzenia ciśnienia naciśnij oraz przytrzymaj przycisk przez 3 
sekundy lub odczekaj 15 sekund, aż urządzanie samo się wyłączy

1. Odepnij BodyGard® od kluczy
2. Przystaw urządzenie cylindryczną 

stroną do szyby samochodu mocno 
je trzymając

3. Zbijak automatycznie się wysuwa, 
aby zbić szybę

4. Wypchnij pozostałości szkła, aby się 
wydostać.

1. Znajdź przycisk z symbolem “alarm” 
z przodu urządzenia BodyGard®.

2. Naciśnij, aby aktywować alarm.
3. Aby wyłączyć naciśnij oraz przytrzy-

maj przycisk przez 3 sekundy.

1. Znajdź przycisk z symbolem lampki 
z przodu urządzenia BodyGard.®

2. Naciśnij raz, aby włączyć latarkę.
3. Naciśnij jeszcze dwa razy, aby ją 

wyłączyć.

UWAGA: Zbijak przeznaczony jest do bicia hartowanego szkła stosowanego w pojazdach drogowych. Używaj go tylko podczas wypadku. Urządzanie nie zbije szyb wykonanych ze 
szkła krytego laminatem. Urządzenia należy używać tylko w sytuacjach zagrożenia. Nie używać urządzanie w innych celach niż wyżej wymienione. To nie jest zabawka. Urządzenie 
wytwarza głośny dźwięk pomagający w odstraszaniu zagrożenia. NIE przystawiać urządzanie do uszu. Należy upewnić się, że głośnik urządzanie nie jest niczym zasłonięty.

TYLKO XL7 TYLKO XL7

Wymiana Baterii
Urządzenie standardowo dołączane jest z bateriami jednak mogą one być wyczerpane w procesie magazynowania i jest to sytuacja normalna. Użytkownik zobowiązany jest do 
wymiany baterii we własnym zakresie. W wypadku rozlania baterii, urządzenie należy doczyścić i włożyć nowe baterie.
Aby zdjąć wieko kryjące baterię należy odkręcić śrubkę mocującą używając śrubokręta typu Philips.
Wyjąć baterię oraz włożyć nową tego samego typu: bateria alkaliczna LR44 - urządzenie potrzebuje trzech takich baterii.

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA
Produkt objęty jest ograniczoną dożywotnią gwarancją producenta od momentu zakupu towaru, gwarancja zapewnia, że produkt jest wolny od jakichkolwiek wad technicznych, czy 
wad materiałowych, z którego jest wykonany. W okresie gwarancji, produkt ten będzie albo naprawiony lub wymieniony na produkt o tej samej lub wyższej wartości. Uszkodzenia po-
wstałe w wyniku normalnego zużycia (w tym ważności baterii oraz powłoki farby), naprawy lub modyfikacji, nadużyć, przemocy, zaniedbania, wypadku, niewłaściwego składowania 
i transportu, pożaru, niewłaściwego czyszczenia, okoliczności, których nie można bezpośrednio przypisać do wad produkcyjnych, nie wlicza się do gwarancji. Gwarancja dożywotnia 
uznawana jest tylko i wyłącznie z oryginalnym dowodem zakupu i jest realizowana w miarę możliwości przez sprzedającego, jednak po upływie dwóch lat odpowiedzialności sprzeda-
jącego, kupujący może zostać poproszony o odesłanie towaru w celu wymiany na adres producenta w USA. Dożywotniej gwarancji udziela producent Swiss Tech nie sprzedawca.


