
S-Lock® Λαβές + Λεπίδες
Αναβάθμιση σε Uncompromised Exposure 
με τεχνολογία S-Lock®

Οι λαβές και οι λεπίδες διαστολέων S-Lock® επιτρέπουν 
τοποθέτηση ακριβείας του διαστολέα χωρίς ανεπιθύμητη 
κίνηση ή περιστροφή, εξασφαλίζοντας σταθερή διαστολή σε 
οποιοδήποτε επίπεδο. Η δυνατότητα ασφάλισης περιστροφής 
είναι απλή και εύκολη στη χρήση προσφέροντας μειωμένο 
χρόνο επανατοποθέτησης των λεπίδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Λεπίδες είναι δυνατόν να προσαρτηθούν σε λαβές διαστολέων 
πριν ή μετά την προσάρτηση λαβών διαστολέων στο πλαίσιο.

Προσάρτηση λεπίδας S-Lock®

Προσαρτήστε τη λεπίδα στη λαβή 
ωθώντας το χρυσαφί έμβολο (Α) και 
εισαγάγοντας τη θηλή της λεπίδας (Β).

Θέση περιστροφής

Απελευθερώστε το κουμπί με τη 
λαβή στην εγκοπή που αντιστοιχεί 
στη ρύθμιση «περιστροφής» και 
περιστρέψτε στην επιθυμητή θέση.

Ασφαλισμένη θέση

Ασφαλίστε τη λεπίδα S-Lock στη 
θέση της στην εγκοπή που αντιστοιχεί 
στη ρύθμιση «ασφάλισης» της 
θηλής πιέζοντας ξανά το κουμπί και 
πατώντας ευθεία προς τα κάτω από 
το πάνω της λαβής, για να εμπλακούν 
οι οδοντώσεις.

Εύκολη εναλλαγή μεταξύ των θέσεων «Περιστροφή» και «Ασφάλιση» με το πάτημα ενός κουμπιού, 
χωρίς απώλεια διαστολής. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε αντίθεση με 
τις λεπίδες «SL», 
οι λεπίδες «SO» 
δεν διαθέτουν 
οδοντώσεις.

Λεπίδες S-Lock® : Διαφορές μεταξύ «SL» και «SO»
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λεπίδων «SL» και των λεπίδων «SO»;
Οι λεπίδες «SO» (ή «Περιστροφή μόνο») της Thompson σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν σε συνδυασμό με τις λαβές S-Lock της 
Thompson σε μια προσπάθεια ενιαιοποίησης των δίσκων μας, έτσι ώστε όλες οι λεπίδες να είναι συμβατές με όλες τις λαβές. Μια 
λεπίδα «SL» ή «SO» απαιτεί τη χρήση λαβής S-Lock. Παρότι οι λεπίδες «SO» δεν θα ασφαλίσουν στη θέση τους όπως οι λεπίδες 
μας «SL», εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται με λαβές S-Lock λειτουργώντας με τον ίδιο τρόπο όπως οι εναλλάξιμες λεπίδες μας.

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν πώς οι λεπίδες S-Lock εφαρμόζουν στις αντίστοιχες θέσεις τους σε λαβές γωνίωσης 
Cam και Micro-Adjustable S-Lock. Η λαβή γωνίωσης Cam ΙΙ έχει ελαφρώς χαμηλότερο προφίλ, ενώ η λαβή γωνίωσης 
Micro-Adjustable ΙΙ είναι πιο στιβαρή.
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Λεπίδα «SL» στη θέση «ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ»
Η θηλή εφαρμόζει μόλις κάτω από τη λαβή

Λεπίδα «SL» στη θέση «ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ»
Η θηλή εφαρμόζει αρκετά κάτω από τη λαβή

Λεπίδα «SL» στη θέση «ΑΣΦΑΛΙΣΗ»
Η θηλή εφαρμόζει αρκετά πάνω από τη λαβή

Λεπίδα «SL» στη θέση «ΑΣΦΑΛΙΣΗ»
Η θηλή εφαρμόζει μόλις πάνω από τη λαβή

Λεπίδα «SO» (περιστροφή μόνο)
Η θηλή εφαρμόζει πάνω από τη λαβή

Λεπίδα «SO» (περιστροφή μόνο)
Η θηλή εφαρμόζει μόλις κάτω, σχεδόν 
στο ίδιο επίπεδο με τη λαβή

Λαβές γωνίωσης Cam ΙΙ:

Λαβές γωνίωσης Micro-Adjustable II:


