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Om de mast IN te klimmen:

1. Zie fi guur A. 
Steek uw benen door de beenlussen. Ga zitten op de stoel en trek 
de beenlussen aan tot u comfortabel zit. Plaats uw voeten in de 
voetlussen.

2. Zie fi guur B. 
Houd uw voeten bij elkaar aan weerskanten van de statische lijn 
en sta op terwijl u de top klemunit omhoog schuift zover u kunt.

3. Zie fi guur C. 
Ga zitten, til uw knieën op en duw de voet klemunit naar boven 
en schuif deze zo hoog als mogelijk is. 

4. Zie fi guur D. 
Houd uw voeten bij elkaar aan weerskanten van de statische lijn 
en sta op terwijl u het top klemunit omhoog schuift zover u kunt.

5. Zie fi guur C. 
Ga zitten, til uw knieën op en duw de voet klemunit naar boven 
en schuif deze zo hoog als mogelijk is. 

6. Zie Figuur E. 
Als u bij de top van de mast bent, herhaal stap 2. Bevestig de 
karabijnhaak aan de klemunit sluiting.

Om naar BENEDEN te klimmen:
1. Terwijl u zit, schuif de voet klemunit naar beneden tot 
    kniehoogte.
2. Sta op, schuif top klemunit van het zitgedeelte naar beneden,
    tot deze bijna bij de klemunit van het stagedeelte is.
3. Herhaal het proces tot u veilig op dek staat.
4. Sta op uit de TOPCLIMBER®, laat de kernmantellijn zakken
    en maak op dek los. 
5. Maak de tas van de TOPCLIMBER® los van de zitplank.
6. Maak indien nodig de klemunits schoon en berg TOPCLIMBER®
    weer droog in de opbergtas. 

“Sailing should be simple and safe”
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Voordat u de TOPCLIMBER® gebruikt:

1. Lees de instructie aandachtig.
2. Leer alle onderdelen van de 
    TOPCLIMBER® kennen.

• top lijn klemunit met hefboom 

• reductie karabijnhaak om aan de statische lijn
   te bevestigen tegen slingeren bij zeegang
• voetband klemunit met hefboom

• werktas met karabijnhaak – te gebruiken als
   gereedschaptas

• stoel met beenbanden is onderdeel A

• stoelband

• afstandhouder voetdeel B

•voetlussen zijn onderdeel van B

3. U heeft een statische kernmantellijn 10 mm
    nodig, mastlengte + 2 m om de top van 
    de mast te bereiken.

TOPCLIMBER® klaarmaken voor gebruik:
1. Knoop de statische lijn aan een val en hijs 
    tot de top van de mast. Zet de val vast.
2. Voer het vrije eind van de lijn naar beneden 
    door de klemunit A van het stoeltje.
3. Bevestig de karabijnhaak van de afstandhouder 
    van de stoel aan de kernmantellijn (optioneel).
4. Voer daarna de lijn door de klemunit B van 
    het voetdeel.
5. Voer nu de lijn door de afstandhouder van 
    band, onderdeel B.
6. Zet de kernmantellijn vast op het dek, ca. 1 m. uit de mast.
7. Gebruik een lier om de statische kernmantellijn op spanning te zetten.
8. Tot slot, bevestig de werktas met karabijnhaak aan de zijkant net boven de 
    bootsmanstoel, links of rechts.

GEBRUIK: alleen een goede kwaliteit 
voorgerekte statische kernmantellijn 
10mm. 
ADVIES: bestel de lijn ter lengte van uw 
mast (+ 2 m) en bewaar die bevestigd 
aan uw TOPCLIMBER®.
ALTIJD: uw TOPCLIMBER® en statische 
kernmantellijn controleren voor gebruik.
CONTROLEER: klemunits, karabijn-
haken, sluitingen en moeren.
NOOIT: blootsvoets in de mast klimmen.

www.topclimber-nederland.nl

Veilig werken

in de mast !


