
 
 
 
                                                                                                                                        

STAZO smartlock®

installasjon 
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Delenummer:            1 = Akterspeil, 2 = Fe
innerdel, 6 = Låsehus, 7 = Motorens brake
 
  
1. I de tilfeller STAZO smartlock® skal m
motoren åpnes helt. Plasser motoren rikti
til naturlig. Bruk en markør til å merke av f
markert med markør på akterspeilet(1). B
båten igjen. Plasser låsens innedel(5) bak
5mm skruen in i akterspeilet(1). Skru in
akterspeilet(1). Handtaket på festebolten(2
2. I de tilfeller der STAZO smartlock®  mo
tilfeller): Begge festeboltene(2) på motor
låsens innedel(5) bak festebolten(2). Skru
3. Skru inn den andre festebolten(2) på va
4. Tre låsehuset(6) forsiktig over låsens inn
5. Trykk låsehuset(6) helt inn og lås smartl

 
Viktig 
STAZO smartlock® kan monteres på begg
låsen monteres på den festebolten som ik
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stebolt på motor, 3 = Fot på fe
tt, 8 = nøkkel 

onteres med den medfølgende
g på akterspeilet(1) på båten. S
oten til festebolten(3). Ta av m
ruk 5mm bor. IKKE BOR IGJEN
 festebolten(2), og over det hu
n festebolten(2) på motoren,
) skal peke ned , da er den kla
nteres kun ved hjelp av festeb

en åpnes helt. Plasser motore
 inn festebolten(2) og stram de
nlig måte.  
erdel(5)  med nøkkelen(8) pek

ocken ved å vri nøkkelen(8) 18

e festeboltene. Hvis den ene fe
ke har øye. 

 
 

tvidet informasjon på: www.sta
 

                         
                                                                          

 
STAZO smartlock® er  patentert, godkjent og sertifisert av flere offisielle instanser
og er anbefalt av forsikringsselskapene. 
stebolt, 4 = Handtak på festebolt, 5 = Låsens 

 5mm festeskrue: Begge festeboltene(2) på 
kru den ene festebolten(2) helt inn og stram 

otoren igjen. Bår et hull i senter av der det er 
NOM AKTERSPEILET. Plasser motoren på 
llet du har laget. Skru inn den medfølgende 

 så foten(3) på denne dekker skruen inn i 
r til låsing. 
oltene på motoren (tilfredstillende i de fleste 
n riktig på akterspeilet(1) på båten. Plasser 
n, da er den klar til låsing.  

ende ut på høyre side. 
0 grader. Sjekk at låsen sitter fast. 

stebolten har øye, og ikke den andre, skal 

zo.nl 

 
 

21062004 

http://www.stazo.nl/
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