
 

Säkerhetsinstruktioner: 

Vätskan får inte lagras i kallt utrymme och ska skyddas mot 

direkt solljus. Den måste hållas åtskild från mat och dryck och 

utom räckhåll för barn. 

Spills mindre mängd ut kan det torkas upp med en servett och 

kasseras med vanligt avfall. 

Skadlig om man sväljer vätskan. Undvik kontakt med hud och 

ögon. Inte äta, dricka eller röka under märkningsprocessen. 

 Ögonkontakt: Skölj ögonen rikligt i minst tio minuter. 

Sök omgående läkarvård. 

 Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Produkten 

är oskadlig för huden men kan orsaka klåda. 

 Svälja: Produktens uppbyggnad gör det omöjligt att få 

i sig i skadliga kvantiteter, med undantag för avsiktligt 

intag. Om en mängd har svalts, uppsök omgående 

läkare och visa denna instruktion. 

 Inandning: Om vätskan används i de ringa kvantiteter 

som den är avsedd för, är det omöjligt att ångor i så 

ringa volym ska kunna orsaka några som helst 

medicinska problem. 

Innehåller DMC, Diklormetan 

Att kontrollera online – helt gratis – innebär att du 

får besked om status på den märkta cykeln eller 

andra värdeföremål, skyddade med vårt system. 

Besök gärna: www.ISRCodecheck.com 

 

 

Med en App som tolkar QR-koder läser du 

blixtsnabbt av om cykeln du hittat eller erbjuds köpa, 

har rapporterats stulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safe Solution Smart DNA 

Svartviksslingan 80D 

167 39 Bromma info@safesolution.se

   

Produktansvarig butik och återförsäljare: 

Pär Sandevik 0760-19 97 50 ps@smartsand.se 

www.isrcodecheck.com 

 

 

 

 

 

Instruktion för märkning och registrering, cyklar 

 

 

INTERNATIONAL® 

I S R 
SECURITY REGISTER 

 

Stoppa tjuven 

ISR-Märk din cykel 

http://www.isrcodecheck.com/
http://www.isrcodecheck.com/


 

Innehåll 

 2 Stora ultraförstörbara dekaler 

 1 Medium dekal för diskret placering 

 2 Små ultraförstörbara dekaler 

 1 Varningsdekal 

 UV märkvätska 

 Tops-pensel 

 ISR kontakt-kort med unikt numret 

 

Så här fungerar det 

Dekalerna har skurits ut med en unik kod och 

webbadress till ISR för identifiering av en cykel. Det 

ultraförstörbara etikettmaterialet kommer att 

brytas sönder i små bitar om man försöker 

demontera dekalen, vilket gör det omöjligt för en 

tjuv att återanvända den. Dessutom, om dekalen 

har demonterats, kommer den unika koden och 

webbadressen ändå att synas i UV-ljus. 

Märkning 

Dekalerna fäster på de flesta material, även lätt 

välvda sådana, förutsatt att underlaget är rent och 

helt torrt. Observera att märkvätskan inte etsar in 

mot olackerad kolfiber. I klartext: om alla dekaler 

skulle demonteras kommer cykeln inte att kunna 

identifieras. Ramnumret går inte att heller att 

stansa in eller gravera i kolfiber utan i regel sitter en 

dekal som överlackats. Lyckligtvis är de flesta cyklar 

i kolfiber, lackerade, vilket gör ISR-märkningen 

problemfri. 

 

Med tanke på dekalernas kraftfulla adhesiv, är det 

viktigt att du noggrant valt ut (och rengjort) platsen 

där du tänker placera dem innan du lossar dem från 

sitt skyddspapper. 

A. Stora ultraförstarbara dekaler 

Den ena placeras på ramen mellan sadel 

och pedal och den andra på ramen mellan 

styre och pedalerna. Välj med fördel olika 

sidor av ramen 

B. Medium dekalen placeras på ramens 

undersida vid, pedalhuset. Se till att inte 

täcka befintligt ramnummer. Alternativt 

placeras dekalen på annan diskret plats där 

den inte upptäcks omedelbart 

C. Små ultraförstörbara dekaler placeras i 

navet på fram och bakhjul, var extra noga 

med rengöring här 

D. Varningsdekalen ska placeras väl synlig på 

ramens ovansida eller på styret 

 

Registrering 

Det är mycket viktigt att detaljer om din cykel och 

dina kontaktuppgifter registreras hos ISR. 

Registrering gör du på: 

www.retainagroup.com/adnas   

 

Information om uppdatering 

Skulle du byta adress, mobilnummer eller sälja din 

cykel, kan du rapportera detta på vår hemsida 

www.retainagroup.com/adnas 

 

Bekräftelse 

Systemet erbjuder en året-runt-service för 

omedelbart svar från ISR. I klartext betyder det 

mycket stora risker för tjuven stjäla en märkt och 

registrerad cykel och en upphittad cykel finner 

enkelt sin rätta ägare. 

Kontroll kan även utföras online på 

www.ISRcodecheck.com eller genom att scanna QR-

koden på dekalerna. 

 

ISR kontakt-kort 

En bra idé är att alltid ha kortet i plånboken i 

händelse du skulle behöva kontakta ISR akut. 

Om du blivit bestulen, var snäll och rapportera detta 

omgående på www.ISRcodecheck.com. Du kommer 

att behöva uppge den unika koden UNIQUE CODE: på 

kortets baksida. Den koden överensstämmer med 

koden på dekalerna som cykeln märkts med. 
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