
S-lock® handtag + blad
Uppgradera till Uncompromised Exposure 
med S-Lock® teknologi

S-Lock® sårhakehandtag och blad möjliggör exakt 

sårhakepositionering utan oönskad rörelse eller rotation 

för att säkerställa stabil retraktion i vilket plan som helst. 

Den snurrbara låsningsfunktionen är enkel och lätt att 

använda så du spenderar mindre tid med att omplacera 

bladen.

OBS!
Bladen kan sättas fast på sårhakens handtag före eller efter 
fastsättning av sårhakehandtagen på ramen.

S-Lock® bladtillbehör

Sätt fast bladet på handtaget genom 

att trycka på guldiga kolven (A) och 

skjuta in bladnippeln (B).

Snurrbar position

Släpp knappen med handtaget på 

spårnippelns inställning “snurrbar” 

och vrid till önskad position.

Låst position

Lås bladets S-Lock i position ”låst” 

på spårnippelns inställning genom att 

trycka på knappen igen ch tryck rakt 

ner över handtaget för att aktivera 

räfflorna.

Byt lätt mellan ”snurrbar” och ”låst” position med ett enkelt knapptryck, utan förlust av retraktion. 
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OBS!
Till skillnad från ”SL"-
blad innehåller ”SO"-
blad inte räfflor.

S-Lock® blad: Skillnad mellan ”SL” och ”SO”
Vad är skillnaden mellan ”SL”- och ”SO”-blad?
Thompson ”SO”-blad (eller ”endast snurrbar”) har utformats för att fungera tillsammans med Thompson S-Lock-handtagen i ett 
försök att standardisera våra brickor så att alla blad är kompatibla med alla handtag. Ett “SL” eller “SO” -blad kräver användning av 
ett S-Lock-handtag. ”SO”-bladen inte kan låsas i position på samma sätt som våra ”SL”-blad men de kan fortfarande användas med 
S-Lock-handtag för att fungera på samma sätt som våra utbytbara blad.

Bilderna nedanför illustrerar hur S-Lock-blad sitter i sina respektive positioner på snabbvinkel (QA) S-Lock-handtag. 
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”SL”-blad i ”SNURRBAR” position
Nipple sitter långt under handtaget

”SL”-bladet i ”LÅST” position 
Nipple sitter högt över handtaget

”SO” (endast snurrbar)-blad
Nipple sitter över handtaget


