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TSR – EGYSZER HASZNÁLATOS ZÁR 
 

 
 

 Használható: szállító konténerhez, kívülről keresztpántos/rudazatos ajtókhoz 
 Eldobható szilárd acél zár plombával, kulcs nélkül 
 Azonos számjelzés mind a három részen 
 220 mm – 440 mm közötti tartórudak közötti távolsághoz 
 Tanúsított: Az Egyesült Államokban a C-TPAT-nak (US vám)  megfelelően HB-3200-04 
 ISO/PAS 17712 szabványnak megfelel 
 Súly: cca. 2 kg, méretek: 500 mm x 70 mm x 70 mm 
 Biztonsági szint: Nagyon magas 
 
Felszerelési útmutató:  
Első lépés: Tegyük a rövid, íves részt a jobb ajtó bal oldali rúdjára.  
Második lépés: Toljuk rá a hosszú részt a bal ajtó jobb oldali rúdján, valamint toljuk át a rövid 
íves rész nyílásán is.  
Harmadik lépés: Határozottan nyomjuk össze a részeket, úgy, hogy a rudazat szorosan össze 
legyen szorítva.  
Negyedik lépés: Fogjuk a számjelzéssel ellátott kábelt és bújtassuk át a kilincs rögzítőjén 
található lyukon. 
Ötödik lépés: Toljuk át a vékony végét a kábelnek a rövid, íves részen található lyukon. 
Szorosan kell tolni, hogy biztosítsuk, hogy ne lehessen kihúzni. Kész a TSR zár felszerelése. 
Ahhoz, hogy leszedjük a zárat, le kell vágni.Ehhez szükséges egy sarokcsiszoló (flex)   

 
A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, 
azonban azok pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatólagos garancia helyett az alábbi 
kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban 
más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a 
tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó 
fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a 
Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott 
veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak 
vagy javaslatnak semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés 
mást nem állít.  




