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LOCKK OBL2
Het boutslot is geschikt voor motoren met boutbevestiging door 

middel van 12 t/m 16mm bouten. Het gebruik van een borgmoer is 

verplicht om een goede werking van het slot te garanderen. 

De bout die u wilt beveiligen moet de juiste lengte hebben 

om straks de slotdikte van 8mm op te vangen. Dit betekent 

dat de bout tussen de 20 en 30mm lengte over moet 

houden. Is de bout te kort, dan is de verbinding te zwak. 

Als de bout te lang is, dan zit deze de behuizing in de weg 

en kan deze niet gesloten worden. Wissel de bout dus uit, 

indien de lengte niet in het juiste bereik valt.

1

Open het slot door de sleutel tegen de klok in te draaien, 

u kunt de sleutel nu uitnemen en veilig opbergen. 

Plaats het binnenwerk van het slot volgens de (afbeelding) 

over de bout en breng de moer en sluitring weer aan. 

Als u een 12mm (M12) bout gebruikt, dient u de bijgeleverde 

sluitring te gebruiken. Bij een M16 is dit niet per se nodig, 

maar het wordt wel geadviseerd. 
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Plaats nu de slotbehuizing geheel over het gemonteerde 

binnenwerk en druk deze goed aan.3

Druk ondertussen het uitstekende deel van 

de slotcilinder geheel in het slot tot u de ‘klik’ hoort. 

Uw buitenboordmotor is nu beveiligd tegen diefstal!
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Scan de QR-code om naar de website te gaan! WWW.LOCKK.EU
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LOCKK OBL2
The bolt lock is suitable for outboard motors with bolt mounting. 

This model is suitable for 12mm up to 16mm bolts.. The use of a 

lock nut is required to ensure the right function of the lock.

The bolt you need to secure must have the correct length 

to accommodate the lock thickness of 8mm. This means 

that the bolt must have a protruding length between 20 

and 30mm. If the bolt is too short, the connection is not 

optimal. If the bolt is too long, it will interfere with the 

housing and cannot be closed. So exchange or shorten 

the bolt if the length is not in the correct range.
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Open the lock Open the lock by rotating the key counter 

clockwise. Now you can remove the key and store it safely. 

Place the interior of the lock over the bolt as shown and 

reinstall the nut and washer. If you are using a 12mm (M12) 

bolt, use the supplied washer. With M16 bolt this is not 

necessary, but it is recommended.
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Place the lock housing completely around the mounted 

interior and press it down.3

While pressing (step 3) Push the cylinder completely 

into the cylinder housing until you hear the “click” 

Your outboard is now protected!
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Scan the QR-code to go to our website! WWW.LOCKK.EU
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