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Bevestig de sleutelring aan de veiligheidspin. Als de ring te groot of te klein is, kunt u hem
m
vervangen door een formaat dat u prettiger vindt. Deze ringen zijn te verkrijgen bij schoennmakers of doe-het-zelf zaken.
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Plaats de veiligheidspin in de voorste groef aan de linker- of rechterzijde van de X-Marker©.
Normaliter als u rechtshandig bent aan de linkerzijde, en indien u linkshandig bent aan de
e
rechterzijde (zie afbeelding links.) U kunt het beste beide zijden uitproberen, zo weet u
welke zijde voor u het beste werkt. Oefen het uittrekken van de veiligheidspin een aantal
al
keren zodat u weet wat u moet doen in een noodsituatie.
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X-MARKER ©

DE VEILIGHEIDSPIN ZORGT ER VOOR DAT DE X-MARKER ©
NIET PER ONGELUK AFGAAT. HET IS BELANGRIJK DAT U
REGELMATIG CONTROLEERT OF DE PIN NOG OP ZIJN PLAATS ZIT
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Wanneer u het verwijderen en plaatsen van de veiligheidspin onder controle heeft kunt u
de pin in de X-Marker© laten zitten.
BELANGRIJK: vervolgens kunt u het rode lipje bovenop de X-Marker© verwijderen
n
(tear off tab). Uw X-Marker© is nu klaar voor gebruik!
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Als u uw belager heeft afgeschrikt zonder te hoeven spuiten, plaats dan de
veiligheidspin terug. De X-Marker© kan niet meer afgaan en is weer klaar voor gebruik.

Hoe de X-Marker© te gebruiken.
Als u de X-Marker© moet gebruiken, trek dan de veiligheidspin eruit en richt de spray op
het gezicht van de aanvaller. Knijp de trekker naar achteren en een krachtige straal zal in
het gezicht van de aanvaller komen. Het beste is om te blijven spuiten totdat alles in het
gezicht van de aanvaller zit. Mocht dit te gevaarlijk zijn zorg er dan voor dat er zo veel
mogelijk in het gezicht zit en zoek direct een veilig heenkomen.
Als u de aanvaller heeft weggejaagd zonder te hoeven spuiten, plaats dan de veiligheidspin weer terug onder de trekker. Uw X-Marker© is weer klaar voor gebruik.
Ook indien u wel heeft gespoten is het verstandig om de veiligheidspin terug te stoppen
in de X-Marker©. Dit voorkomt dat er alsnog een kleine hoeveelheid uit de X-Marker©
komt. Ook al voelt het alsof er niets meer in de X-Marker© zit, dan kan er toch nog een
kleine hoeveelheid in zitten.
Gebruik de X-Marker© maar 1 keer. Als hij leeg is stuur hem dan naar PSP B.V. of gooi
hem in de prullenbak.

Meld iedere aanval meteen bij de politie, ook al is de aanval niet doorrggezet. Geef de politie ieder detail van de aanvaller en de omstandigrt
heden waarin de aanval heeft plaatsgevonden. Als u een kopie toestuurt
e
van het proces verbaal van aangifte waarin vermeldt staat dat u de
©
n
X-Marker heeft gebruikt tegen een aanvaller, dan sturen wij u GRATIS een
©
nnieuwe X-Marker toe. Dit proces verbaal krijgt u van de politie. Deze garanor
tie geldt voor de eerste drie (3) jaar na de originele aanschaf en alleen voor
©
n
particulier gebruik. U mag X-Marker alleen maar gebruiken als er echt geen
andere manier is om de aanval te stoppen of weg te komen. X-Marker© is
e
geen speelgoed! Onrechtmatig gebruik kan er toe leiden dat u door de politie
or
beboet wordt. PSP B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor
k
onrechtmatig gebruik. In geval van misbruik neemt PSP B.V. een duidelijk
afkeurend standpunt in en wijst iedere vorm van crimineel gedrag af.
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