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Návod k použití opaskového klipu UBC-01
1. Upevnění pouzdra na opasek

• Pro správnou funkci opaskového klipu je třeba tento klip předem nastavit pro 
správnou šířku opasku od 32 do 55 mm.

• Pouzdro upevníte na opasek tak, že při současném stisknutí obou tlačítek A na 
bocích opaskového klipu vysunete zatažením spodní fixační část B.

• Poté vrchní ozuby C nasadíte za opasek a spodní část B dovřete na doraz tak, aby 
došlo k zaklapnutí. Přitom se musí spodní ozub D zasunout za spodní okraj opasku. 
O bezchybnosti zajištění na opasku se přesvědčíte tím, že za pouzdro zatáhnete 
a zkontrolujete, zda je horní výstražník E celý viditelný.

• Pokud by se pouzdro na opasku volně posouvalo, nebo naopak kvůli větší šíři 
opasku zcela nezacvaklo, je nutné nastavit šíři fixačního systému klipu.

2. Nastavení šíře opasku

• Vysuňte spodní fixační část B do otevřené polohy. Pomocí křížového šroubováku 
odmontujte spodní ozub D povolením šroubu F. Vyjměte šroub F, spodní ozub D 
i matici G. Dbejte na to, aby nedošlo k vypadnutí a případné ztrátě matice G.

• Nyní zasuňte spodní fixační část B do zavřené polohy a zasaďte vyjmutý spodní 
ozub D do přiměřené vzdálenosti tak, aby byl opasek pevně sevřen mezi ozuby C 
a D (doporučujeme posunutím spodního ozubu D ještě o 1 zub zmenšit mezeru). 
Pokud je opasek ještě volný, zmenšete mezeru o další zub. Tento postup opakuj-
te, dokud nebude opasek přiměřeně zafixovaný. Neustále přidržujte spodní ozub 
D ve zvolené poloze.

• Vysuňte spodní fixační část B do otevřené polohy. Poté opět pevně, ale úměrnou 
silou, připevněte spodní ozub D pomocí šroubu F a matice G v nově zvolené polo-
ze. Překontrolujte správnost nastavení připevněním na opasek.

POZOR! Pouzdro je konstruováno na nejběžnější druhy opasků šíře od 32 do 55 mm. Na atypické opasky – extrémně 
velké či naopak malé šíře – nemusí jít pouzdro připevnit. Také opasky z příliš tenkého či tlustého materiálu mohou 
činit potíže při nošení či fixaci!

3. Sejmutí pouzdra z opasku

• Pouzdro z opasku sejmete tak, že při současném stisknutí obou bočních tlačítek A zatáhnete celým pouzdrem smě-
rem vzhůru. Tím se otevře spodní fixační část B.

4. Nastavení náklonu pouzdra

• Pouzdro lze vůči opasku otočit v rozsahu 
360 stupňů bez použití nářadí (má 16 are-
tovaných poloh).

• Při příliš obtížném pootáčení (nebo naopak 
neúměrně lehkém) je možné upravit sílu 
odporu otočného mechanismu tak, aby vy-
hovovala vašim potřebám. Pomocí křížové-
ho šroubováku mírně povolte či utáhněte 
fixační šroub H, který najdete na přední 
nebo na zadní straně pouzdra (v závislosti 
na typu pouzdra) – viz obr. 3.
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