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Bedieningshandleiding FLATLOCK® 

SKISAFE 80/100: 
Aanbrengen en borgen:  

 Ski samenstellen 

 FLATLOCK® (1) tussen de bovenste (2) en 

de onderste bindingsklauw (3) rond de 

ski leggen 

 De borging met beugelslot (4) sluiten 

(zie afb.1) 

Ontgrendelen en losmaken: 

 Beugelslot (4) ontgrendelen 

 FLATLOCK® van de ski losmaken (zie 

afb.2) 

 Samenvouwen en opbergen (zie afb.3) 

Veiligheidsaanwijzingen: 

  Voorzichtig – Kan tot 

lichaamsverwondingen leiden! 

 FLATLOCK® niet rond lichaamsdelen 

leggen 

 Niet samengevouwen transporteren (zie 

afb.3) 

  Opmerking – Kan tot materiële schade 

leiden! 

 Sleutel / getalcode niet vergeten 

 FLATLOCK® niet gebruiken wanneer 

beschadigd 

 Vermijden dat de geborgde ski omvalt 

(kan tot beschadigingen leiden) 

 

 Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 

jaar 

Getalcode wijzigen: 

 Aanwijzingen online onder 

www.flatlock-

skisafe.com/bedienungsanleitung 

 
 

 

Opmerking: Bij Afb.1-3 gaat het om 

vereenvoudigde illustraties!       

 

 

Afb.1

 

BELANGRIJK! 
VOOR GEBRUIK AANDACHTIG LEZEN 

BEWAREN VOOR LATERE CONSULTATIE 

 

Afb.3

 

 

Afb.2

 

 

http://www.flatlock-skisafe.com/
http://www.flatlock-skisafe.com/
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Aansprakelijkheidsuitsluiting 

De bedieningshandleiding werd met de grootste 

zorg opgesteld. Mochten u toch 

onnauwkeurigheden of weglatingen opvallen, 

gelieve ons dit dan onmiddellijk schriftelijk mee te 

delen op het hier beneden vermelde adres. 

Sportartikelvertrieb Juan Blatter aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor technische en 

typografische fouten en behoudt zich het recht 

voor steeds zonder voorgaande aankondiging 

veranderingen aan de bedieningshandleiding of 

aan het product zelf aan te brengen. Voor 

materiële of persoonlijke schade, die door 

onvakkundig gebruik of onvakkundige bediening 

van het product of door niet-naleving van de 

bedieningshandleiding veroorzaakt wordt, 

aanvaardt Sportartikelvertrieb Juan Blatter geen 

aansprakelijkheid. 

 

Garantie 

De wettelijke garantie is van toepassing. 

 

Diverse 

Inhoud, teksten, tekeningen en foto’s, evenals 

andere illustraties van deze bedieningshandleiding 

zijn auteursrechtelijk beschermd. Misbruik is 

strafbaar. Er wordt geen aansprakelijkheid voor de 

inhoud van dit document aanvaard.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportartikelvertrieb Juan Blatter 

Rudolf-Blickle-Straße 43 

72461 Albstadt 

Germany 

flatlock-skisafe@email.de 
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