Lockstraps #901 upínací popruh délky 75 cm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*3 mm nerezové ocelové lano prochází
tkaninou popruhu = bezpečnost.
*75 cm dlouhý zamykací popruh.
Pokud budete potřebovat kratší délku,
stačí popruh obtočit a před uzamčením
zasunout smyčku do karabiny.
Ideální použití pro:
. žebříky, regály,
. motocyklové helmy, bundy,
. sport,
. vodní sporty, lodě,
. nářadí,
. motocykly terénní, silniční,
. jízdní kola,
. a mnohem víc.

!!! VAROVÁNÍ !!!
Nedodržení varování může mít za následek zranění osob a poškození nákladu.
1. Místo uchycení na vozidle nebo přívěsu musí mít dostatečnou pevnost, aby udrželo náklad.
2. Výrobek se nesmí používat, pokud je poškozen řezem, roztřepením, ohořením, natavením nebo je
prodřený.
3. Záruka na výrobek zaniká, pokud je popruh prořízlí, prodřený nebo jakkoliv mechanicky poškozený.
Upozornění:
Tento produkt nebo balení neobsahuje žádné známé chemikálie způsobující rakovinu, reprodukční
poškození či jiná závažná onemocnění.
*Před nastavením bezpečnostního kódu si pečlivě přečtěte dále uvedené instrukce. Před nastavením
bezpečnostního kódu si shlédněte video na https://www.ms-sport.cz
Instrukce pro nastavení bezpečnostního kódu.
________________________________________
1. Otevření zámku - obrázek č. 1
Na číselně kódovaném zámku na straně s šipkami / linkami nastavte
číselnou kombinaci 000. Zatlačte zámek směrem k uchycení karabiny
u popruhu a vyklopte bezpečnostní zámek ven od karabiny.

2. Najděte čep (kolík) - obrázek č. 2
Uvnitř číselné bezpečnostního zámku se nachází zapuštěný čep (kolík).

3. Tlačte na čep (kolík) - obrázek č. 3
Za použití tupého hrotu tlačte pouze na čep (kolík), nikoliv na celý
zajišťovací mechanismus zámku.
4. Nastavení číselné kombinace
Za stálého tlačení na čep (kolík) nastavte na zámku svou osobní číselnou
kombinaci a to na straně s šipkami / linkami. Uvolněte čep (kolík).
Před nasazením (uzavřením) zámku do karabiny, zkontrolujte vámi
nastavenou kombinaci čísel opakovaným zatlačením uvolněného zámku.
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