
S-Lock® rokturi un lāpstiņas
Izvēlieties Uncompromised Exposure 

ar S-Lock® tehnoloģiju

S-Lock® retraktora rokturi un lāpstiņas ļauj precīzi novietot 

retraktoru, novēršot nevēlamas kustības vai rotāciju, lai 

nodrošinātu stabilu retrakciju jebkurā plaknē. Pagriešanas 

fiksēšanas funkcija ir vienkārša un viegli lietojama, samazinot 

lāpstiņu pārvietošanai patērēto laiku.

PIEZĪME:
Lāpstiņas retraktoram var piestiprināt pirms vai 

pēc retraktora rokturu piestiprināšanas rāmim.

S-Lock® lāpstiņas piesaistne

Pievienojiet lāpstiņu rokturim, 

nospiežot zelta krāsas virzuli (A) un 

ievietojot lāpstiņas nipeli (B).

Pagriešanas stāvoklis

Atbrīvojiet pogu, novietojot rokturi 

„pagriešanas” gropes nipeļa pozīcijā, 

un pagrieziet līdz vajadzīgajam 

stāvoklim.

Fiksēts stāvoklis

Fiksējiet S-Lock lāpstiņu „fiksētās” 

gropes nipeļa pozīcijā, vēlreiz 

nospiežot pogu un spiežot rokturi 

taisnā leņķī uz leju, lai savietotu 

robojumus.

Viegli pārslēdziet „pagriešanas” un „fiksēto” stāvokli, nospiežot pogu un tādējādi nezaudējot retrakciju. 
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PIEZĪME:
Pretēji „SL” 

lāpstiņām „SO” 

lāpstiņām nav 

robojumu.

S-Lock® lāpstiņas: atšķirība starp „SL” un „SO”
Kā atšķiras „SL” un „SO” lāpstiņas?

Thompson „SO” lāpstiņas (jeb „Swivel Only” (Tikai pagriešanas)) tika izstrādātas lietošanai kopā ar Thompson S-Lock rokturiem ar 

mērķi standartizēt mūsu paplātes tā, lai visas lāpstiņas būtu saderīgas ar visiem rokturiem. „SL” vai „SO” lāpstiņai ir jāizmanto S-Lock 

rokturis. Lai gan „SO” lāpstiņas nefiksēsies kā mūsu „SL” lāpstiņas, tās joprojām var izmantot ar S-Lock rokturiem tādā pašā veidā kā 

mūsu nomaināmās lāpstiņas.

Tālāk redzamajos attēlos parādīts, kā S-Lock lāpstiņas ievietojas to attiecīgajās pozīcijās uz ātrā leņķa S-Lock rokturiem. 
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„SL” lāpstiņa „PAGRIEŠANAS” stāvoklī
Nipelis atrodas krietni zem roktura

„SL” lāpstiņa „FIKSĒTĀ” stāvoklī 
Nipelis atrodas krietni virs roktura

„SO” (tikai pagriešanas) lāpstiņa
Nipelis atrodas virs roktura


