
Ročaji in lopatice S-Lock®

Nadgradite na Uncompromised Exposure 
s tehnologijo S-Lock®

Ročaji in lopatice retraktorja S-Lock® omogočajo natančno 

prilagajanje položaja retraktorja brez neželenih premikov ali 

obračanja, s čimer se zagotovi stabilno razpiranje v kateri koli 

ravnini. Funkcija zaklepanja vrtenja je preprosta za uporabo in 

omogoča hitrejše prilagajanje položaja lopatic.

OPOMBA:
Lopatice je mogoče pritrditi na ročaje retraktorja pred 
namestitvijo ročajev retraktorja na ogrodje ali po njej.

Pritrditev lopatice S-Lock®

Lopatico pritrdite na ročaj tako, da 

potisnete zlati bat (A) in vstavite 

mazalko lopatice (B).

Položaj za vrtenje

Sprostite gumb, medtem ko je ročaj v 

nastavitvi mazalke z utorom „vrtenje“, 

in ga zavrtite v želeni položaj.

Zaklenjeni položaj

Zaklenite lopatico S-Lock v položaj 

nastavitve mazalke z utorom 

„zaklenjeno“ tako, da znova pritisnite 

gumb in ga pritisnete naravnost 

navzdol prek ročaja, da spojite 

nazobčane predele.

Preprosto preklapljajte med položajema „vrtenje“ in „zaklenjeno“ s pritiskom gumba brez izgube razpiranja. 
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OPOMBA:
Lopatice „SO“ za 
razliko od lopatic 
„SL“ ne vsebujejo 
nazobčanih predelov.

Lopatice S-Lock®: Razlikovanje med lopaticami „SL“ (S-Lock) in „SO“ (samo za vrtenje)

V čem se razlikujejo lopatice „SL“ in „SO“?

Lopatice „SO“ Thompson (ali „samo za vrtenje“) so zasnovane za uporabo z ročaji S-Lock Thompson z namenom standardizacije naših 

pladnjev, tako da so vse lopatice združljive z vsemi ročaji. Z lopaticami „SL“ ali „SO“ je treba uporabljati ročaj S-Lock. Lopatice „SO“ 

ne omogočajo zaklepanja položaja kot lopatice „SL“, toda še vedno se lahko uporabljajo z ročaji S-Lock, pri čemer delujejo enako kot 

naše zamenljive lopatice.

Spodnje slike prikazujejo, kako se lopatice S-Lock namestijo na namenska mesta na ročajih za hitro nastavitev kota S-Lock. 
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Lopatica „SL“ v položaju „VRTENJE“
Mazalka se namesti precej pod ročajem.

Lopatica „SL“ v položaju „ZAKLENJENO“ 
Mazalka se namesti precej nad ročajem.

Lopatica „SO“ (samo za vrtenje)
Mazalka se namesti nad ročajem.


