
Uchwyty i ostrza S-Lock®

Konwersja do Uncompromised Exposure 

dzięki technologii S-Lock®

Uchwyty i ostrza retraktora S-Lock® umożliwiają precyzyjne 

ustawianie retraktora bez niepożądanych ruchów lub 

obrotów, aby zapewnić stabilne odciąganie w każdej 

płaszczyźnie. Mechanizm blokowania obrotu jest prosty i 

łatwy w użyciu, dzięki czemu ogranicza czas potrzebny na 

ponowne ustawienie ostrzy.

UWAGA:
Ostrza można zamocować do uchwytów retraktora przed 

zamocowaniem uchwytów retraktora do ramy lub po nim.

Zamocowanie ostrza S-Lock®

Przymocować ostrze do uchwytu, 

naciskając złoty tłok (A) i wkładając 

złączkę ostrza (B).

Położenie „obrót”

Zwolnić przycisk po ustawieniu 

uchwytu w rowku „obrót” na złączce i 

obrócić do żądanego położenia.

Położenie „zablokowany”

Zablokować ostrze S-Lock w miejscu 

w rowku „zablokowany” na złączce 

poprzez ponowne naciśnięcie 

przycisku i naciśnięcie do dołu na 

uchwyt w celu połączenia ząbkowania.

Łatwe przełączanie między położeniem „obrót” a „zablokowany”  

poprzez naciśnięcie przycisku, bez utraty odciągania. 
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UWAGA:
W przeciwieństwie 
do ostrzy „SL” ostrza 
„SO” nie mają 
ząbkowania.

Ostrza S-Lock®: Rozróżnianie między ostrzami „SL” a „SO”
Jaka jest różnica między ostrzami „SL” a „SO”?

Ostrza „SO” (tj. „tylko obrót”) Thompson opracowano pod kątem stosowania z uchwytami S-Lock Thompson w celu umożliwienia 

standaryzacji tac, tak aby wszystkie ostrza były kompatybilne ze wszystkimi uchwytami. Ostrze „SL” lub „SO” wymaga użycia uchwytu 

S-Lock. Mimo że ostrzy „SO” nie można zablokować w miejscu, w przeciwieństwie do ostrzy „SL”, to są one stosowane z uchwytami

S-Lock i działają w taki sam sposób, jak nasze ostrza wymienne.

Poniższe ilustracje przedstawiają osadzanie ostrzy S-Lock w odpowiednich położeniach w uchwytach S-Lock z możliwością 

ustawiania kąta Cam i Micro-Adjustable. Uchwyt z możliwością ustawiania kąta Cam II ma nieznacznie niższy profil, podczas gdy 

uchwyt z możliwością ustawiania kąta Micro-Adjustable II jest trochę większy.
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Ostrze „SL” w położeniu „OBRÓT”
Złączka znajduje się tuż poniżej uchwytu

Ostrze „SL” w położeniu „OBRÓT”
Złączka znajduje się znacznie poniżej 

uchwytu

Ostrze „SL” w położeniu 

„ZABLOKOWANY”
Złączka znajduje się znacznie powyżej 

uchwytu

Ostrze „SL” w położeniu 

„ZABLOKOWANY” 
Złączka znajduje się tuż powyżej uchwytu

Ostrze „SO” (tylko obrót)
Złączka znajduje się powyżej uchwytu

Ostrze „SO” (tylko obrót)
Złączka znajduje się tuż poniżej uchwytu, 

prawie równo z nim

Uchwyty z możliwością ustawiania kąta Cam II:

Uchwyty z możliwością ustawiania kąta Micro-Adjustable II:


