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a. contains capsule with foul smell 

b. safety button

c. adjustable clasp

press tip

*Nederlandse vertaling, zie achterzijde

only in case of attack

i

adjust size



For any questions regarding your Invi 
Bracelet or if you just wanna say hi!

Please contact us: hello@invi.world
Or visit our website: www.invi.world

*Nederlandse vertaling

WARNING
FOR SELF-DEFENSE ONLY. The use of this 
substance or device for any purpose 
other than self-defense may be con-
sidered a crime.

CAUTION
The Invi Bracelet contains a breakable  
capsule filled with a FOUL-SMELLING  
SUBSTANCE which is released upon 
activation. After activation, the gas-like 
smell can be noticed within seconds, 
lasting up to several hours. The smell  
works disturbing and repellent. However, 
reactions differ per person. The smell 
can reach over 100 meters distance 
and can help to alarm others in the 
surrounding. The released dose is not 
intoxicating, but may cause headaches 
or dizziness. Breaking the capsule can 
result in the release of micro droplets 
and glass fractions. Be careful with eyes. 
The content may cause irritation of the  
skin, eyes and/or respiratory tract. The 
smell can be washed off with water  
and soap. Prolonged exposure in small 
spaces of less than 50m3 should be 
avoided. Extra caution is required when  
people: (I) have respiratory diseases/
COPD (e.g. asthma); (II) are hypersensi-
tive (HSP); (III) have skin diseases where  
the bracelet is worn; or (IV) are highly  

allergic. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
This product is not intended as a toy 
and a minimum age of 14 is advised.  
Do not give the bracelet to others with- 
out these instructions. Irresponsible use 
of the bracelet and the gas-like smell  
may have serious (financial) conse-
quences including (I) panic reactions 
of bystanders resulting in injuries; (II)  
evacuations (aircrafts, buildings or other  
public areas); (III) loss of income (bars 
and restaurants); (III) deployment of 
emergency services; (IV) damage to 
clothing or other properties, including 
those of others.
DO NOT CARRY IN AIRPLANE CABIN. It 
is recommended to carry the bracelet 
in an air-sealed plastic bag, in a shock-
proof place and only in the check-in 
luggage compartment of the airplane.
 
AFTER ACTIVATION
Go to a safe place. Remove bracelet from  
wrist. Remove contaminated clothes  
and move to fresh air. In case of skin  
contact: rinse skin with water and soap  
for at least 15 minutes. In case of eye  
contact: rinse eyes with water for at  
least 15 minutes, occasionally lifting the  
upper and lower eyelids. Consult a  
doctor when symptoms persist. People  
with respiratory diseases can use their  

own medication. DO NOT THROW INVI 
BRACELET AWAY, but preserve in an  
air-sealed plastic bag, as it could be  
used as evidence. Always CALL EMER-
GENCY SERVICES AFTER USE to inform 
about the gas-like smell. Please also in- 
form Invi via hello@invi.world. For waste  
disposal, please consult your local waste 
collection point.

BE AWARE 
Sexual violence is NEVER the victim’s  
fault. In case of an attack it is advised 
to go to the police to inform how to 
file a report. In case of sexual violence, 
the following things are important for 
forensic investigation: do not shower; 
do not brush teeth; do not go to the 
toilet; do not eat or drink; do not wash 
clothes and preferably store them in 
a paper bag.
 
WARRANTY
Normal use ensures you can wear the 
Invi Bracelet for years due to its robust 
design, patented safety mechanism 
and use of high quality materials like 
stainless steel. You can extend the life- 
span of the bracelet by treating it with 
gentle care.
 
The bracelet can respond to certain 
environmental influences. It can oxidize 
and thus discolor when exposed to 
humidity, carbon dioxide, the sulphur 
content of the air or to sweat, perfume, 

cleaning products, acids or body lotion. 
For Invi Bracelets with a leather band, 
avoid direct contact with water and/or 
detergents to maintain the quality of 
the leather. Even though the bracelet is 
shockproof, avoid dropping. Store at a 
cool and dry place when not wearing.
 
The bracelet is warranted against de-
fects in material and manufacturing of 
the housing for 1 year from the date of 
purchase. The lifespan of the smell is at 
least 3 years.  Please visit www.invi.world 
for more information.

NOT COVERED BY WARRANTY:
The band; damage or breakage caused 
by accident or dropping; lack of care; 
water damage and normal wear or tear.
 
LIABILITY
The wearer is responsible for assessing 
the situation prior to using the bracelet.
Invi cannot be held liable for any da-
mages, losses or claims arising from or 
related to the use of the Invi Bracelet.

I Zo draag je de armband

II Overzicht
 a.  Bevat capsule met vieze geur
 b. Veiligheidsknop
 c. Verstelbare sluiting
   
III Maat aanpassen
 Druk op het uiteinde van de knop
 Om te openen/sluiten, druk het uiteinde van de sluiting volledig in

IV Veiligheidsknop aan duimzijde
 Veiligheidsknop

V Oefen veiligheidsknop
 Druk in tot je klik hoort
 Duw terug voor veiligheidsmodus 
 Door op de veiligheidsknop te drukken komt er geen geur vrij
 
VI Zo laat je de geur vrijkomen
 In 3 stappen
 WAARSCHUWING: alleen tijdens een aanval
  
VII  1. Druk veiligheidsknop in
 
VIII 2. Plaats vingers achter sluiting

IX  3.  Trek om geur vrij te laten komen 
   Trek met kracht 
   Gebruik al je kracht, de capsule breekt niet makkelijk
 
X Gebruik de geur ter verdediging
 Lees verdere instructies op de achterzijde

WAARSCHUWING
ALLEEN VOOR ZELFVERDEDIGING. Het 
gebruik van deze armband of de inhoud 
ervan voor elk ander doel dan zelfver-
dediging kan beschouwd worden als 
een misdaad.

LET OP
De Invi Bracelet bevat een capsule met 
een AFSTOTENDE GEURSTOF die na ac-
tivatie vrijkomt. Na activatie is de geur, 
die doet denken aan een sterke gas-
lucht, binnen enkele seconden, ge- 
durende meerdere uren en over 100  
meter afstand waarneembaar. De geur  
werkt verstorend en afstotend, maar 
reacties verschillen per persoon. Daar-
bij kan de geur mensen in de omgeving 
alarmeren. De vrijkomende dosis is niet 
giftig en werkt niet bedwelmend, maar  
kan hoofdpijn en duizeligheid veroor-
zaken. Microdruppels en glassplinters 
kunnen vrijkomen, dus pas op met ogen. 
De inhoud kan irritatie aan de huid, 
ogen en/of luchtwegen veroorzaken.
De geur is afwasbaar met water en zeep.  
Langdurige blootstelling aan de geur- 
stof in kleine ruimtes van minder dan  
50m3 moet worden vermeden. Extra  
voorzichtigheid is geboden voor mensen 
(I) met luchtwegaandoeningen/COPD 
(zoals astma); (II) die overgevoelig zijn 

(HSP); (III) met huidziektes rondom 
de plek waar de armband gedragen 
wordt; of (IV) die zeer allergiegevoelig 
zijn. BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN 
HOUDEN. Dit product is geen speel-
goed en gebruik vanaf 14 jaar wordt 
geadviseerd. Overhandig de armband 
niet aan anderen zonder de instructies.
Onverantwoordelijk gebruik van de  
armband en de gaslucht kan serieuze  
(financiële) gevolgen hebben zoals (I) 
paniekreacties van omstanders leidend  
tot verwondingen; (II) evacuaties (vlieg- 
tuig, gebouw of openbare ruimte); 
(III) verlies van inkomsten (cafés en 
restaurants); (IV) het uitrukken van de 
hulpdiensten; (V) schade aan kleding 
of andere eigendommen, inclusief die  
van anderen. NIET MEENEMEN IN VLIEG- 
TUIGCABINE. Er wordt geadviseerd om 
de armband in een luchtdichte plastic 
zak, op een schokbestendige plek en  
alleen in het bagageruim van het vlieg-
tuig te vervoeren.

NA ACTIVATIE
Ga naar een veilige plek, liefst met frisse 
lucht. Verwijder de geactiveerde arm-
band van de pols en verwijder vervuilde 
kleding. In geval van contact met huid:  
spoel de huid af met water en zeep  
gedurende 15 minuten. In geval van 

contact met ogen: spoel de ogen met  
water gedurende 15 minuten en til af  
en toe de oogleden op. Raadpleeg een 
arts bij aanhoudende klachten. Mensen  
met luchtwegaandoeningen kunnen 
bij benauwdheid hun eigen medicijnen 
nemen. GOOI DE INVI BRACELET NIET 
WEG, maar bewaar die in een lucht-
dichte plastic zak. Deze kan mogelijk 
gebruikt worden als extra bewijsma-
teriaal. Bel altijd 112 om te informeren  
over de oorzaak van de gaslucht. In-
formeer ook Invi via hello@invi.world.  
Vraag advies bij de plaatselijke milieu- 
straat over deponeren van de armband.

WEES BEWUST
Seksueel geweld is NOOIT de schuld 
van het slachtoffer. Bij de politie kan ge-
informeerd worden naar het doen van  
aangifte. In het geval van een zeden-
misdrijf is het voor forensisch sporen-
onderzoek van belang: niet te douchen; 
geen tanden te poetsen; niet naar de 
wc te gaan; niet te drinken of te eten; 
kleren niet te wassen en deze te be-
waren in een papieren zak. Voor meer 
info: www.centrumseksueelgeweld.nl 
of 0800 01 88.

GARANTIE
Mede door het robuuste design, het 
gepatenteerde veiligheidsmechanisme  
en de hoogwaardige materialen zoals  
RVS, gaat de Invi Bracelet jaren mee bij  
normaal gebruik. De armband kan ver- 

kleuren wanneer deze wordt blootge-
steld aan vocht, koolstofdioxide, zwavel 
in de lucht, zweet, parfum, schoon- 
maakmiddelen, zuren of body lotion. 
Vermijd direct contact met water en/
of wasmiddel om Invi Bracelets met 
een leren band mooi te houden. Bewaar 
de armband op een koele en droge 
plaats. Ook al kan de armband tegen 
een stootje, voorkom laten vallen. Invi 
garandeert een houdbaarheid van de 
geurstof gedurende 3 jaar. Materiaal-  
en fabricagedefecten van het omhulsel 
worden gedekt gedurende 1 jaar. Zie 
www.invi.world voor meer informatie.
 
NIET GEDEKT DOOR GARANTIE:
De band; schade veroorzaakt door laten 
vallen of per ongeluk activeren; nalatig-
heid; waterschade en gebruiksschade.
 
AANSPRAKELIJKHEID
Het is de eigen verantwoordelijkheid van 
de drager om in te schatten of gebruik 
van de Invi Bracelet in voorkomende  
situaties een voordeel dan wel een na-
deel biedt. Invi kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade, verlies of 
claims die voortvloeien uit of in verband 
staan met gebruik van de Invi Bracelet.

a start guide to the invi bracelet
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welcome to the invi bracelet
The Invi Bracelet offers a nonviolent 
form of self-defense. Inspired by 
nature, this bracelet can be activated 
whenever needed. A foul smell is 
released to repel an attacker and to 
alarm others.

i  use the smell
                to repel  

i

1. Trust your gut feeling.

2.  Act confidently. An attacker is more likely  
to stay away from someone with a strong  
appearance.

3.   Be aware of your surroundings. Earplugs/
headphones and mobile phones can distract 
you.

4.  Give a clear NO signal. You do not have to 
stay polite, shout for example: “Back off! 
Stand back!”

5. First try to get away or ask for help. Use the  
 Invi Bracelet only as a last resort.

tips for safety instructions and warranty

instructies en garantie

1.  Practice using the safety button to ensure 
quick activation when required, see page V.

2.  Press the safety button in advance for quick 
activation when needed.

3.  Sometimes the safety button can be triggered 
accidentally. No worries, just push both sides 
to put the bracelet in safety mode, see 

 page V.

4.  Dirt from ordinary use can jam the 
 mechanism. Regular use of the safety   
 button can clean the mechanism.
 
5.   For Invi Bracelets with a leather band: try to 

avoid direct contact with water to maintain 
the quality.

tips for usage


