
LỜI GIỚI THIỆU
   Công ty TNHH Tân Hồng, thành lập năm 1992, Trụ sở chính tại 
số 37/61 Thái Thịnh Đống Đa Hà Nôi. Chi nhánh số 2: 1 Bis Nguyễn 
Cảnh Chân, phường Cầu kho, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Tân Hồng có chức năng Xuất nhập khẩu cung cấp thiết bị 
an ninh, kinh doanh công cụ hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự. Công ty 
Tân Hồng đã được Bộ Công An cấp giấy phép đủ điều kiện hành 
nghề đặc biệt.

Công ty Tân Hồng kinh doanh các mặt hàng chủ yếu như sau:

1.Công cụ hỗ trợ: 
Súng bắn đạn cao su, hơi cay, đạn nổ. Súng điện, roi điện, bình xịt 
hơi cay, gậy thép, dùi cui, gậy cao su, khóa  số 8, áo chống đạn, áo 
chống dao, lá chắn, mũ chống đạn, mũ chống bạo loạn,…

2.Thiết bị phương tiện nghiệp vụ:
Các thiết bị nghe nhìn nghiệp vụ - máy ghi âm cực nhỏ, ống nhòm 
hồng ngoại, máy ghi hình ngày đêm, máy nghe xuyên tường. Các 
thiết bị kiểm tra an toàn giao thông - Xe mô tô cảnh sát. Máy đo tốc 
độ, đo nồng độ cồn. Cân trọng tải xe cơ động. Thiết bị cứu hộ cứu 
nạn, chống khủng bố, máy gây tạp nhiễu, dây leo chiến thuật đặc 
nhiệm, thùng chứa vật liệu nổ, thiết bị rà phá bom mìn, máy dò kim 
loại,bộ đồ dùng cho người tháo gỡ bom mìn. Phương tiện thiết bị 
phòng cháy chữa cháy…

Với nhiều năm kinh nghiệm, Công ty TNHH Tân Hồng  luôn cung cấp 
sản phẩm chất lượng tốt nhất và chế độ bảo hành bảo trì chuyên 
nghiệp nhất thỏa mãn cho khách hàng, góp phần bảo vệ an ninh trật 
tự xã hội.

Rất hân hạnh phục vụ.

                                              
                                                                  GIÁM ĐỐC



     ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ, SỬ DỤNG 
CÔNG CỤ HỖ TRỢ, VŨ KHÍ THÔ SƠ:

•   Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ
•   Công an nhân dân, bảo vệ dân phố
•   Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, công ty  dịch vụ bảo vệ
•  An ninh hàng không, Kiểm lâm, Thuế, Hải quan, Quản lý thị 
trường, Thi hành án dân sự.
•  Câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo chữa bệnh, giáo dục.
•  Các đối tượng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Và tất cả những đối tượng được trang bị Công cụ hỗ trợ, vũ 
khí thô sơ được PC64/ C64 cấp giấy phép mua.

   MUA VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ 
VŨ KHÍ THÔ SƠ NHƯ SAU:

Nộp hồ sơ xin 
giấy phép mua 

công cụ hỗ trợ tại 
PC64 hoặc C64

Mua CCHT tại  
Công ty TNHH Tân 
Hồng Hà Nội hoặc 
CN (1 Bis Nguyễn 
Cảnh Chân, P.Cầu 
Kho, Q.1, TP HCM)

Đăng ký sử dụng 
công cụ hỗ trợ tại 
PC64 hoặc C64
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Trang 2

C
Ầ

N
 B

IẾ
T

   Bộ hồ sơ bao gồm:

•   Công văn đề nghị cấp giấy phép mua CCHT (Ghi rõ mục đích sử dụng, 
số lượng, chủng loại  CCHT) gửi Phòng PC64 – Công an tình, thành phố, nơi 
đơn vị đóng trụ sở trong trường hợp đơn vị trực tuộc tỉnh, thành phố; hoặc gửi 
C64 – Tổng cục Cảnh Sát Quản Lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ 
Công an trong trường hợp đơn vị trực thuộc Trung ương.
•   Bản sao Quyết định thành lập đội bảo vệ (áp dụng đối với cơ quan, 
doanh nghiệp trang bị cho lực lượng bảo vệ.

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ (CCHT)1



Khi mua công cụ hỗ trợ, Quý khách liên hệ với 
đúng nhà cung cấp được cấp phép kinh doanh 
công cụ hỗ trợ. Để tránh trường hợp giả mạo 
bán hàng trôi nổi nguy hiểm ngoài thị trường.
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  MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ (CCHT)

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CCHT TẠI PC64/C64

   Sau khi được PC64 hoặc C64 cấp giấy phép mua CCHT, người mua đến  
Công ty TNHH Tân Hồng hoặc Chi nhánh số 2 tại 1Bis nguyễn Cảnh Chân 
Phường Cầu Kho quận 1 để mua CCHT. Khi đến, người mua phải mang theo:

•   Bản chính Giấy phép mua CCHT vẫn còn giá trị hiệu lực sử dụng.
•   Giấy giới thiệu của cơ quan đơn vị có ghi rõ số Giấy chứng minh nhân 
dân hoặc hộ chiếu của cán bộ đến mua.
•   Bản chính Giấy chứng minh nhân dân / hộ chiếu của cán bộ đến mua.

   Sau khi mua được CCHT, đơn vị phải làm thủ tục đăng ký sử dụng CCHT 
tại PC64 hoặc C64. Hồ sơ bao gồm:

•   Văn bản đề nghị cấp giấy phép
•   Bản sao Giấy phép mua CCHT
•   Bản sao Hóa đơn tài chính hoặc Phiếu xuất kho
•   Bảng kê số lượng CCHT/Vũ khí thô sơ của đơn vị xin tại PC64

Ghi chú: Công cụ hỗ trợ chỉ được sử dụng theo mục đích đã được nêu 
trong công văn xin phép mua và sử dụng. Trường hợp dùng bảo vệ cơ 
quan người dùng không đem về nhà , hoặc đem ra ngoài phạm vi bảo vệ

2

3

Trang 3

•    Lý lịch trích ngang lực lượng bảo vệ. (có xác nhận của cơ quan)
•    GIấy giới thiệu người đến liên hệ xin giấy phép. 
•    Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu người đến liên hệ.

   Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua Công cụ hỗ trợ tại Phòng PC64 - 
Công an tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở hoặc gửi C64 - Tổng cục 
Cảnh sát, Bộ Công an trong trường hợp đơn vị trực thuộc Trung ương.

Lưu ý: Công văn phải có ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng cấp trên quản 
lý trực tiếp.



Trên thân súng có khắc chữ Cal 10x22T
•   Chiều cao : 114 mm
•   Chiều dài : 159 mm
•   Trọng lượng: 580g
•   Chất liệu : Thép
•   Cỡ đạn : 9mm
•  Sử dụng đạn cay, đạn nổ, đạn 
cao su
•   Tầm bắn hiệu quả từ 5-25m
•   Băng tiếp đạn 7 viên
•   Xuất xứ : Đức

Bao gồm:  1 thân súng
  1 cây thông nòng.

SÚNG RG-88 10X22T

Trang 4

•    Chiều cao : 90 mm
•    Chiều dài : 140 mm
•    Trọng lượng: 432g
•    Chất liệu : Thép 
•    Cỡ đạn : CAL 315
•    Sử dụng đạn cay, đạn nổ
•    Tầm bắn hiệu quả từ 7-10m
•    Băng tiếp đạn 6 viên 
•    Xuất xứ : Đức
   Bao gồm: 1 thân súng
   1 đầu bắn pháo hiệu
   1 cây thông nòng.

SÚNG RG-90
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Trang 5

•   Chiều cao : 110 mm
•    Chiều dài : 170 mm
•    Trọng lượng : 330 g 
•   Chất liệu : Thép
•    Cỡ đạn : 10 mm 
•   Sử dụng đạn cay đạn nổ, đạn cao su.
•    Băng tiếp đạn 5 viên 
•   Tầm bắn hiệu quả từ 7-10m
•   Xuất xứ : Hàn Quốc

•    Chiều cao : 85 mm
•    Chiều dài : 136 mm
•   Trọng lượng: 395g
•    Chất liệu : Thép 
•   Cỡ đạn : Cal 315
•   Sử dụng đạn cay, đạn nổ
•   Băng tiếp đạn 6 viên 
•   Tầm bắn hiệu quả từ 5-7m
•   Xuất xứ : Đức
   Bao gồm:  1 thân súng
   1 đầu bắn pháo hiệu
  1 cây thông nòng

•    Chiều cao : 110 mm
•    Chiều dài : 150 mm
•    Trọng lượng : 665g
•    Chất liệu : Thép
•    Sử dụng đạn cay, đạn cao su
•    Cỡ đạn  : 9mm
•    Băng tiếp đạn 5 viên
•    Tầm bắn hiệu quả từ 5-15m
•    Xuất xứ : Đức

SÚNG RG-70

SÚNG BẮN ĐẠN CAO SU ME38

SÚNG RULO YSR-007
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•   Kích thước : 210 x 68 x 37,5mm
•   Trọng lượng : 270 g
•   Chất liệu : Nhựa hỗn hợp PC
•   Điện thế : 750 KV
•   Dòng ra : 50 umA
•   Nguồn điện : 2 viên 9V Pin kiềm
•   Xuất xứ : Đài Loan
   Bao gồm: Bao da để đeo và bảo vệ thiết bị

Trang 6

•   Kích thước : 450 mm x 45 mm
•   Trọng lượng : 410g
•   Chất liệu : nhựa bền chắc
•   Điện thế  : 120KV
•   Nguồn điện : 2 pin 9V NiMH
•   Tần số còi hú : 110dB
•   Thân gậy khắc số, model: TITAN KXS 
•   Xuất xứ : Đài Loan
Bao gồm:  Bao da để đeo và bảo vệ thiết bị
                     Bộ sạc 110-240VAC 50/60Hz 200mA 

ROI ĐIỆN G8

ROI ĐIỆN KXS

•   Kích thước : 210 x 25 x 130 mm
•   Trọng lượng : 200g (bao gồm pin)
•   Chất liệu : nhựa bền chắc
•   Nguồn pin : 02 pin 9V
•   Điện thế : 150KV
•   Xuất xứ : Đài Loan
   Bao gồm: Bao da để đeo và bảo vệ thiết bị

ROI ĐIỆN PS Dạng Khẩu Súng
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Trang 7

Kích thước : 53cm
Trọng lượng : 390g (gồm pin)
Điện thế : 100KV
Nguồn điện : 01 pin 9V
Chốt an toàn chống cướp
Xuất xứ :Đài Loan
Còi báo động 120dB có tác 
dụng uy hiếp đối tượng, thông 
báo cho đồng đội tiếp ứng
Bao gồm: Bao da để đeo và bảo 
vệ thiết bị
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BÌNH XỊT CAY
•   Chất cs – phun ra dưới dạng sương mù.
•   Hiệu quả trong vòng 1-5m
•   Không xịt ngược chiều gió
•   Không gây ô nhiễm môi trường
•   Loại: 40ml, 500ml, 2000ml
•   Xuất xứ: Việt Nam

BX6
40ml (nhỏ gọn)

BX4
500ml

BX7
2000ml

GẬY TÔNG PHA ÁO PHẢN QUANG

Trang 10

•   Chiều dài: 58 cm
•   Chất liệu : nhựa siêu cứng
•   Có quai đeo   
•   Xuất xứ   : Mỹ

•   Chuyên dùng cho 
CSGT ngoài hiện trường. 
•   Xuất xứ: Việt Nam
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KHÓA TAY SỐ 8
•   Chất liệu:  Sắt xi (Việt Nam)
•   Chất liệu: thép không gỉ mạ niken / 
Inox (Đài Loan).
•   Độ bền cao, chắc chắn
•   2 chìa khóa
•   Xuất xứ: Đài Loan, Việt Nam

KHÓA CHÂN SỐ 8
•   Chất liệu: thép không gỉ mạ niken
•   Độ bền cao, chắc chắn
•   Trọng lượng: 440g
•   2 chìa khóa
•   Xuất xứ: Đài Loan

KHÓA NGÓN 
•   Dùng để khóa 2 ngón tay cái của 
đối tượng nhằm vô hiệu hóa khả 
năng chống trả và chạy trốn
•   Chất liệu: inox
•   Độ bền cao, chắc chắn
•   2 chìa khóa
•   Xuất xứ: Đài Loan

Trang 11

CÒI THỔI ĐKGT
•   Là loại còi đa chức năng: Có la bàn và 
đồng hồ đo nhiệt độ
•   Chất liệu: Nhựa tổng hợp
•   Tiếng còi thổi to
•   Nước sản xuất: Đài Loan, Trung 
Quốc, Việt Nam
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Trang 12

•   Dùng khống chế đối tượng, 
đỡ dao, gậy tự vệ.
•   Chiều dài : 21 cm
•   Kéo dài tới : 51cm.
•   Xuất xứ  : Đài Loan
•   Có thể thu gọn và kéo dài
•   Có bao da đi kèm
•   Chất liệu : Làm bằng 
thép không gỉ, mạ niken

GẬY SẮT 3 KHÚC

GẬY GIŨ 2 KHÚC
•   Dùng khống chế đối tượng, 
đỡ dao, gậy tự vệ.
•   Chiều dài  : 32,5cm
•   Kéo dài tới : 55,5cm
•   Trọng lượng: 560g
•   Có thể thu gọn và kéo dài
•   Xuất xứ :Đài Loan
•   Có bao da đeo đi kèm
•  Chất liệu : hợp kim 
nhôm, sơn đen

GẬY CAO SU
•  Dùng để phòng thủ, trấn áp 
đối tượng gây rối.
•   Chiều dài : 55,5cm
•   Trọng lượng: 270g
•   Dây đeo tay
•   Trên thân có số
•   Chất liệu : Cao su có độ 
dẻo uốn cong không gẫy
•   Xuất xứ  : Việt Nam
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Trang  13

GẬY ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG 

•   Chất liệu bằng nhựa 
•   Có phản quang ban đêm 
•   Có đèn chớp 
•   Có nam châm hít trên kim loại
•   Xuất xứ: Việt Nam, Đài Loan

ĐÈN PIN CHUYÊN DÙNG

•   Chất liệu: nhôm đúc rắn chắc (có thể 
làm dùi cui)
•   Đèn sử dụng công nghệ LED tiết kiệm 
pin và có tuổi thọ lâu dài.
•   Ánh sáng trắng
•   Sử dụng pin thường, pin sạc.
•   Xuất xứ: Trung Quốc
•   Có các loại: 3 pin, 4 pin, 5 pin...

GĂNG TAY

•   Kết hợp các sợi thép không gỉ
•   Chất liệu: Sợi EN388 chống mài 
mòn, chống dao
•   Không bị ăn mòn bởi mô hôi, 
hạn chế tia cực tím.
•   Có các loại dài, ngắn
•   Xuất xứ: Đài Loan

ĐA NĂNG 
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Trang  14

CÔNG CỤ CHỐNG BẠO LOẠN

Mặt Nạ 
Phòng Độc 

Mũ Chống 
Bạo Loạn Lá Chắn

CÂN TRỌNG TẢI XE CƠ ĐỘNG
•   Dùng để kiểm tra các loại xe ô tô chở quá 
tải quy định. 
•   Cân rất mỏng, gọn, độ chính cao, có thể 
dùng cân ở chế độ tĩnh hay động với  vận tốc 
xe cán qua cân dưới 5km/giờ. 
•   Chất liệu bằng loại hợp kim nhôm đặc biệt 
cứng, nhẹ, chịu được mọi thời tiết thích ứng 
với môi trường Việt Nam. 

Giày
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ÁO MẶC TRONG / MẶC NGOÀI 

ĐÈN BÁO CÁC LOẠI

Trang  15

•  Chất liệu Kevlar 
• Chống được các loại đạn tiêu 
chuẩn: K59, K54, AK47
• Xuất xứ:Mỹ, Đài Loan, Nam Phi

•  Chất liệu Kevlar và lưới thép 
để chống dao đâm
•   Hỗ trợ khi trấn áp tội phạm 
•   Xuất xứ: Việt Nam

Áo Chống Đạn Áo Chống Dao

Xuất xứ: Đài Loan, Việt Nam, Trung Quốc.
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Trang  1

ỐNG NHÒM HỒNG NGOẠI

BỘ DÂY LEO NGHIỆP VỤ

iGen NV20

NOB5X

NONM4X-MR NOXM50

* Liên hệ để biết thêm chi tiết
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MÁY DÒ KIM LOẠI GARRET

MÁY DÒ MÌN VÀ KIM LOẠI GA-72CD

•  Chức năng: dò kim loại trên người 
•  Thích hợp cho việc kiểm tra ở sân 
bay, đại sứ quán,…
•  Có chế độ báo đèn, báo rung và 
báo tiếng bíp.
•  Kích thước: Chiều dài: 42cm
  Chiều rộng: 8.3cm
  Độ dày: 4.13cm
  Trọng lượng: 499g
•  Điện áp: 6,8 đến 10 Vdc
• Pin: Sử dụng pin chuẩn 9V (Ev-
eready số 216 hoặc tương đương) 
hoặc pin Nickel Metal 7.2V Hydride 
(Ni-MH) (Pin sạc).
•  Xuất xứ: Mỹ

•  Dò tìm và phát hiện tín hiệu từ trường của sắt thép, bom mìn, 
và các loại dây cáp điện đang hoạt động với hiệu quả và độ tin cậy 
cao nhất. 
•  Hiển thị độ mạnh của tín 
hiệu, các cực của từ trường 
thông qua màn hình LCD 
• Cảm biến 4 cấp độ nhạy: 
thấp, vừa, cao, rất cao giúp đa 
dạng hóa khả năng tìm kiếm. 
• 02 pin 9V lithium có thể 
thể dùng  tới 60 giờ ( sử 
dụng không liên tục) 
• Gọn nhẹ, dễ sử dụng giúp 
giảm thời gian tìm kiếm 
•  Xuất xứ: Mỹ 
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XE HONDA CBX 250 TWISTER
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Thông Số Kỹ Thuật
Khung Xe Thiết kế chịu lực cao kiểu Semi Double cradle

Sườn Xe

Kích thước: Dài x Rộng x Cao = 2031 x 746 x 1057 mm
Khoảng cách 2 trục bánh xe: 1.369 mm
Khoảng cách gầm so với mặt đất: 162 mm
Chiều cao yên: 782mm
Trọng lượng khô: 139,7kg
Khả năng chịu tải tối đa: 156 kg

Nhiên 
Liệu

Dung tích bình xăng: 16,5 lít
Dung tích bình nhớt động cơ: 1,8 lít

Bánh Xe
Lốp trước: 100/80-17 loại không ruột
Lốp sau: 130/70-17 loại không ruột

Hệ Thống 
Phanh

Phanh trước: trợ lực dầu đĩa, đường kính đĩa 276mm
Phanh sau: Phanh đùm, đường kính 130mm (Trống 
phanh)

Hệ Thống 
Giảm Xốc

Phuộc nhún trước: Ống giảm chấn (Dầu); khoảng cách 
giao động 130mm 
Phuộc nhún sau; Nhún đơn; Khoảng cách giao động 
100mm

Truyền 
Động Hộp số: 06 số

Động Cơ

Loại động cơ: DOHC, xy lanh đơn, 4 thì, 4 xu páp, làm 
mát bằng không khí và dầu máy.
Dung tích xi lanh: 249 cm3
Đường kính x hành trình Piston: 73 x 59,5mm
Tỷ số nén: 9,3:1
Công suất kéo max: 124CV tại 8.000 vòng/ phút
Mô men xoắn max: 2,48 kgf.m tại 6.000 vòng/ phút
- Đèn trước Halogen 35/35W
- Trang bị đèn quay, còi ưu tiên có amly
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MÁY ĐO TỐC ĐỘ NGÀY VÀ ĐÊM
_  Hệ Thống RADAR Đo Tốc Độ Xe 
& Ghi Hình Ngày và Đêm
_  Model : LASERCAM II
• Có khả năng đo tốc độ xe lưu 
thông, chụp và in hình ra giấy xe vi 
phạm luật giao thông. 
• Kết quả in biên bản bằng tiếng Việt. 
• Phàn mềm tiếng Việt được cài trên 
máy tính 
• Có thể in hình xe vi phạm trên các 
loại máy in thông thường. 
• Khả năng chụp ảnh xe ban đêm 
cách xa từ 100 m – 150 m.
• Xuất xứ: Kustom Signals (Mỹ)

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN
_   Máy Đo Nồng Độ Cồn Trong Máu 
và in Kết Quả Ra Giấy bằng Tiếng Việt.
_  Model: RBTVI
Trọn bộ gồm có:
     • 01 Máy đo nồng độ cồn Alco 
Sensor IV + 1 pin 9v.
     • 01 Máy in RBTIV + 1 pin khô 
nạp điện được.
     • 05 Ống thổi, 01 Bộ nạp điện, 10 
cuộn giấy in
     • 01 Sách Hướng dẫn sử dụng
     •    01 hộp đựng
     • 01 Giấy chứng nhận  kiểm định 
do Trung tâm ĐLCL VN cấp.
     • Xuất xứ: (Mỹ)
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Amply Còi HụĐai Lưng CSGT

Trang  21

Túi Đeo CSGTNón Bảo Hiểm CSGT

Loa MegaphoneBộ Đàm

Cầu Vai, Ve Áo Việt Nam

Bao Súng/Roi Điện các loại Việt Nam

Giày Công An Việt Nam

Bộ Đàm các loại ĐL - Nhật - Mỹ

Gậy ĐKGT
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THIẾT BỊ KHÁC
Tên Sản Phẩm Xuất Xứ

Đèn Soi Tiền Giả Đài Loan - TQ

Pin Sạc Đài Loan

Dây Kẽm Gai Bùng Nhùng Việt Nam

Mũ Bảo Hiểm Việt Nam

Đèn Pin Sạc Việt Nam - TQ

   *(Liên hệ để biết thêm chi tiết)

Tên Sản Phẩm Xuất Xứ
Thiết Bị Gây Tạp Nhiễu Mỹ - Đài Loan

Thiết Bị Phá Sóng Mỹ - Đài Loan

Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy TQ - Singapore
Thiết Bị Nghe Nhìn Nghiệp Vụ Mỹ
Thiết Bị Cứu Hộ Cứu Nạn Mỹ - Đài Loan
Máy Nghe Xuyên Tường Mỹ
Ống Nhòm Hồng Ngoại Mỹ
Bộ Đồ Phòng Hóa Mỹ
Bộ Đồ Dùng Cho Người Tháo Gỡ 
Bom Mìn Mỹ - Đài Loan

Thiết Bị Chứa Vật Liệu Nổ Mỹ

THIẾT BỊ NGHIỆP VỤ

   *(Liên hệ để biết thêm chi tiết)
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LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SÚNG

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ROI ĐIỆN 

•  Luôn thận trọng với súng cả khi không nạp đạn
•  Nắm vững cách sử dụng trước khi sử dụng súng
•  Trừ trường hợp khẩn cấp, luôn luôn giữ cho mũi súng hướng về 
phía an toàn.
•  Lưu giữ súng ở nơi an toàn, đặc biệt tránh xa tầm với của trẻ em.
•  Chỉ để ngón tay lên cò súng khi đã nhắm đúng mục tiêu.
•  Hãy chắc chắn rằng súng được làm sạch vì bụi bẩn và dầu mỡ có 
thể gây kẹt đạn và cháy nổ.
•  Vì lý do an toàn, cánh tay cầm súng luôn phải cách xa mặt và cơ thể
•  Luôn gài chốt an toàn khi mang súng bên người
•  Khi không sử dụng, không được chỉ súng vào bất kỳ người nào. 
•  Lưu giữ súng và đạn riêng lẻ. Lưu giữ ở nơi khô ráo, không ẩm ướt
•  Chỉ sử dụng linh kiện sửa chữa thay thế chính hãng khi súng bị hư
•  Không tự ý cải tạo,thay đổi thiết kế của súng.

•  Không dí roi điện vào đối tượng quá 5 giây.
•  Nắm vững cách sử dụng trước khi sử dụng roi điện.
•  Hiệu quả roi điện cao nhất ở các khu vực sau: trên vai, xung 
quanh hông, dưới lồng xương sườn. 
•  Lưu giữ roi điện ở nơi an toàn, đặc biệt tránh xa tầm với của trẻ em.
•  Không sử dụng roi điện khi trời mưa (trừ loại chuyên dùng TT-33).
•  Không sử dụng roi điện gần các loại xăng dầu, thiết bị điện tử
•   Vì lý do an toàn, không để tay hoặc cơ thể tiếp xúc với đầu phóng 
điện cả khi không sử dụng roi điện. 
•   Luôn đeo dây an toàn vào cổ tay khi sử dụng.
•   Luôn cài chốt an toàn khi mang roi điện bên người.
•   Lưu giữ roi điện ở nơi khô ráo, không ẩm ướt.
•   Tháo pin ra khi không sử dụng.
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