
Deze  robuuste schoudertas van kogelwerend nylon geeft bescherming 
op de drie volgende manieren:

1. Tegen diefstal/aanval door middel van de alarmsirene

2. Tegen hacken en scannen van gegevens

3. Tegen diefstal dankzij de niet door te snijden schouderriemen

SHP ANTIDIEFSTALTAS MET ALARM
F u n c t i e s

De sirenebescherming van 120 dB kan binnen een fractie van een 
seconde worden geactiveerd door de stift van de sirene te trekken die zich
op de schoudergordel bevindt. De tas met de ritssluiting links naast de 
3 kaartslots is uit RFID-blokkerend materiaal vervaardigd, zodat wordt 
verhinderd dat hackers de gegevens op de chipkaarten of reispassen van
op afstand kunnen stelen. In de schoudergordel is een stalen kabel 
opgenomen, zodat het onmogelijk is om de gordel door te snijden. 

B e s c h r i j v i n g

1. Handvat en tas

2. Snijbestendige schouderriem

3. Veiligheidssirene

4. Lus ter bevestiging van een sleutel

5. Tas voor het bewaren van de kleine waterfles (0,33 l)

Afbeelding 1 – vooraanzicht

6. Klep met dubbele vergrendeling: 
ritssluiting en scratchtape

7. 1 RFID-blokkerende tas met ritssluiting 

8. 3 vakken voor pasjes

9. 1 klein penvakje

Afbeelding 2 – binnenkant van de tas

10. Koord aan pen 
om het alarm te activeren

Afbeelding 3 – veiligheidssirene

Voor de veiligheidssirene benodigde batterijen: 
1x23A knoopbatterij van 1,2 V.

Zo verwisselt u de batterij:

1. Verwijder het batterijvak aan de achterzijde van de veiligheidssirene, 
schroef beide schroeven los en verwijder het batterijvak

2. Plaats de 1x 23A knoopbatterij in het batterijvak en verzeker u ervan 
dat de plus- en minkanten correct zijn geplaatst

3. Sluit het batterijvak (met de pen van boven naar beneden)

Ac tiveren en deac tiveren van het alarm

Om het alarm te activeren trekt 
u aan het koord van de pen van de
veiligheidssirene.

Om het alarm te laten stoppen
plaatst u de stift terug in het kleine
vakje van de veiligheidssirene.

Importeur:
SUPERHOTPAD UG (haftungsbeschränkt)
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