
Rukojeti a háky S-lock®

Vylepšete své vybavení přechodem na 
Uncompromised Exposure s technologií 
S-Lock®

Rukojeti a háky retraktoru S-Lock® umožňují přesné umístění 

retraktoru bez nežádoucího pohybu nebo otočení, a tím 

zajišťují stabilní retrakci v jakékoli rovině. Funkce zamykání 

otáčení je jednoduchá a snadno použitelná a zkracuje čas 

přemísťování háků.

POZNÁMKA:
Háky lze upevnit k rukojeti retraktoru před nebo po upevnění 
rukojetí retraktoru k rámu.

Upevnění háku S-Lock®

Upevněte hák k rukojeti zatlačením na 

zlatý píst (A) a zasunutím čepu háku (B).

Otočná poloha

Uvolněte tlačítko s rukojetí v poloze v 

drážce čepu pro „otáčení“ a otočením 

nastavte požadovanou polohu.

Fixní pozice

Zajistěte hák S-Lock v poloze v drážce 

čepu pro „fixní“ nastavení opětovným 

stisknutím tlačítka a zatlačením rukojeti 

přímo dolů. Tím do sebe zapadnou 

zoubky.

Snadné přepínání mezi „Otočnou“ a „Fixní“ pozicí stisknutím tlačítka bez ztráty retrakce. 
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POZNÁMKA:
Na rozdíl od háků 
„SL“ neobsahují 
háky „SO“ 
zoubkování.

Háky S-Lock®: Rozdíl mezi „SL“ a „SO“
Jak se liší háky „SL“ a „SO“?
Háky Thompson „SO“ (neboli „pouze otáčení“) byly navrženy pro práci s rukojetí Thompson S-Lock ve snaze standardizovat naše 
podnosy tak, aby všechny háky byly kompatibilní se všemi rukojeťmi. Hák „SL“ nebo „SO“ vyžaduje použití rukojeti S-Lock. I když 
se háky „SO“ nezamykají v potřebné poloze jako naše háky „SL“, přesto se používají s rukojetí S-Lock, se kterými fungují stejným 
způsobem jako naše vyměnitelné háky.

Na následujících obrázcích jsou znázorněné háky S-Lock, které jsou usazené ve svých příslušných pozicích na rukojetích Cam 
a rukojetích Micro-Adjustable S-Lock s úpravou úhlu. Rukojeť Cam II s nastavením úhlu má mírně nižší profil, zatímco rukojeť 
Micro-Adjustable II s úpravou úhlu je robustnější.
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Hák „SL“ v „OTOČNÉ“ pozici
Čep je těsně pod úrovní rukojeti

Hák „SL“ v „OTOČNÉ“ pozici
Čep je hodně pod úrovní rukojeti

Hák „SL“ ve „FIXNÍ“ pozici
Čep hodně vyčnívá nad rukojetí

Hák „SL“ ve „FIXNÍ“ pozici 
Čep těsně vyčnívá nad rukojetí

Hák „SO“ (pouze otáčení)
Čep vyčnívá nad rukojetí

Hák „SO“ (pouze otáčení)
Čep je těsně pod úrovní rukojetí, téměř s ní 
zarovnaný

Rukojeti Cam II s nastavením úhlu:

Rukojeti Micro-Adjustable II s úpravou úhlu:


