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1 Allmänt

Lås som uppfyller kraven i denna norm är avsedda för
utombordsmotorer.

2 Definitioner

2.1 Lås för utombordsmotorer

I låst och förreglat läge är ett lås för utombordsmotorer avsedda att
förhindra stöld av utombordmotorer monterade på båt.

3 Allmänna krav

3.1 Låset skall vara så konstruerat att utombordsmotorn inte skall kunna
demonteras på normalt sätt när låset är låst och förreglat.

3.1.1 Låset skall vara så utfört så att det låser fast motorn vid båtens skrov.

3.2 För fast monterade lås skall låsets samtliga detaljer med undantag av
nyckel och fästelement utgöra en sammanhängande enhet.

3.2.1 För icke fast monterade lås tillåts att låsenheten utgörs av separata
enheter.

3.2.2 För icke fast monterade lås med kätting eller wire skall lås och kätting
eller wire vara en sammanhängande enhet i låst läge.

3.3 Varje låstyp som marknadsförs skall ha ett praktiskt variationstal på
minst 10.000.

3.4 Med låset skall det följa minst  två nycklar.

3.5 Ett lås som är demonterbart får ej sättas ur funktion om det demonteras
när låset är låst.

3.6 Lås får icke förses med något synligt nummer eller nummerkombination
som korresponderar med kod eller nyckelnummer.

3.7 Lås får ej ha sådana öppningar eller hål som möjliggör att låset kan
öppnas utan att rätt nyckel används.

3.8 Nyckel skall ej kunna tas ur låset förrän full förregling skett.




