Handleiding Saddle Secure 2.4 en XL
Het Kabelslot kan zowel gebruikt worden als een draagbare beveiliging en als permanente
beveiliging. Voor het gebruik als draagbaar sloot dient de kabel door de te beveiligen spullen heen te
worden gehaald en daarna om of door een vast opbject te worden gehaald alvorens het terug te
steken in het slot.
Wil je het slot op een permanente plek bevestigen dan heb je de mogelijkheid om dit te doen om een
buis of aan een wand. Voor muurbevestiging kun je gebruik maken van de muurplaat met
meegeleverde pluggen en schroeven.

Plaatsen van de Batterijen
a) Open de rode kabelklem aan de zijkant van het slot en wikkel de kabel in zijn geheel van het
slot.
b) Zorg dat het slot in de open stand is gedraaid
c) Scheid de bovenste en onderste helft van het slot door de lipjes in te drukken en de twee
delen van elkaar af te trekken. Dit gaat het gemakkelijks door met een schroevendraaier de
lipjes in het slot te drukken.
d) Verwijder het rode kapje van het batterijen compartiment door de schroef los te draaien.
e) Sluit een hoogwaardige opgeladen batterij aan op de connector. Plaats de batterij in het
compartiment en sluit dit weer af met het rode kapje.
f) Plaats de bovenkant weer op de onderkant en let hierbij op dat de sleutel in de open positie
staat. Druk de delen zo op elkaar dat de lipjes weer op hun plek zitten.
g) Test het slot door de sleutel om te draaien naar de op slot stand waarbij de kabel niet is
aangesloten. Het alarm gaat nu af. Door de sleutel weer in de open positie te zetten schakel
je het alarm weer uit. Het slot is nu klaar voor gebruik.
Bevestiging met behulp van de muurplaat.
1. Plaats de vlakke kant van de muurplaat tegen de wand of het oppervlakte waar tegen je het
slot wilt bevestigen.
2. Teken de gaten af op de muur
3. Voor montage op een stenen muur gebruikt u een 6mm boor voor de pluggen. In hout boort
u voor met een 3 mm boor (geen pluggen nodig). Gebruik de korte schroeven voor
bevestiging van de muurplaat aan de wand. Volg stap a) van het plaatsen van de batterijen
om de lange schroeven te kunnen
gebruiken om de achterzijde van
het slot aan de muurplaat te
bevestigen.
4. Plaats de voorkant van het slot
weer over de achterkant zoals
beschreven in stap f) en test het
slot zoals in stap g) Het slot is nu
klaar voor gebruik.

Bevestiging aan een buis (bijvoorbeeld aan een fietsframe)
1. Open het slot zoals aangegeven in stap a)
2. Gebruik de rode beugel en de korte schroeven om het slot om de buis te bevestigen
3. Plaats de voorkant van het slot weer over de achterkant zoals beschreven in stap f) en test
het slot zoals in stap g) Het slot is nu klaar voor gebruik.
n.b. Als de buis te dun is voor gebruik van de beugel verdik deze dan door de ruimte op te vullen
met een stuk rubber.
Gebruik Saddle Secure 2.4 en xl
1. Leidt de kabel door/om de goederen die u wilt beveiligen en bij los gebruik ook door een
vast object.
2. Til het zwarte afdeklipje dat tussen het sleutelgat en de rode kabelklem zit omhoog en
steek de kabel in het kabelgat terwijl de sleutel in de open positie staat.
3. Druk de kabel stevig aan en draai de sleutel naar de “op slot” positie. U heeft het slot nu
in werking gesteld.
4. U kunt het slot testen door de sleutel om te draaien terwijl de kabel niet in het slot zit.
Het alarm zal dan afgaan. U kunt het alarm simpel weer uitzetten door het slot open te
draaien.
-Als het alarm bij het testen niet of nauwelijks hoorbaar is vervang dan de batterij
-Als het alarm afgaat bij het sluiten van het slot terwijl de kabel is ingedrukt controleer dan of de
kabel schoon is en stevig in het slot is gestoken. Houd de kabel aangedrukt als u het slot omdraait.
Zeker bij een nieuw slot heeft dit soms wat extra kracht nodig.

