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Verklaring bij de afbeeldingen:
5=schroefspindelbehuizing,6=slotbehuiz
  
1.Indien het wenselijk is de buitenb
buitenboordmotor op de spiegel met ge
de plaats van de spindelvoet af op de
midden van de spindelvoet op de spieg
Plaats de buitenboordmotor (terug) op 
schroefspindels zodat er voldoen ruimte
schroefspindelbehuizing ter tussen de sc
stift door de rvs schroefspindelbehuizing
stevig vast, met de schroefspindelvoet 
verticale en gesloten positie naar bened
2.Indien STAZO smartlock®  met de schr
op de spiegel met volledig geopen
schroefspindelvoet en de spiegel van he
3.Draai vervolgens de schroefspindel st
naar beneden 
4.Draai nu ook de andere schroefspinde
5.Schuif nu de rvs slotbehuizing over de
6.Druk de rvs slotbehuizing zo ver moge
en sluit het slot door de sleutel 180 g
gesloten. 
7.Verwijder tenslotte de sleutel uit de ci
8.Om het  STAZO smartlock® te verwij
sleutel in de cilinder om en open het slo
 
Belangrijke aanwijzing 
STAZO smartlock® kan in principe
buitenboordmotoren bevindt zich op één
smartlock®  aan de andere steun te wo
dezelfde plaats.   
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STAZO smartlock® is gepatenteerd, SCM en TNO goedgekeurd en 
aanbevolen door verzekeringsmaatschappijen. 
                                                                                                            
indel, 3=spindelvoet,4=spindelhandvat  
l  

van het vaartuig te fixeren: Plaats de 
 één van beide schroefspindels aan. Teken 
rwijder de buitenboordmotor. Bepaal het 
n 5 mm diameter (boor niet doorspiegel).  
el van het vaartuig met volledig geopende 
 vaartuig en de spindelvoet. Schuif de rvs 
l van het vaartuig. Steek de meegeleverde 
5 mm. Draai vervolgens de schroefspindel 
andvat van de schroefspindel hangt nu in 

rdt bevestigd: Plaats de buitenboordmotor 
 de schroefspindelbehuizing tussen de 
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 altijd of het slot goed is aangebracht en 

egen de spiegel worden gedrukt. Draai de 
an de sleutel nooit geweld.  

s worden aangebracht. Op sommige 
 of een oog. In dat geval dient het STAZO 
 sleutel en de sleutel code kaart nooit op 

.nl/html/smartlock.html 
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