MOB-installatiehandleiding (1 pagina)
Informeer bij de leverancier/fabrikant van uw reddingvest of er voor dat type reddingvest
een speciale instructie is voor het installeren van de MOB1.
Als er geen speciale instructie is voor uw type reddingvest, kunt u de standaardinstructie uit
de handleiding van de Ocean Signal MOB1 volgen. De meest recente (Engelse) handleiding is
meegeleverd.
De Nederlandse handleiding vindt u op de Nederlandse Ocean
Signal website van True Heading Nederland BV óf scan de QR-code
https://bit.ly/MOB1-bevestiging-vest

Neem de tijd voor de installatie. Het moet
zorgvuldig gebeuren, de installatie van de MOB1
mag de goede werking van uw reddingvest niet
belemmeren.
Vraag bij twijfel hulp aan uw leverancier of laat
het baken installeren door een erkend
keuringsstation voor reddingvesten.

Installatie MOB1 in reddingvest
1. Zorg ervoor dat uw MOB 1 zo laag mogelijk op het blaaspijpje van uw reddingvest wordt
gemonteerd. Het drijflichaam is daar breder, en het pijpje is daar het minst buigzaam
2. Als het blaaspijpje van uw vest te dun is, gebruik dan een adapter van siliconen slang om
een strakke passende montage mogelijk te maken. De MOB moet niet verschuiven
tijdens de activatie. Een adapter is evt. verkrijgbaar via True Heading.
3. Trek het activeringslint voldoende strak aan. 1 vinger tussenruimte is voldoende. Als de
MOB1 op zijn plaats zit, loopt het koord om het drijflichaam heen naar de andere zijde
van de MOB. Het lint mag NIET over de MOB heen geleid worden.
4. Maak het dunne borglijntje vast op een veilige manier aan een vast deel van het
reddingvest zodat u de MOB1 niet verliest als deze tijdens de activatie plotseling
losschiet.
5. Als de MOB geïnstalleerd is, schuift u het rode schuifje omlaag in de ARMED positie. Dan
plaatst u de transparante kap die ervoor zorgt dat de MOB1 niet ongewild wordt
geactiveerd.
6. Laat bij twijfel de montage in het reddingvest controleren.
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