Lockstraps #101 upínací popruh délky 2,6 m
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*3 mm nerezové ocelové lano prochází
tkaninou popruhu = bezpečnost.
*2,6 m dlouhý zamykací popruh, zamykací
karabina bez klíče.
*2 zamykací karabiny na číselný kód.
*prémiové popruhy
*227 kg – mezní pracovní zatížení.
*680 kg – maximální zatížení.
Ideálních použití je nekonečně mnoho např.:
. žebříky, regály,
. motocyklové helmy, bundy,
. sport,
. vodní sporty, lodě,
. nářadí,
. motocykly terénní, silniční,
. jízdní kola,
. a mnohem víc.

Každý z nás má cenný náklad, který potřebuje při dopravě někdy opustit a nemůže mu věnovat 100% svého
času, aby ho ohlídal před odcizením. Lockstraps upínací popruhy je to co budete potřebovat, aby vše
vyhovovalo vašim potřebám pro zabezpečení vašeho cenného nákladu. Tento všestranný upínací popruh
vám zajistí klid před nečekaným odcizením vašeho nákladu.
Dvě uzamykací karabiny popruhu lze bezpečně připojit k různým kotevním bodům a mohou fungovat jako
úvazek – uvázaní upínacích popruhů. Jádrem tkaninových popruhů je nerezové ocelové lano o síle 3 mm.
Toto ocelové lano odolává přeříznutí, což zloději nejraději používají, a upínací tkaninový popruh dává
dlouhodobou záruku funkčnosti. Každý šitý spoj upínacích popruhů je vyztužen (zajištěn) ocelovými
destičkami, které jsou spojeny ocelovými nýty. Tento spoj zajišťuje další bezpečnost a odolnost popruhů
proti násilnému přetržení.
Instalace a demontáž popruhů je velice snadná a je speciálně navržena pro Lockstraps upínací popruhy. Při
zatažení popruhu (upevnění nákladu) může vzniknout přebytečná část popruhu. Tato volná část popruhu
může být dále použita k dalšímu zajištění nákladu před odcizením a to tak, že tuto část také provléknete
nákladem a zajistíte ji jednou ze dvou uzamykatelných karabin. Pohodlné užívaní upínacích popruhů vám
zajistí 3 číselná kombinace zámku karabiny, která vám umožňuje libovolně si vybrat svoji číselnou
kombinaci.
!!! VAROVÁNÍ !!!
Nedodržení varování může mít za následek zranění osob a poškození nákladu.
Nepřekračujte mezní pracovní zatížení 227 kg.
1. Uživatel musí správně vyhodnotit požadavky na pracovní zatížení.
2. Místo uchycení na vozidle nebo přívěsu musí mít dostatečnou pevnost, aby udrželo náklad.
3. Usazení upínacích popruhů při zatížení; kontrola správného upevnění nákladu po prvních 16 km přepravy,
pak kontrolu provést každých následujících 80 km.
4. Chraňte upínací popruh před ostrými hranami a materiály způsobující korozi.
5. Výrobek se nesmí používat, pokud je poškozen řezem, roztřepením, ohořením, natavením nebo je
prodřený.
6. Upínací popruh nikdy nepoužívejte pro zdvihání břemen (nákladu), vlečení nebo pro osobní upoutání
(uvázání).
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
Zatlačte 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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