
Gebruiksaanwijzing Silent Skate System (SiSkaS)©

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van dit product (octrooinr.1020023 t.n.v.W.G.Janse).

Met het SiSKaS is het mogelijk volkomen geluidloos te schaatsen omdat een volledige

aansluiting van schaats en schoenhak wordt verkregen.

Hierdoor behoort het storende” klompachtige”geluid bij het op het ijsplaatsen van de schaats

definitief tot het verleden.

De schaats voelt tevens stabieler aan omdat hij direct na de afzet weer over de volledige

schoen lengte aansluit.

Ook een hoger bochtenritme is na aanbrengen van het SiSKaS mogelijk.

Het schaatsen wordt zekerder,sneller, stiller en daardoor plezieriger.

Volg deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig opdat u optimaal resultaat heeft van deze vinding.

1).Figuur 1 toont de onderdelen van het SiSKas.

Breng het zadeltje achter op de bovenzijde van de schaats aan.(zie fig.2)

2).Markeer met een dunne viltstift de plek van de twee gaatjes van het zadeltje op de schaats.

3).Boor met een 4 mm.HSS.boortje twee gaatjes door de voetplaat op de gemarkeerde

plaatsen.

4)Bevestig met  de bijgeleverde boutjes en moertjes het zadeltje op de schaats NADAT u het

zadeltje door de elastieken lus heeft gestoken. Dit dient zodanig te gebeuren dat de opening

van het plastic haakje naar de voorkant van de schaats wijst.(zie fig 3)

Is de schaats reeds voorzien van gaatjes hoeft men uiteraard niet te boren,maar gebruikt men

de achterste gaatjes en monteert men met  de meegeleverde boutjes en moertjes de zadeltjes.

Vergeet niet de ringetjes onder de moertjes te plaatsen.

5).Herhaal deze procedure voor de tweede schaats.

6)Breng de schoen aan op de schaats.

7).Haak het plastic haakje bovenaan de schacht van de schoen in de naar buitenwijzende rand

van de equalizer(zie fig4).Zo zorgt het elastiek voor optimaal terugklappen van uw schaats.

8) Mocht het elastiek niet onder lichte spanning staan, druk dan 1 van de knoopjes van het

elastiek uit het plastic haakje en maak een nieuwe platte knoop op de gewenste lengte.

Snijd het overtollige stukje elastiek weg.

Uw schaatsen zijn nu klaar voor gebruik. Veel plezier!
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