
S-Lock® Håndtag og blade

Opgradering til Uncompromised Exposure 
with S-Lock® teknologi

S-Lock® retraktorhåndtag og blade muliggør nøjagtig 

placering af retraktoren uden uønsket bevægelse eller 

rotation, hvilket sikrer stabil retraktion på alle planer. 

Drejeledsfunktionen med lås er enkel og brugervenlig og 

tidsbesparende ved omplacering af bladene.

BEMÆRK:

Bladene kan monteres på retraktorhåndtagene før eller efter 
retraktorhåndtagene monteres på rammen.

S-Lock® bladmontering

Monter bladet på håndtaget ved at 

trykke guldknappen (A) ned og isætte 

bladets nippel (B).

Drejeposition

Frigør knappen med håndtaget på 

“dreje”-indstillingen, og drej til den 

ønskede position.

Låst position

Lås S-Lock-bladet på plads med 

“låst”-indstillingen ved at trykke på 

knappen igen og trykke lige nedad 

over håndtaget, så savtakkerne går i 

indgreb.

Med et tryk på knappen skifter du let mellem “Dreje” og “Låst” - uden tab af retraktion. 
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BEMÆRK:
I modsætning til 
“SL”-bladene har 
“SO”-blade ingen 
savtakker.

S-Lock® blade: Sådan skelnes der mellem “SL” og “SO”

Hvad er forskellen mellem “SL”- og “SO”-blade?
Thompson “SO”-blade (eller “Swivel Only” (kun drejefunktion)) er beregnet til anvendelse med Thompson S-Lock-håndtagene i et 
forsøg på at standardisere vores bakker, så alle blade er kompatible med alle håndtag. Et “SL”- eller “SO”-blad kræver brugen af et 
S-Lock-håndtag. Selv om “SO”-blade ikke kan låses ligesom vores “SL”-blade, bruges de stadigvæk sammen med S-Lock-håndtag, så
de fungerer på samme måde som vores udskiftelige blade.

Illustrationerne herunder viser, hvordan S-Lock-bladene sidder i deres respektive positioner på Cam og på Micro-Adjustable 
S-Lock-håndtag. Cam II vinkelhåndtaget har en smule lavere profil, mens Micro-Adjustable II vinkelhåndtaget er mere robust.
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“SL”-blad i “DREJE”-position
Nippelen er placeret umiddelbart under 
håndtaget

“SL”-blad i “DREJE”-position
Nippelen er placeret et godt stykke under 
håndtaget

“SL”-blad i “LÅST”-position
Nippelen er placeret et godt stykke over 
håndtaget 

“SL”-blad i “LÅST” position  
Nippelen er placeret umiddelbart over 
håndtaget

“SO” (kun drejefunktion) -blad
Nippelen er placeret over håndtaget 

“SO” (kun drejefunktion) -blad
Nippelen er placeret umiddelbart under og 
næsten på linje med håndtaget 

Cam II vinkelhåndtag:

Micro-Adjustable II vinkelhåndtag:


