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Een kort demo-filmpje van de Safeman is te vinden via: www.safeman.nl/demo  
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1. BEVEILIGEN VAN HET MATERIAAL MET DE SAFEMAN 

Figuur 1 + 2 

Neem het gedeelte van de Safeman met de inkepingen (de “ster”) tussen je vingers. Met de 

andere hand houd je het zwarte onderste gedeelte vast. Draai de ster een klein beetje zodat 

het einde van de kabel automatisch eruit komt. Houd de Safeman bij de ster vast en pak met 

de andere hand het einde van de kabel en trek het helemaal eruit.  

 

Figuur 3 

Het is mogelijk om twee lussen te maken, voor een sterkere beveiliging of om bijvoorbeeld 

een helm erbij vast te zetten. In dat geval maak je één lus om je materiaal, dan de kabel 

terug het Safeman slot in door één van de openingen en vervolgens maak je een tweede lus 

om een vast object (bijv. ski rek). Als je materiaal of object erg groot is, gebruik dan gewoon 

één lus. Trek de kabel er altijd zover doorheen dat het materiaal goed strak vast zit.  

 

2. ONTGRENDELEN VAN HET SAFEMAN SLOT 

Figuur 4 + 5 

Alleen bij het ontgrendelen is de sleutel nodig. Steek de sleutel in het sleutelgat en draai het 

een volledig kwartslag om. Het slot is dan ontgrendeld en je kunt de kabel uit de openingen 

halen. 

** Als bescherming kan de sleutel er alleen uitgehaald worden in de ‘klaar’ stand. Dat wil 

zeggen, kabel uit de openingen en sleutel weer een kwartslag teruggedraaid in begin-stand. 

 

Figuur 6 

Om het Safeman slot op te bergen moet de kabel ingerold worden. Houd weer de ster van 

het slot vast en draai met de andere hand het onderste gedeelte zodat de kabel opgerold 

wordt. 
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