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Steel met vrije hoek zorgt 
voor voelbare positionering 

van de wondhaak

nieuw opklembare vrije hoek stelen + duo-hoek stelen

BESTELINFO:

Cam II opklembare vrije hoek 8" (20 cm) nr.SL42126WFP  
Cam II opklembare duo-hoek 8" (20 cm) nr.SL42126WDP 
Inbussleutel met T-hendel nr.60021 Gebruiksinstructies op volgende pagina…

De duo-hoek steel maakt het ook mogelijk 
om precieze micro-aanpassingen te maken 
van de hoek van de wondhaken

1. Voelbare positionering 
van de wondhaak

2. Quick angle 
micro-aanpassingen

S-Lock®-technologie maakt het 
mogelijk om de wondhaken 360º te 
draaien of op elke willekeurige positie 
te vergrendelen
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DUO-HOEK STELEN
Nadat de wondhaak middels het mechanisme voor vrij hoek is 
gepositioneerd en bevestigd, zoals beschreven in de vorige stap, 
kan de hoek worden verfijnd door de inbussleutel te gebruiken 
om het geribbelde quick angle mechanisme (QA) naar boven of 
beneden te draaien. 

STELEN MET VRIJE HOEK
Wondhaken kunnen vrij buigen door de inbussleutel in het mechanisme 
voor vrije hoek te plaatsen en de wondhaak in de gewenste positie te 
zetten. Draai het mechanisme vast om de wondhaak vast te zetten door 
de inbussleutel rechtsom te draaien. Dit kan gedaan worden voordat of 
nadat de steel aan het frame is bevestigd.

QA

BEVESTIGING VAN OPKLEMBARE STEEL
Klik met het scharnier in de ontgrendelde positie op het frame op de 
gewenste plaats, positioneer de wondhaak in de inkeping en klap de 
scharnierhendel dicht om op die plaats te vergrendelen.

VERWIJDEREN VAN OPKLEMBARE STEEL
Klap de scharnierhendel naar de ontgrendelde positie, knijp met 
duim en wijsvinger in de achterkant van het scharnier en til de arm 
er voorzichtig af.

S-LOCK®-STELEN + -WONDHAKEN
Bevestig de wondhaak op de steel door op de drukpen te drukken en de nippel van de wondhaak in de opening te steken. Druk op de drukpen om de 
wondhaak vrij te kunnen draaien en te wisselen tussen de standen “draaien” en “vergrendeld”.

1 - Draaien
2 - Vergrendeld


