
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky univerzálnych 
plastových delených chráničov so svetelnou funkciou

2. Odrežte chránič podľa veľkosti 
    noža - obr. 2 (ak je potrebné)

obr. 1

A. Ak poznáte rozmer noža

190 = 7 1/2 - 7 2/3
200 = 8
210 = 8 1/3
220 = 8 2/3
230 = 9
240 = 9 1/3 - 9 2/3
250 = 10
260 = 10 - 10 1/3
270 = 10 2/3
280 = 11
290 = 11 1/3
300 = 11 2/3 - 12
310 = 12 1/3

1. Zistite rozmer noža korčule

3. Skompletujte podľa zobrazenia na obr. 3
obr. 2

obr. 3

B. Ak nepoznáte rozmer noža

1. Nájdite si presný stred noža korčule a označte si ho priamo na noži ceruzkou. Buďte 
    presní, presnosť je dôležitá kvôli správnemu prispôsobeniu chrániča.
2. Priložte jednu polovicu chrániča na nôž a vyznačte si na chrániči pozíciu stredu
    označeného za noži. V tomto mieste odrežte chránič. Pokračujte bodom 3.
POZNÁMKA:
    V prípade že priložená polovica chrániča nedosiahne na vyznačenú pozíciu stredu
    na noži, vyskúšajte priložiť druhú polovicu chrániča. V prípade že ani druhá polovica
    nedosiahne vyznačenú pozíciu stredu na noži, skrátenie/odrezanie chrániča nie je
    potrebné. Pokračujte bodom 4. Ak priložená polovica chrániča presahuje alebo je 
    zároveň s vyznačenou pozíciou stredu noža je pravdepodobné, že ste nepresne
    určili stred noža korčule. Vráťte sa do bodu 1 a opakujte procedúru.
3. Priložte druhú polovicu chrániča na opačnú stranu noža korčule ako v bode 2 
    a vyznačte si na chrániči pozíciu stredu noža skrátenú o cca 3 - 5 mm (1/8"). Odrežte
    chránič na vyznačenej pozícii. Ak druhá polovica chrániča nedosiahne vyznačenú 
    pozíciu stredu na noži, skrátenie/odrezanie nie je potrebné.
4. Zmontujte chrániče z oboch strán priloženými pružinami. Pre skrutky použite otvory
    tak, aby pružiny na chrániči, ktorý nie je nasadený na noži boli mierne napnuté - obr. 3.
5. Správne zmontovaný, skrátený a na noži nasadený chránič má medzi oboma 
    polovicami chrániča medzeru 3 - 6,5 mm (1/8" - 1/4") - nemusí byť dodržané v prípade
    dlhších nožov, kde sa veľkosť chrániča neupravuje. 

Uvedenie chráničov do prev?dzky

Potiahnite a zároveň odstráňte plastový pásik z vrchnej strany chrániča (vytŕčajúci 
z krytu batérie).
POZNÁMKA:
Svetelná funkcia - blikanie bude aktívne len v prípade, že je chránič v pohybe.

Výmena batérií

1. Odskrutkujte kryt batérie. 2.Vytiahnite kryt batérie spolu s držiakom a 
nahraďte batériu zodpovedajúcim typom 
batérie - LR 2032 
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