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� WAARSCHUWING
LEES DEZE HANDLEIDING VÓÓR GEBRUIK GOED DOOR EN BEWAAR 
DEZE.

INLEIDING
Gefeliciteerd. U heeft één van de beste en meest betrouwbare stabjacks 
aangeschaft die momenteel leverbaar zijn. Uw Mares Stabjack is het 
eindresultaat van jarenlang ontwikkelen. In de toegepaste processen en 
materialen zit duizenden uren onderzoek. Dat betekent dus betrouwbaarheid, 
een eigenschap die u terugvindt in IEDER product van Mares.
Deze handleiding is bedoeld als gids voor ervaren technici en niet als 
instructieboek voor beginners. Het is niet een allesomvattende handleiding 
voor de reparatie van duikapparatuur. Mares organiseert periodiek technische 
opleidingen en verstrekt actuele informatie over en beschrijvingen van 
reparatietechnieken. Wij raden u aan, voordat u reparaties probeert te 
verrichten, een praktische opleiding te volgen met betrekking tot de 
reparatie van MARES-duikapparatuur.
Lees de complete handleiding goed door voordat u reparaties uitvoert.
Belangrijk:
Belangrijke informatie en waarschuwingen die van invloed kunnen zijn op 
de prestatie of kunnen leiden tot verwonding of de dood van de monteur, 
eigenaar van het stabjack of andere personen, worden aangegeven met de 
volgende symbolen:

� GEVAAR
Geeft een gevaarlijke situatie aan die, tenzij deze wordt vermeden, 
leidt tot ernstig letsel of de dood.

� WAARSCHUWING
Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, tenzij deze wordt 
vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

� PAS OP
Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, tenzij deze wordt 
vermeden, kan leiden tot licht of middelmatig letsel. Hiermee 
wordt ook gewezen op onveilige duikgewoonten.

Mares behoudt zich te allen tijde het recht voor producten, processen en 
productietechnieken te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de 
monteur om ten behoeve van de service en reparaties die hij zal uitvoeren, 
op de hoogte te blijven van actuele informatie omtrent Mares en gebruik te 
maken van de meest recente onderdelen van Mares.

BELANGRIJK:
Als een waarschuwing of informatie in deze handleiding niet duidelijk is of 
als u deze niet geheel begrijpt, dient u vóór gebruik van of reparatie aan een 
MARES stabjack contact op te nemen met Mares.

� WAARSCHUWING
Volg deze en alle andere instructies met betrekking tot uw Mares 
stabjack en alle overige duikapparatuur nauwgezet op. Doet u dat 
niet, dan kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

� WAARSCHUWING
Zoals voor alle duikapparatuur geldt, zijn ook Mares stabjacks 
ontworpen voor gebruik door uitsluitend opgeleide, gebrevetteerde 
duikers. Als u niet begrijpt wat de risico’s zijn die gepaard gaan 
met het gebruik van dergelijke apparatuur, kan dit ernstig letsel 
of de dood tot gevolg hebben. Gebruik dit stabjack en overige 
duikapparatuur UITSLUITEND als u een opgeleide, gebrevetteerde 
duiker bent.

EN 250: 2000-GECERTIFICEERD STABJACK
De PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) die in deze handleiding 
worden beschreven, zijn onderworpen aan een typegoedkeuring en 
gecertificeerd conform de EN 250: 2000-norm (Richtlijn 89/686/EEG categorie 
III als harnas voor duiken) en EN 1809 (Richtlijn 89/686/EEG categorie II als 
stabjack) door de geregistreerde testinstantie nr. 0474 RINA, Via Corsica 12, 
16128 GENUA, ITALIË.

JACKET
ERGO LINE MRS PLUS
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Model EN250: 2000 EN 1809 Markering
DRAGON MRS PLUS 0474 0474 CE0426
KAILA MRS PLUS 0474 0474 CE0426
VECTOR 1000 MRS PLUS 0474 0474 CE0426
ICON 0474 0474 CE0426
ALIIKAI 0474 0474 CE0426
PEGASUS MRS PLUS 0474 0474 CE0426
VECTOR EPIC MRS PLUS 0474 0474 CE0426
ORIGIN SPORT MRS PLUS 0474 0474 CE0426
ORIGIN SPORT 0474 0474 CE0426
VECTOR ORIGIN 1000 0474 0474 CE042

Het getal 0426 naast de CE-markering verwijst naar de geregistreerde 
testinstantie nr. 0426 ITALCERT, V.le Sarca, 336 - 20126 MILAAN, ITALIË, die 
conform artikel 11.B van de Richtlijn 89/686/EEG bevoegd is controle uit te 
oefenen op de productie van uitsluitend producten die zijn ingedeeld in 
categorie III (harnas voor duiken)”.

VERWIJZINGEN NAAR EN 250: 2000 - OBJECT - 
DEFINITIES - BEPERKINGEN
 � Object: De eisen en testen die in EN 250 vermeld staan, zijn bedoeld om 

een minimaal niveau van veiligheid voor de werking van een duiktoestel 
op een maximale diepte van 50 m/162 feet te verschaffen.

 � Duiktoestel - Definitie (EN 132): Een onafhankelijk ademhalingstoestel 
met gecomprimeerde ademlucht is een toestel waarin de duiker een 
voorraad gecomprimeerde lucht mee kan nemen, zodat hij onder water 
adem kan halen. 

 � Duiktoestel – Minimale apparatuur (EN 250: 2000):
 a) Luchtfles/flessen.
 b) Vraaggestuurde ademautomaat.
 c) Veiligheidsapparatuur, zoals manometer/computer, reservemechanisme 

of alarm.
 d) Draagframe of houder voor luchtfles(sen) waarop het harnas wordt 

gemonteerd, of draagsysteem, zoals backpack en/of banden, harnas 
stabjack.

 e) Gelaatstuk: mondstuk, volgelaatsmasker of duikhelm.
 f ) Gebruikershandleiding.
 � Beperkingen (EN 250: 2000) - Maximale diepte: 50 m/162 feet.
 � Duiktoestel - Componentgroepen (EN 250: 2000): D duikapparatuur 

kan bestaan uit afzonderlijke componenten zoals flessen, automaat 
en manometer. De MARES stabjacks die in deze handleiding worden 
beschreven, kunnen worden gebruikt in combinatie met andere 
duikapparatuur, mits gecertificeerd conform Richtlijn 89/686/EEG. De 
lucht in de flessen moet voldoen aan de eisen voor ademlucht als bepaald 
in EN 12021.

 VERWIJZINGEN NAAR EN 1809 - OBJECTEN - 
DEFINITIES - BEPERKINGEN
 � Object: De EN 1809-richtlijn is bedoeld om minimale eisen aan veiligheid 

en prestatie voor opblaasbare stabjacks te bepalen.
 � Stabjack - Definitie (EN 1809): Een middel waarmee de duiker zijn/haar 

drijfvermogen gedurende de duik kan regelen.
 � Beperkingen: Onder de EN 1809-norm vallen niet de eisen voor 

drijflichamen en reddingsvesten. Een stabjack is niet bedoeld om een 
bewusteloze of tijdelijk mindervalide duiker aan de oppervlakte met zijn/
haar hoofd boven water te houden.

� WAARSCHUWING
Lees deze handleiding goed door. Onjuist gebruik van 
duikmateriaal kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. 
Duikapparatuur dient uitsluitend te worden gebruikt door 
gebrevetteerde duikers. U dient een professionele opleiding bij 
een bevoegde, gebrevetteerde instructeur te volgen. Met het oog 
op uw veiligheid dient u uw materiaal voor een servicebeurt aan 
te bieden bij Mares of een erkend Mares servicecentrum.

De stabjacks die in deze handleiding worden beschreven, zijn getest en 
gecertificeerd voor gebruik bij temperaturen tussen -20°C en +  60°C.
De volgende waarschuwing is op het stabjack gestikt.

BELANGRIJK:
Lees de instructies goed door. Het stabjack is geen reddingsvest: het 
garandeert niet dat het hoofd van een duiker aan de oppervlakte boven 
water blijft. Als de handleiding niet meer in uw bezit is, kunt u bij uw MARES-
dealer een nieuw exemplaar bestellen.
Controleer het stabjack vóór gebruik op lekkage en controleer of alle 
componenten van het stabjack goed werken. Sluit de lagedrukslang op 
een lagedrukpoort van de eerste trap aan VÓÓR u de automaat op de fles 
aansluit. 
Spoel na gebruik zowel de binnen- als buitenkant van het stabjack goed met 
zoet water. Dit is met name belangrijk na gebruik in een zwembad. Onvoldoende 
onderhoud kan leiden tot schade aan het stabjack of storingen tijdens gebruik. 
Blaas het stabjack licht op voordat u het opbergt.
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Technische
kenmerken

DRAGON 
MRS PLUS

KAILA
MRS PLUS

VECTOR 1000 
MRS PLUS

ICON ALIIKAI PEGASUS 
MRS PLUS

VECTOR EPIC
 MRS PLUS

ORIGIN 
SPORT

MRS PLUS

ORIGIN 
SPORT

VECTOR 
ORIGIN 1000

Type Dragon Aircell Dragon Aircell Classic Aircell Dubbelwandige 
luchtkamer

Dubbelwandige 
luchtkamer

Classic Aircell Classic Aircell Classic Aircell Classic Aircell Classic Aircell

Inflator Ergo Ergo Ergo Ergo Ergo Ergo Ergo Ergo Ergo Ergo

Sealing Hoogfrequent Hoogfrequent Hoogfrequent Hoogfrequent Hoogfrequent Hoogfrequent Hoogfrequent Hoogfrequent Hoogfrequent Hoogfrequent

Materiaal 
drijflichaam

Nylon 420/
Nylon 420

Nylon 420/
Nylon 420

Duroskin/
Nylon 420

Dubbelwandige 
luchtkamer:

Nylon 420 aan 
buitenkant 

Polyurethaan 
aan binnenkant

Dubbelwandige 
luchtkamer:

Nylon 420 aan 
buitenkant 

Polyurethaan 
aan binnenkant

Duroskin/
Duroskin

Nylon 420/
Nylon 420

Nylon 420/
Nylon 420

Nylon 420/
Nylon 420

Cordura 1000/
Nylon 420

Backpack Vector Vector Vector LVC LVC Vector Vector Vector Vector Vector

Buikband Quick Adjust 
System

Quick Adjust 
System

Quick Adjust 
System

- - - Quick Adjust 
System

Buikband Buikband Quick Adjust 
System

Maximale 
grootte fles

Enkele fles:
Min/max 
diameter 

14,1/21,5 cm
Max. vol. 20 l.

Enkele fles:
Min/max 
diameter 

14,1/21,5 cm
Max. vol. 20 l.

Enkele fles:
Min/max 
diameter 

14,1/21,5 cm
Max. vol. 20 l.

Enkele fles:
Min/max 
diameter 

14,1/21,5 cm
Max. vol. 20 l.

Enkele fles:
Min/max 
diameter 

14,1/21,5 cm
Max. vol. 20 l.

Enkele fles:
Min/max 
diameter 

14,1/21,5 cm
Max. vol. 20 l.

Enkele fles:
Min/max 
diameter 

14,1/21,5 cm
Max. vol. 20 l.

Enkele fles:
Min/max 
diameter 

14,1/21,5 cm
Max. vol. 20 l.

Enkele fles:
Min/max 
diameter 

14,1/21,5 cm
Max. vol. 20 l.

Enkele fles:
Min/max 
diameter 

14,1/21,5 cm
Max. vol. 20 l.

Gewicht (maat L) 3,6 3,5 3,6 3,4 3,3 2,9 3,5 3,4 3,2 2,9 

MRS - - X (optioneel) - - - X - - -

MRS Plus X X - X X X - - - -

S.A.H.S. - - X X X - - - - -

Soft Grip X X X X X - - - - -

BPS (back 
protection system)

- - - X X - X - - -

BPS Plus X X X X X - - - - -

Metalen ringen 5 5 7 7 7 - - - - 4

Acetaat ringen - - - - - 3 6 5 5 -

Zakken 2 met rits,
water- 

afvoerend 

2 met rits,
water- 

afvoerend 

2 met rits,
water- 

afvoerend 

1 uitvouwbare 
zak met rits

1 uitvouwbare 
zak met rits

1 oprolzak met 
klittenband-

sluiting

2 met rits,
water- 

afvoerend 

2 met rits 2 met rits 1 met rits, 
1 zonder rits

Met de hand 
bedienbare 
ventielen

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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MAATTABEL

MODEL MAAT GEWICHT LENGTE TAILLEOMVANG BORSTOMVANG

Dragon Mrs Plus
Vector 1000 MrsPlus
Icon
Pegasus Mrs Plus 
Vector Epic Mrs Plus
Origin Sport Mrs Plus
Origin Sport
Vector Origin 1000

XXS-XS <55 <165 70-90 <95

S 50-70 165-175 75-95 85-105

M 60-80 165-180 90-115 95-115

L 70-90 170-185 100-120 105-120

XL >80 >180 110-140 >120

MODEL MAAT GEWICHT LENGTE TAILLEOMVANG BORSTOMVANG

Kaila Mrs Plus
Aliikai

XXS <50 <160 65-85 <85

XS <50 <160 65-85 <85

S 45-65 150-170 70-90 80-90

M 50-70 165-175 80-105 85-95

L >60 >170 85-115 >90

TABEL HEFVERMOGEN IN NEWTON (KG/LB)

MODEL XXS XS S M L XL

Dragon Mrs Plus
140 Nt

(14,2 kg/30.8 Lb)
140 Nt

(14,2 kg/30.8 Lb)
170 Nt

(17,3 Kg/38.1 Lb)
190 Nt

(19,3 Kg/42.5 Lb)
220 Nt

(22,5 Kg/49.6 Lb)

Kaila Mrs Plus
140 Nt

(14,2 Kg/30.8 Lb)
140 Nt

(14,2 Kg/30.8 Lb)
140 Nt

(14,2 Kg/30.8 Lb)
140 Nt

(14,2 kg/30.8 Lb)
160 Nt

(16,3 Kg/35.9 Lb)

Vector 1000 Mrs Plus
140 Nt

(14,2 kg/30.8 Lb)
140 Nt

(14,2 kg/30.8 Lb)
150 Nt

(15,3 Kg/33.7 Lb)
160 Nt 

(16,3 Kg/35.9 Lb)
180 Nt

(18,3 Kg/40.3 Lb)
230 Nt

(23,5 Kg/51.8 Lb)

Icon
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)

Aliikai
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)

Pegasus Mrs Plus
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)
200 Nt

(20,5 Kg/45.1 Lb)

Vector Epic Mrs Plus
140 Nt

(14,2 kg/30.8 Lb)
150 Nt

(15,3 Kg/33.7 Lb)
160 Nt

16,3 Kg/35.9 Lb)
180 Nt

(18,3 Kg/40.3 Lb)
230 Nt

(23,5 Kg/51.8 Lb)

Origin Sport Mrs Plus
95 Nt

(9,7 kg/21.3 Lb)
95 Nt

(9,7 kg/21.3 Lb)
125 Nt

(12,7 kg/27.9 Lb)
135 Nt

(13,7 Kg/30.2 Lb)
155 Nt

(15,8 Kg/34.8 Lb)
185 Nt

(18,8 Kg/41.4 Nt)

Origin Sport
95 Nt

(9,7 kg/21.3 Lb)
95 Nt

(9,7 kg/21.3 Lb)
125 Nt

(12,7 kg/27.9 Lb)
135 Nt

(13,7 Kg/30.2 Lb)
155 Nt

(15,8 Kg/34.8 Lb)
185 Nt

(18,8 Kg/41.4 Nt)

Vector Origin 1000
90 Nt

(9,1 Kg/20.0 Lb)
90 Nt

(9,1 Kg/20.0 Lb)
105 Nt

(10,7 Kg/23.5 Lb)
110 Nt

(11,2 Kg/24.6 Lb)
115 Nt

(11,7 Kg/25.7 Lb)
150 Nt

(15,3 Kg/33.7 Lb)
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ERGO-INFLATOR
Met de Ergo-inflator (Afb. 1) kunt u direct en nauwgezet uw drijfvermogen 
regelen.
De “ERGO”-inflator werkt met een inlaatdruk tussen 8 bar/117 psi en 
12 bar/176 psi. Controleer vóór gebruik de technische specficaties van uw 
ademautomaat.

AFB. 1

 1) Ribbelslang
 2) Trekkoord ventiel
 3) Bus van koord
 4) Huis
 5) Ontluchtknop
 6) Mondstuk
 7) Luchtinlaatknop
 8) Bus van ventiel
 9) Filter 
 10) Snelkoppeling
 11) Beschermingskapje

OP DE EERSTE TRAP AANSLUITEN
- Sluit de lagedrukslang aan op een LAGEDRUKPOORT van de eerste trap.

� WAARSCHUWING
De slang kan uitsluitend worden aangesloten op een 
LAGEDRUKPOORT van de eerste trap. Aansluiting op een 
hogedrukpoort kan voor de duiker ernstig letsel of de dood tot 
gevolg hebben en de apparatuur beschadigen.

- Sluit het andere uiteinde van de lagedrukslang met de snelkoppeling aan 
op de inflator. 

- Doe dit altijd terwijl er geen druk op de eerste trap staat. Dat gaat het 
eenvoudigst.

- Bevestig de lagedrukslang met de klem op de ribbelslang (Afb. 2).

AFB. 2

LUCHT IN HET STABJACK BLAZEN
Als u lucht in het stabjack wilt blazen, drukt u op de knop van de power 
inflator (Afb. 3).
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AFB. 3

Wanneer u de knop loslaat, stopt de luchttoevoer direct; zo niet, breng het 
stabjack dan naar een ERKEND MARES SERVICECENTRUM.

HET STABJACK ONTLUCHTEN
U kunt het stabjack op twee manieren ontluchten:
1) druk de ronde knop van de orale inflator in en houd de ribbelslang 

omhoog (Afb. 4) of

AFB. 4

2) trek de inflator naar beneden (Afb. 5).

AFB. 5

MET DE MOND OPBLAZEN
U kunt het stabjack via het mondstuk met de mond opblazen (Afb. 6).

AFB. 6

Volg onderstaande stappen:
- Plaats uw lippen om het mondstuk.

� WAARSCHUWING
Gebruik het stabjack niet als een bron van ademlucht. Adem geen 
lucht in via het mondstuk van de inflator. Het gas uit het stabjack 
kan u mogelijk niet in leven houden.

- Druk op de ontluchtknop terwijl u in het mondstuk uitademt.
- Laat vervolgens de ontluchtknop los.
Herhaal deze stappen tot het stabjack voldoende gevuld is.
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VECTOR BACKPACK
dankzij de evolutie van het syncro backpack wordt het gewicht van de 
duikset nu beter over het lichaam van de duiker verdeeld en dat betekent 
stabiliteit tijdens de duik.

Q.A.S. (QUICK ADJUST SYSTEM)-SYSTEEM
Voordat het stabjack onder water gebruikt kan worden, dient het op het 
lichaam van de duiker te worden afgesteld.
Als u de buikband korter of langer wilt maken, haalt u de band uit de linker- 
en rechterlus aan de binnenzijde van het stabjack en verstelt u deze met 
behulp van de afstelband met gesp door het gedeelte met klittenband naar 
voren of achtere te schuiven tot de band de juiste lengte heeft (Afb. 7).

AFB. 7

Zodra de band juist is afgesteld, trekt u deze weer door de lussen en 
controleert u of het stabjack goed zit. Houd daarbij wel rekening met de 
dikte van uw natpak en let u op dat de twee kanten geheel symmetrisch zijn.
De buikband is juist afgesteld als de delen met het klittenband elkaar op de 
buik van de duiker overlappen.
Als de buikband de juiste lengte heeft, kunt u met de schouderbanden links 
en rechts het stabjack verder aan uw lichaam aanpassen.

� PAS OP
Als u bovenstaande instructies goed heeft opgevolgd, wordt 
de buikband goed gerekt en ontstaan er geen plooien. Is er wel 
sprake van plooien, dan zitten de banden te strak ten opzichte van 
de lengte van de buikband.

ACCESSOIRES
De accessoires van de Mares stabjacks zijn van de hoogste kwaliteit. Op de 
kleinste details is gelet. Alle gespen zijn vervaardigd van technopolymeer. 
Aan de D-ringen kunt u camera’s en andere accessoires bevestigen. Met de 
efficiënte draaibare slanghouders kunt u de console en/of octopus optimaal 
en veilig positioneren. Alle stabjacks worden geleverd met een onbreekbaar 
tweetonig fluitje. De inflator is voorzien van een handig kapje om de 
slangaansluiting te beschermen.

GEÏNTEGREERD LOODSYSTEEM

MRS PLUS
MRS Plus is de volgende generatie van het eerste mechanische 
loodafwerpsysteem dat in de markt verkrijgbaar is. De gesp is geheel 
vernieuwd: u klikt de gesp simpelweg op zijn plaats en hij zit vast. Eén 
keer trekken en het lood is weer los. Maximale inhoud: 6 kg verdeeld 
in diverse formaten. De loodzak is aan de binnenzijde in meerdere 
compartimenten onderverdeeld voor het geval u niet van de volledige 
capaciteit gebruikmaakt.

HET GEÏNTEGREERDE LOODSYSTEEM IN ELKAAR 
ZETTEN
Open de rits en plaats het gewenste gewicht aan lood met een maximum 
van 6 kg per houder (Afb. 8).

AFB. 8

Gebruikt u per houder niet de volledige capaciteit, sluit dan aan de 
binnenzijde van de houder het klittenband (A) zodat het lood tijdens de duik 
niet gaat schuiven (Afb. 9).
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AFB. 9

Sluit de rits.

HET MRS PLUS-SYSTEEM AFWERPEN
Plaats de MRS Plus in het speciale vak in de zak van het stabjack. Zorg dat er 
geen lucht in het stabjack zit.
Schuif het mannelijke deel van de gesp (A) van de Mrs Plus-houder in het 
vrouwelijke deel (B) aan de binnenzijde van het vak van het stabjack en druk 
tot hij vast klikt (Afb. 10).

AFB. 10

Let op dat het mechanisme van de mannelijke gesp (A) perfect vastzit in het 
vrouwelijke deel (B) (Afb. 11).

AFB. 11

Als u de MRS Plus-houder wilt afwerpen of uit het vak wilt halen, pakt u de 
hendel (C) van de MRS Plus-houder vast (Afb. 12).

AFB. 12

Trek de hendel (C) flink naar voren zodat de mannelijke gesp (A) uit de 
vrouwelijke gesp (B) schiet en trek vervolgens de hele houder naar buiten 
(Afb. 13).
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AFB. 13

MRS - MECHANICAL RELEASE SYSTEM

HET MRS OP HET STABJACK MONTEREN
1) Bevestig de borgpen op de grondplaat die op het stabjack is genaaid 

(Afb. 14). Gebruik hiervoor gereedschap (bijvoorbeeld een moersleutel of 
kleine schroevendraaier) en draai de pen 90° tot hij vastzit.

AFB. 14

2) Plaats het benodigde lood (max. 6 kg/13 lb per compartiment) (Afb. 15) 
in het MRS-compartiment. Als u maar weinig lood gebruikt, maak dan 
gebruik van het klittenband aan de binnenzijde van de zak, zodat het lood 
tijdens de duik niet gaat schuiven. Sluit de flap met klittenband aan de 
buitenzijde.

AFB. 15

3) Plaats het MRS-compartiment in de daarvoor bestemde zak van het 
stabjack en zorg dat schuif A in zitting B klikt (Afb. 16).

AFB. 16

Druk op deblokkeerknop C en bevestig de hendel aan de borgpen (Afb. 17). 
Laat de knop los.
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AFB. 17

4) Het systeem is klaar voor gebruik.

HET MRS DEBLOKKEREN
Druk op de deblokkeerknop C (Afb. 17). Draai de hendel naar buiten om het 
systeem te deblokkeren (Afb. 18). Verwijder het MRS (Afb. 19).

AFB. 18

AFB. 19

� WAARSCHUWING
CONTROLEER VÓÓR DE DUIK OF HET SYSTEEM GOED IS 
GEMONTEERD.

S.A.H.S. (Self Adjusting Harness System) 
Het zelfpositionerende harnassysteem dat Mares speciaal ontwikkelde voor 
vrouwelijke rondingen. Dit systeem bestaat uit een paar ringen die op de 
schouderbanden en aan de binnenzijde van het stabjack worden geplaatst. 
Deze staan in een bepaalde hoek zodat de schouderbanden op de meest 
natuurlijke wijze over de borst van de duikster lopen. Zo zit het stbjack des te 
prettiger en heeft het een prima pasvorm.

SOFT GRIP
Padding met een neutraal drijfvermogen, speciaal ontworpen voor een 
ongeëvenaard comfort en een optimale aansluiting van het natpak op op 
het stabjack.

B.P.S. (BACK PROTECTION SYSTEM)
Padding met een neutraal drijfvermogen dat dankzij een combinatie van 
materialen met verschillende mechanische eigenschappen sterk en veilig 
is. In vergelijking met gewone beschermende materialen worden schokken 
nu nog beter opgevangen. En alsof dat niet genoeg is, de countouren en 
speciale uitvoering van de naden verzekeren een buitengewone aansluiting 
van het natpak op het stabjack.

OVERDRUKVENTIEL/SNELONTLUCHTING
Het stabjack is voorzien van overdruk/snelontluchtingventielen (Afb. 20). 
Het stabjack wordt automatisch ontlucht als de interne druk een bepaald 
percentage hoger is dan de externe druk.
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Met deze ventielen wordt voorkomen dat de druk in het stabjack te hoog 
oploopt. Anders zou het stabjack schade kunnen oplopen. Ook kan het dit 
ventiel worden gebruikt als snelontluchting: daarvoor trekt u aan het koordje 
dat aan de knop is bevestigd. Het ventiel zit onderaan op de achterzijde, 
zodat u vanuit de meeste posities zo snel mogelijk kunt ontluchten. 
De twee uitlaatventielen zitten rechtsboven en rechtsonder zodat het teveel 
aan lucht het stabjack kan verlaten ongeacht de positie van de duiker.
De ventielen aan de achterzijde hebben een trekkoordje waaraan een 
balletje met een positief drijfvermogen is bevestigd, zodat u ook eenvoudig 
kunt ontluchten als u met uw hoofd omlaag zwemt.

AFB. 20

� WAARSCHUWING
Als er kleine bellen uit het stabjack ontsnappen, betekent dat niet 
dat het jack lekt en druk verliest. Het kan lucht zijn die in de vezels 
van het materiaal zat opgesloten.

ZAKKEN
Het stabjack heeft grote zakken die u met de andere hand eenvoudig kunt 
openen. Vergeet niet de rits of de flap met klittenband te sluiten, anders 
verliest u mogelijk de inhoud van de de zakken.

� WAARSCHUWING
GEBRUIK VAN DE ZAKKEN VAN HET STABJACK TEN BEHOEVE 
VAN LOOD:
de zakken zijn niet geschikt voor zware voorwerpen. De bedoeling 
is dat u er uitsluitend kleine voorwerpen in meeneemt. Als u de 
zakken gebruikt voor loodblokken, stenen, scherpe voorwerpen 
of objecten met een punt, is er sprake van oneigenlijk gebruik en 
komt de garantie op het stabjack te vervallen.

SLANGHOUDER
Het stabjack is voorzien van een slanghouder waarin u met één klik uw 
instrumenten bevestigt (Afb. 21).

AFB. 21

In de klittenband lus boven de rechterzak kunt u de OCTOPUS bevestigen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

� WAARSCHUWING
Lees de instructies goed door. Onjuist gebruik van duikmateriaal 
kan schade aan uw apparatuur, ernstig letsel of de dood tot 
gevolg hebben.

Met een stabjack wordt duiken een stuk eenvoudiger omdat u als duiker in 
staat bent een neutraal drijfvermogen te behouden.
Voordat u met het stabjack in het buitenwater gaat duiken, dient u ermee 
in het zwembad te oefenen. Gebruik al het materiaal waarmee u normaal 
gesproken ook in het buitenwater duikt.
Stel eerst de buikband en het backpack op uw lichaam af. Als het stabjack 
juist is afgesteld, zal dit het comfort en de stabiliteit ten goede komen.
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HET STABJACK OP EEN FLES MONTEREN

� PAS OP
Het stabjack is bedoeld voor gebruik met flessen die binnen 
onderstaande waarden vallen:
Diameter:  min. 14,1 cm (5,5 inch)
 max. 21,5 cm (8,5 inch)
Volume:  enkele fles: max. 20 l; 
 dubbelset: max. 2 x 10 l

 CONTROLE VÓÓR DE DUIK
1) Controleer of alle aansluitingen en ventielen goed zitten en de 

borgmoeren zijn aangedraaid.
2)  Kijk of het stabjack goed op de fles zit (Afb. 22 en 23).

AFB. 22

AFB. 23

3) Blaas het stabjack vol lucht en wacht circa 15 minuten. Loopt het stabjack 
in die tijd leeg, gebruik het dan niet en breng het naar een erkend Mares 
servicecentrum voor controle.

4) Test de knoppen van de ERGO-inflator meerdere malen. Controleer ook 
of het orale systeem met het mondstuk goed werkt.

5) Test het overdrukventiel/snelontluchting (Afb. 20) om te controleren of 
deze goed werkt.

AFB. 20

6) Laat het stabjack niet in de zon liggen en plaats het niet op en sleep 
het niet over een ruwe ondergrond waardoor het stabjack mogelijk 
beschadigd raakt.
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� WAARSCHUWING
WANNEER U HET STABJACK MET GEÏNTEGREERD LOOD GEBRUIKT 
EN U WILT HET IN HET WATER AANTREKKEN, MAAK DE SET DAN 
VAST AAN EEN LIJN. SOMS HEEFT DE DUIKSET NAMELIJK EEN 
NEGATIEF DRIJFVERMOGEN, ZELFS AL IS HET STABJACK VOLLEDIG 
OPGEBLAZEN.

AANTREKKEN
- Maak de schouderbanden zo ruim mogelijk en steek uw linkerarm in het 

stabjack. 
 Let op dat de ribbelslang en de lagedrukslang goed zitten. Doe hetzelfde 

met uw rechterarm.
- Maak de buikband goed vast (Afb. 24, deel 1).
- Trek de schouderbanden aan (Afb. 24, deel 3).
- Gesp de buikriem vast en trek deze gelijktijdig aan beide uiteinden strak 

(Afb. 24, deel 2).
- Gesp de borstriem vast, indien aanwezig (Afb. 24, deel 4).

� WAARSCHUWING
Een stabjack is geen reddingsvest of persoonlijk drijflichaam en 
is niet bedoeld om de duiker aan de oppervlakte met het hoofd 
boven water te houden indien hij/zij bewusteloos raakt.

AFB. 24

WERKING

- AAN DE OPPERVLAKTE
Als u aan de oppervlakte wilt blijven, blaast u het stabjack op zodat u meer 
positief drijfvermogen heeft.

- TIJDENS DE DUIK
Ontlucht het stabjack door op de ontluchtknop van de inflator te drukken 
terwijl u de ribbelslang omhoog houdt (Afb. 4) of met behulp van de 
snelontluchting door de inflator naar beneden te trekken (Afb. 5).

- NEUTRAAL DRIJFVERMOGEN
Zodra u op de gewenste diepte bent, kunt u neutraal drijfvermogen 
bewerkstelligen door de juiste hoeveelheid lucht in het stabjack te blazen 
of eruit te laten lopen.

- OPSTIJGING

� WAARSCHUWING
Tijdens de opstijging dient u het drijfvermogen te regelen zodat 
u niet omhoogschiet als u dichter bij de oppervlakte komt. 
Vraag aan een gebrevetteerde duikinstructeur wat een veilige 
opstijgsnelheid is, of kijk dit na in uw lesboek. Houd u tijdens de 
hele opstijging aan de decompressietabel of uw duikcomputer. 
Maakt u geen langzame, gecontroleerde opstijging, dan kan dit 
ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Als u opstijgt, zet de lucht in het stabjack uit, waardoor u meer positief 
drijfvermogen krijgt en dus sneller omhoog gaat.
Het is dan ook belangrijk dat u zo veel lucht afblaast dat u met de juiste 
snelheid en gelijkmatig opstijgt.

� WAARSCHUWING
Gebruik het stabjack niet om voorwerpen in het water naar 
boven te brengen. Als het voorwerp valt, kijrgt u mogelijk te veel 
drijfvermogen en stijgt u te snel op met alle gevaren van dien. Dit 
kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
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ONDERHOUD
Goed onderhoud betekent dat u lang en zonder storingen met uw stabjack 
kunt duiken.
Het is dan ook essentieel dat u onderstaande instructies opvolgt:
1) Stel het stabjack niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
2) Laat geen scherpe of harde voorwerpen in of bij het stabjack achter.
3) Berg het stabjack pas op als het geheel droog is. Berg het deels 

opgeblazen op een koele, droge en donkere plaats op.
4) Plaats aan het eind van de duik, zodra u de lagedrukslang hebt 

losgekoppeld, altijd het beschermingskapje op de snelkoppeling (Afb. 4).
5) Spoel na een duik in het buitenwater of zwembad altijd de binnen- en 

buitenkant van het stabjack met zoet water.
Zo spoelt u de binnenzijde:

 - Vul het stabjack voor ongeveer een kwart met zoet water (druk de 
knop van de orale inflator in en laat het water door het mondstuk in 
het stabjack lopen). Doe dat met een niet al te harde waterstraal.

 - Blaas het stabjack met de mond op en schud het zodat het water 
zich door het stabjack verspreidt.

 - Houd het jack ondersteboven met de ribbelslang omlaag, druk de 
knop van de orale inflator in en laat het water door het mondstuk uit 
het stabjack lopen.

6) Spoel alle onderdelen van het stabjack goed af.

� WAARSCHUWING
Reinig het stabjack niet met oplos- of schoonmaakmiddelen. 
Dergelijke chemicaliën zijn slecht voor het stabjack en kunnen de 
werking onder water negatief beïnvloeden met mogelijk ernstig 
letsel of de dood tot gevolg.

HET STABJACK GEBRUIKEN MET MET ZUURSTOF 
VERRIJKTE MENGSELS

� WAARSCHUWING
MARES stabjacks voldoen aan Richtlijn 89/686/EEG indien gebruikt 
met ademlucht conform EN 12021/rev,1998. In bijgesloten 
handleiding staan de instructies vermeld voor het gebruik 
van het stabjack met ademlucht conform EN 12021/rev.1998 
(zuurstofpercentage 21±2%). Aangezien er op dit moment nog 
geen regelgeving bestaat aan de hand waarvan middels adequate, 
nuttige testen kan worden gecontroleerd of aan de essentiële 
veiligheidseisen als vermeld in Richtlijn 89/686/EEG is voldaan, 
is het MARES stabjack conform Richtlijn 89/686/EEG niet CE-
gecertificeerd voor gebruik met met zuurstof verrijkte mengsels 
(O2 >21±2%).

.

� WAARSCHUWING
MARES stabjacks zijn uitsluitend ontworpen en vervaardigd voor 
gebruik met samengeperste atmosferische lucht. Gebruik dit 
MARES stabjack niet met andere gassen of met zuurstof verrijkte 
mengsels. Als u deze waarschuwing niet respecteert, kan dit 
leiden tot vroegtijdige slijtage van uw materialen, slechte werking 
of het gevaar van explosie met de kans op ernstige schade. 
De aanpassing van een MARES stabjack voor gebruik met met 
zuurstof verrijkte mengses mag uitsluitend worden verricht door 
opgeleide, gekwalificeerde monteurs die volledig bekend zijn met 
alle reinigings- en montageprocedures voor zuurstofsystemen die 
aan hoge druk worden blootgesteld (met een zuurstofpercentage 
boven de 21±2%).

� GEVAAR
Gebruik een MARES stabjack niet met met zuurstof verrijkte 
mengsels (Nitrox - maximaal zuurstofpercentage: 40%) als u 
hiervoor niet bent opgeleid. Als u deze waarschuwing negeert, 
kan dat leiden tot een ernstig ongeval.

 
INDIEN REPARATIE OF SERVICE NODIG IS, DIENT DIT UITSLUITEND 
TE WORDEN VERRICHT DOOR MARES OF EEN ERKEND MARES 
SERVICECENTRUM.
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