
WAARSCHUWINGEN
● Deze tekst is opgesteld met het oog op uw veiligheid. Lees deze handleiding 

volledig door en zorg dat u alles begrijpt, voor u uw nieuwe trimjack in gebruik
neemt.

● Vóór gebruik van dit product moet u een opleiding volgen in het beheersen van 
drijfvermogen, bij een internationaal erkend opleidingscentrum.

● Daarnaast moet u ook aandachtig deze handleiding lezen, met alle instructies 
die bij dit product horen, voor u het gaat gebruiken.

● Een onjuist gebruik van dit product kan leiden tot ongecontroleerd stijgen of dalen, 
verminderd drijfvermogen en verlies van controle, hetgeen ernstig letsel kan
veroorzaken en zelfs fataal kan zijn.

● Opgelet: dit trimjack is niet door de kustwacht goedgekeurd als zwemvest voor alle 
gebruikers onder alle omstandigheden.

● Blaas uw trimjack steeds langzaam op, om ongecontroleerd stijgen te vermijden. Bij 
te snel opblazen zult u het opstijgen onvoldoende kunnen beheersen, hetgeen kan
leiden tot embolie, met gevaar voor ernstig letsel of dodelijke afloop.

● Het vergt behoorlijk wat oefening om in een veilig tempo te stijgen. Het 
overdrukventiel kan en mag niet gebruikt worden om ongecontroleerd stijgen te
corrigeren of te voorkomen.

● Verzwaar het trimjack niet door gewichten in de zakken te steken of er op één of 
andere wijze aan te bevestigen. In geval van nood zou u de ballast wellicht niet zo
gemakkelijk kunnen afwerpen. Bovendien kan extra gewicht het drijfvermogen van
het trimjack verminderen en de juiste werking ervan beperken of belemmeren.

GEFELICITEERD! U bent nu de eigenaar van één van de vele fijne TUSA producten.
Uw nieuwe trimjack voldoet aan de strengste normen en is geheel vervaardigd uit
materialen van de hoogste kwaliteit.

Lees deze handleiding aandachtig door, alvorens uw nieuwe trimjack in gebruik te
nemen. De waarschuwingen en opmerkingen hierna zijn bedoeld om uw duiken zo
aangenaam en veilig mogelijk te maken.

In het vertrouwen dat u jarenlang plezier kunt beleven aan uw nieuwe uitrusting,
wensen wij van TUSA u veel gedenkwaardig en veilig duikplezier.
Hartelijk dank voor uw aankoop van één van onze kwaliteitsproducten.

WAARSCHUWING: DIT PRODUCT IS EEN DUIKJACKET. 
HET IS GEEN REDDINGSVEST: HET GARANDEERT NIET DAT DE DRAGER MET
HET HOOFD NAAR BOVEN BLIJFT DRIJVEN OP HET WATEROPPERVLAK. 

BELANGRIJKE OPMERKING: Het TUSA-trimjack is geschikt voor gebruik tot op een
waterdiepte van maximum 50 meter en kan worden gebruikt in koud water met een
temperatuur van minder dan 10°.

56 57

NL

“MARKERING”
Hierna wordt per maat het hefvermogen bij benadering vermeld van een volledig
opgeblazen jacket in zoet water op zeeniveau: 

OPMERKING: De PPE (persoonlijke beschermingsuitrusting) waarvan sprake in deze
gebruikershandleiding werd onderworpen aan tests ter goedkeuring van het ontwerp
en is gecertificeerd overeenkomstig Art. 10 van de Richtlijn 89/686/EEC door
ITALCERT - Viale Sarca 336, 20126 Milaan, ITALIË, keuringsinstantie nr° 0426. Deze
uitrusting is in overeenstemming met EN 1809:1997 (voor PPE van categorie II) en
EN 250:2000 (voor PPE van categorie III). 
Het CE-symbool betekent dat de uitrusting in overeenstemming is met de
basisvoorschriften voor gezondheid en veiligheid van Bijlage II van Richtlijn
89/686/EEC. Het nummer 0426 naast het CE-symbool duidt de keuringsinstantie
ITALCERT aan, die bevoegd is voor de EC-kwaliteitscontrole van het eindproduct
overeenkomstig Art. 11.A van Richtlijn 89/686/EEC.”

De definitie van duikuitrusting volgens EN 250: 
- ademhalingsautomaat,  - luchtfles met afsluiters 
- draagharnas / steun voor luchtfles (uw trimjack!) 
- veiligheidsvoorziening(en) (bijv. uw drukmeter) , - masker / mondstuk 
Dit product is een onderdeel van uw duikuitrusting. Onthoud dat een duikuitrusting
uitsluitend uit CE-goedgekeurde onderdelen mag bestaan. Lees aandachtig de
bijgevoegde handleidingen van alle onderdelen die u samen met uw B.C.J. gaat
gebruiken.”
Tabata kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan voorwerpen of
personen ingevolge het gebruik van ongeschikte onderdelen of onderdelen zonder
CE-goedkeuring.

15 MAX. CAPACITEIT:  Fles van 15 liter
Max. diameter:    204mm 

Maat
BCJ-5960 BCJ-5560 BCJ-2100 BCJ-3200

XS
XS-S

S
M
L

L-XL
XL

–
190N (=19.4kgf)

–
190N (=19.4kgf)

–
190N (=19.4kgf)

–

–
130N (=13.3kgf)

–
160N (=16.3kgf)

–
230N (=23.5kgf)

–

  80N   (=8.2kgf)
–

100N (=10.2kgf)
140N (=14.3kgf)
170N (=17.3kgf)

–
205N (=20.9kgf)

  80N   (=8.2kgf)
–

100N (=10.2kgf)
140N (=14.3kgf)
170N (=17.3kgf)

–
205N (=20.9kgf)

Hefvermogen

Maat
BCJ-9100 BCJ-3860 BCJ-1650 BCJ-6900

XS
XS-S

S
M
L

L-XL
XL

  85N   (=8.7kgf)
–

105N (=10.7kgf)
125N (=12.8kgf)
140N (=14.3kgf)

–
–

105N (=10.7kgf)
–

125N (=12.8kgf)
155N (=15.8kgf)

–
195N (=19.9kgf)

–

  80N   (=8.2kgf)
–

  95N   (=9.7kgf)
135N (=13.8kgf)

–
170N (=17.3kgf)

–

140N (=14.3kgf)
–

140N (=14.3kgf)
140N (=14.3kgf)
140N (=14.3kgf)

–
180N (=18.4kgf)

BCJ-6910
140N (=14.3kgf)

–
140N (=14.3kgf)
140N (=14.3kgf)
140N (=14.3kgf)

–
–

Hefvermogen



OPGELET:
Deze handleiding bevat belangrijk veiligheids- en onderhoudsinformatie. Lees de
handleiding volledig door en zorg dat u alles begrijpt voor u het trimjack in gebruik
neemt. Als u vragen hebt over het gebruik of onderhoud van uw trimjack, neem dan
contact op met uw TUSA-leverancier, uw duikinstructeur of de dichtstbijzijnde TUSA-
importeur.

NL
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TRIMJACK
ONTWERP EN FUNCTIE

● Pas uw middelband en bevestigingsriemen zo aan dat het trimjack comfortabel zit. 
In geheel opgeblazen toestand mag het trimjack uw ademhaling op geen enkele
wijze hinderen. Controleer voor elk gebruik alle banden, riemen, snelsluitingen en
de middelband op schade of slijtage. Laat voor het gebruik alle versleten of
beschadigde onderdelen vervangen door een erkend service centrum voor
duikuitrusting.

● Aanpassen van uw trimjack of gebruik van niet-originele accessoires kan een juiste 
werking verhinderen en resulteren in schade aan het trimjack, hetgeen zeer
gevaarlijk en zelfs dodelijk kan zijn.

● Controleer uw trimjack steeds voor, tijdens en na het duiken. Zo blijft u mogelijke
problemen met de uitrusting steeds een stapje voor. Vrijwel alle ongevallen met
trimjacks kunnen worden voorkomen door deze eenvoudige waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het is ook sterk aanbevolen om uw
trimjack regelmatig te laten nakijken door uw erkende TUSA-leverancier/
duikservice centrum, om zeker te zijn dat de inflator en/of andere
mechanische onderdelen goed blijven werken.

● Deze uitrusting is bedoeld voor gebruik met standaardluchtmengsels die 21% 
zuurstof en 79% stikstof bevatten.(De ingeademde lucht moet in overeenstemming
zijn met EN 12021.) 
Vul uw luchtflessen uitsluitend met behulp van goedgekeurde compressoren. Bij de
minste twijfel over de kwaliteit van de lucht (bijv. vreemde geur), NIET DUIKEN! 
De toevoeging van helium en andere stoffen of het gebruik van andere mengsels
kan leiden tot aantasting of corrosie van de metalen en rubberen delen. Dergelijke
aantasting kan leiden tot vroegtijdige slijtage of defecten. Niet-standaard
luchtmengsels verhogen ook het gevaar voor brand of een ontploffing.

● Wanneer u het BCJ opbergt, vervoert in de auto of verzendt mag de pompslang niet
samengevouwen worden. Trek ook niet aan het pompgedeelte wanneer u het BCJ
uit een zak of soortgelijke haalt of wanneer u het BCJ met u meedraagt. Door
uitzonderlijke kracht uit te oefenen op de pomp, bijvoorbeeld door ze samen te
vouwen, te verdraaien of er te hard aan te trekken, kunnen er scheuren ontstaan in
de slang.

● Laat op een zonnige dag het BCJ nooit liggen in het passagiersgedeelte of in de
kofferbak van uw auto, of op een boot die is blootgesteld aan de zon, of op een
andere plek waar de temperaturen kunnen oplopen tot meer dan 60°C. De hitte en
de UV-stralen kunnen het materiaal waarvan het BCJ is gemaakt vervormen en
verkleuren, en de levensduur ervan verminderen.

● Houd het BCJ uit de buurt van messen, snijwerktuigen en andere voorwerpen met
een scherpe punt.

● Als u het BCJ gebruikt, plaats er dan nooit een zwaar voorwerp op, sleep het BCJ
niet voort, of ga er nooit ruw mee om.

Uw TUSA-trimjack is een ontwerp uit één stuk. Mits het goed wordt onderhouden, zal
het u vele jaren goede diensten bewijzen.
Uw TUSA-trimjack vervult drie functies:
1. Biedt drijfvermogen aan het wateroppervlak — Uw trimjack laat u gemakkelijker

drijven, zodat u daar geen energie voor hoeft te gebruiken, maar vrij kunt
zwemmen.

2. Laat u moeiteloos stijgen en dalen — Door uw trimjack op te blazen of er lucht uit te
laten zorgt u voor een positief of negatief drijfvermogen, waarbij u met het opblaas-
of leeglooptempo de mate van stijging of daling kunt regelen.

OPMERKING: Het regelen van de luchtdruk om veilig te kunnen stijgen vergt
oefening. De lucht in uw trimjack zet uit naarmate u het wateroppervlak nadert en dit
verhoogt de opwaartse druk zodat u sneller stijgt. Raadpleeg uw erkende
duikinstructeur of duikhandleiding voor de beste wijze om het stijgen en dalen veilig te
beheersen.
3. Biedt een neutraal drijfvermogen op allerlei dieptes — Wanneer u de gewenste

diepte bereikt, kunt u door het inlaten of uitlaten van de juiste hoeveelheid lucht
precies een neutrale drijfhouding aannemen. Dan stijgt of daalt u niet meer.

OPMERKING: Als het trimjack moet worden hersteld, mag het herstelwerk alleen
door een erkende TUSA-leverancier worden verricht.

INSTRUCTIES VOOR HET DUIKEN

Neem de tijd om uzelf vertrouwd te maken met de werking van uw trimjack, voor u het
in open water gaat gebruiken. Oefen in een omsloten ruimte onder toezicht, zoals een
zwembad, en gebruik hierbij alle uitrusting die u ook zou gebruiken bij het duiken in
open water. Vergewis u van de mogelijkheden van het trimjack onder alle
omstandigheden die zich kunnen voordoen. Voor u het trimjack gebruikt, moet u een
erkende opleiding in drijfcontrole gevolgd hebben. Dit trimjack dient om het duiken
comfortabeler te maken door de duiker gemakkelijker op een bepaalde diepte te laten
blijven. Dit neemt niet weg dat u over de nodige duik- en zwemvaardigheid moet
beschikken. Uw duikcentrum of duikinstructeur heeft u het type trimjack aanbevolen
dat het best voldoet voor uw specifieke duikbehoeften.
Controleer de volgende punten vóór het duiken:
- Sluit de snelontkoppelingsslang aan op de inflator en op het overdrukventiel (volg de
richtlijnen in de alinea “LUCHTSYSTEEM”). 
- Wanneer uw duikuitrusting volledig klaar is, draait u het flesventiel langzaam open. 
- Controleer of alle systemen voor het opblazen en laten leeglopen van het trimjack
goed werken: activeer alle systemen door het trimjack op te blazen en de lucht er
weer uit te laten. Als u vaststelt dat één van de systemen niet goed werkt, NIET
DUIKEN.
- Blaas het trimjack op tot het stevig aanvoelt. Wacht 30 minuten. Als de luchtkamer
niet zo stevig meer is als toen hij pas was opgeblazen, NIET DUIKEN. 
OPMERKING: Deze informatie vindt u gedeeltelijk terug in “CONTROLES VOOR
HET DUIKEN” op blz. 50. 



De inflator is standaard op alle TUSA-trimjacks.
Aansluiten van de snelkoppelingsslang op de lagedrukpoort van uw 
ademautomaat.

Op uw trimjack

Schroef het draadeind van de snelontkoppelingsslang MET DE HAND in de
lagedrukaansluiting van de ademautomaat. 
Draai voorzichtig maar stevig vast met een zeskantsleutel van 15 mm. De
draadaansluiting van de snelontkoppelingsslang op het overdrukventiel is een
standaardaansluiting van 3/8” UNF. Raadpleeg de gebruikershandleiding van
uw ademautomaat om te weten welke de lagedrukuitgangen zijn. 

Controleer uw systeem voor het duiken: een lagedrukmeter aangesloten op de
lagedrukaansluitingen mag niet meer dan 1,2 MPa (12 bar) of minder dan 0,8 MPa (8
bar) aangeven wanneer de fles vol is. 

WAARSCHUWING: Sluit de snelkoppelingsslang niet aan op de hogedrukpoort
van uw ademautomaat. Dit kan persoonlijk letsel en schade aan uw uitrusting
veroorzaken.

Op uw trimjack (Afb. 1)

Sluit de slang aan op de inflator door de snelkoppelkraag met uw duim en wijsvinger
terug te trekken en zo de slangkoppeling op de inflator te drukken. Laat de kraag los
wanneer de koppeling stevig vast zit. Trek voorzichtig maar krachtig aan de slang om
te controleren of de snelkoppeling stevig is aangesloten op de inflator. Om de slang
los te maken van de inflator, trekt u de snelkoppelkraag terug, dan kunt u de slang
van de inflator verwijderen. NL
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OPGELET: Het ontluchtingsventiel is niet verder te openen dan ongeveer 6 mm.
Harder trekken zorgt NIET voor sneller ontluchten. Geef geen harde ruk aan de
inflator om het ontluchtingsventiel te openen, want daarmee zou u het mechanisme en
het ventiel kunnen beschadigen.

OPMERKING: Als het ontluchtingsventiel niet goed werkt, kunt u met de hand lucht
uit het trimjack laten ontsnappen via de hand-ontluchtingsknop.

VOORZICHTIG: Druk niet op de handmatige opblaas/ontluchtingsknop terwijl u lucht
laat ontsnappen uit het ontluchtingsventiel, want dan kan er water in het trimjack
komen.

Handmatig ontluchten

Werkwijze voor het handmatig ontluchten:

1. Breng de inflatorslang omhoog, zo dicht mogelijk bij het wateroppervlak.

2. Druk de handmatige opblaas/ontluchtingsknop in totdat er voldoende lucht is
ontsnapt en het gewenste drijfvermogen is bereikt. (zie afb. 4)

3. Laat de knop los en breng de slang weer in de oorspronkelijke stand.

OPGELET: Blijf niet op de knop drukken nadat alle lucht al uit het trimjack is ontsnapt.
Anders zou er water in de luchtkamer kunnen komen.

(Afb. 1)
Lagedrukslang met

snelkoppeling
aansluiten op de

inflator.

(Afb. 2)
Inflatorslang en

snelkoppelingsslang
vastmaken met het

klittenband.

(Afb. 3)

Alle TUSA-trimjacks zijn standaard voorzien van een
ontluchtingsventiel, waarmee de duiker snel lucht uit het
trimjack kan laten ontsnappen.

Werkwijze voor ontluchting via het ventiel:

1. Trek de inflator licht naar voren om het
ontluchtingsventiel te openen. Blijf naar voren trekken
totdat er voldoende lucht is ontsnapt en het gewenste
drijfvermogen is bereikt. Laat het mechanisme los om
het ventiel te sluiten.

Snel lucht afblazen met het ontluchtingsventiel (Afb. 3)

HET TRIMJACK LATEN LEEGLOPEN

Handmatige opblaas/ontluchtingsknop

Automatishe
opblaasknop

Automatishe
opblaasknop

INDRUKKEN INDRUKKEN

INDRUKKEN
Handmatige opblaas/ontluchtingsknop

INDRUKKEN

(Afb. 4)

INFLATOR



De strakheid rond het armgat aanpassen. (BCJ-9100, 5560, 3860) 

(1)Er zijn twee verstelgleuven in het heupsteunpaneel. Als de schouderriem te strak of 
te los rond uw schouder/arm zit, kunt u hem aanpassen door de schouderriem in
een andere gleuf te bevestigen. 

(2)Verplaats de metalen schuif naar de gewenste gleuf.  De buitenste gleuf zorgt voor 
een ruimere pasvorm, de binnenste gleuf voor een strakkere pasvorm.  Gewoon
aan de metalen schuif trekken, evenwijdig draaien en kantelen.  Trek de metalen
schuif door de gleuf naar buiten.  Leid de metalen schuif op dezelfde manier door
de nieuwe gleuf.

(3)(Afb. 10) toont de verankeringsriem na de afstelling.Als de metalen schuif naar
buiten komt, kan het trimjack worden teruggetrokken door het gewicht van de fles
en omlaag schuiven.  Controleer of de metalen schuif goed vastzit.

NL
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(Afb. 10)

Voor elke duik dient u de volgende punten te controleren:

1.Controleer of de schroefvatting van het ontluchtingsventiel in orde is en stevig is 
vastgeschroefd.

2.Blaas het trimjack op tot het stevig aanvoelt. Wacht 30 minuten. Als de luchtkamer 
slapper aanvoelt dan kort na het opblazen, mag u het trimjack niet gebruiken. Breng
het trimjack dan naar de dichtstbijzijnde TUSA-leverancier voor controle en/of
reparatie.

INSPECTIE VOOR HET DUIKEN

Afstellen van de middelband

(1)Trek het klittenband van het uiteinde van de
heupband los, die door de juiste gleuf in het
heupsteunpaneel is teruggeplooid.  Pas de
lengte aan en maak het klittenband opnieuw
vast. (Afb. 6) 

* Voor de BCJ-9100, de zachte afdekhoes van
chloropreen omdraaien. (Afb. 7)

(Afb. 7)

(Afb. 9)(Afb. 8)

(2)Als de lengte aanzienlijk moet
worden aangepast, voert u de
band door een andere gleuf in
het heupsteunpaneel.
(Afb. 8, 9) 

(Afb. 6)

Overdrukventiel

Alle TUSA-trimjacks zijn standaard voorzien van een overdrukventiel (O.P.E.V.,
gepatenteerd).

Het overdrukventiel zorgt voor automatische ontluchting van het trimjack zodra de
luchtdruk in de luchtkamer te hoog wordt, om beschadiging van het trimjack door
overdruk te voorkomen. Het overdrukventiel sluit vanzelf wanneer de gewenste
luchtdruk is bereikt.

Opblazen met de mond

Werkwijze voor opblazen met de mond:

1.Zorg eerst, voordat u het ventiel opent, dat u al 
het water uit het mondstuk verwijdert door een beetje
lucht door het mondstuk te blazen.

2.Houd uw mond tegen het opblaasmondstuk en 
druk de handmatige opblaas/ontluchtingsknop in terwijl
u uitademt. (zie afb. 5)

3.Laat de knop los terwijl u inademt.

4.Blaas het trimjack op door de stappen 1 t/m 3 te herhalen totdat het 
gewenste drijfvermogen is bereikt.

Automatisch opblazen

Om het trimjack op te blazen drukt u de automatische opblaasknop voorzichtig in.
(zie afb. 4)

WAARSCHUWING: Tijdens het automatisch opblazen van het trimjack is het
aanbevolen ook een vinger op de ontluchtingsknop te houden, om plotseling
ongecontroleerd stijgen te voorkomen.

(Afb. 5)

HET TRIMJACK OPBLAZEN



7. Grijp het uiteinde van de riem stevig vast en trek de gesp in de gesloten stand.
(Afb. 18) Bevestig het riemuiteinde aan de haak- en lusbevestiging. (Afb. 19)

1. Leid de band door de gesp zoals getoond in afb.11 t/m 13.

2. Schuif het harnas op de duikcilinder in de gewenste stand. (Verstel de band om
deze aan het formaat van de duikcilinder aan te passen.)

3. De band hoort zo te zitten als getoond in
afb. 14. Trek stevig aan het uiteinde van de
band totdat deze helemaal strak zit.

4. Controleer nog eens of het harnas goed op zijn plaats op de duikcilinder zit.

5. Om doorbuigen van de riem te vermijden
terwijl de gesp los zit, moeten de haak- en
lusbevestiging op de riem in elkaar worden
gepast. (Afb. 15)

6. Trek de gesp omhoog zoals getoond in afbeelding 16 zodat de riem niet kan
wegglippen. Maak daarna de haak- en lusbevestiging los en steek het uiteinde van
de riem door de eindgleuf van de gesp. (Afb. 17)

8. Controleer of de band goed om de duikcilinder sluit. Zet de duikcilinder rechtop.
Pak nu het harnas aan de bovenste draagbeugel en probeer het harnas op en neer
te schuiven over de duikcilinder. Er mag geen speling in zitten; als de band
beweegt, zit deze niet strak genoeg.

9. Om de band beter strak te zetten:
(a) Trek het klittenband-uiteinde los en open de gesp.
(b) Haal de band alleen uit de laatste opening van de gesp los.
(c) Volg opnieuw de aanwijzingen 5 t/m 9 hierboven.

10. Het harnas van de duikcilinder af halen na het duiken:
(a) Trek het klittenband-uiteinde los en open de gesp.
(b) Haal de band alleen uit de laatste opening van de gesp los.
(c) Schuif het harnas van de duikcilinder af.

WAARSCHUWING: De juiste plaatsing en afstelling zijn essentieel voor een goed
vastzittend harnas. Als de bevestiging aan de duikcilinder niet strak genoeg zit, kan de
duikcilinder uit het harnas glijden. Dan kunt u luchttoevoer en/of drijfvermogen
verliezen, met groot gevaar voor ernstig letsel. Met eventuele vragen over het juiste
gebruik van dit product kunt u zich wenden tot uw duikinstructeur, uw TUSA-
leverancier of de dichtstbijzijnde TUSA-importeur.

NL
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(Afb. 17)

(Afb.11) (Afb. 12)

AANBRENGEN EN AFSTELLEN VAN DE NYLON FLESBAND

(Afb. 13)

(Afb. 14)

(Afb. 15)

(Afb. 16)

(Afb. 19)(Afb.18)



NL
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(de aanwijzing “vergrendeld”
verschijnt)

6. Nadat u de gewichtelementen volledig in de houder hebt gestoken, de gesp van de
gewichthouder sluiten zoals getoond in Afb. 26 en Afb. 27 tot deze volledig gesloten
is.

7. Tenslotte de hendel van de veiligheidsvergrendeling sluiten. (Afb. 28)

(Afb. 27) (Afb. 28)(Afb. 26)

ontgrendeld vergrendeld

3. Plaats het vereiste aantal gewichten in het gewichtelement. [Er kan tot 4 kg per
kant worden toegevoegd.] (Afb. 23)

4. Nadat het gewicht is toegevoegd, de bevestiging bovenaan stevig sluiten. (Afb. 24)

5. Nadat u het BCJ hebt aangetrokken, de houders met de gewichtelementen
bevestigen zoals getoond in afb. 25. Zorg ervoor het element te plaatsen met de
zilverkleurige lijnpijp naar voor gericht. Het is gemakkelijker de gewichten toe te
voegen wanneer een duikbuddy u helpt.

* Het damesmodel BCJ-9100 heeft houders die een hoek van 20 graden hebben,
maar in het BCJ-3200 staan de houders horizontaal.

(Afb. 24) (Afb. 25)(Afb. 23)

GEWICHTEN PLAATSEN MODELLEN (uitgez. BCJ-2100, 1650)

Met uitzondering van de BCJ-2100, 1650 zijn alle modellen uitgerust met een systeem
om gewichten toe te voegen. Met dit systeem kan extra gewicht worden toegevoegd
om het evenwicht van het BCJ in het water te optimaliseren. Ga als volgt te werk om
gewichten toe te voegen.

De foto’s zijn speciaal bedoeld om te gebruiken voor de uitleg. Wanneer u de
gewichten effectief toevoegt, dit enkel doen nadat het BCJ op de tank is bevestigd.
Indien u de gewichten toevoegt voor u het BCJ op de tank bevestigt, is het daarna
door het extra gewicht moeilijk het BCJ op de tank te bevestigen.

1. Grijp de de-blokkeerknop van het gewichtelement stevig vast. Ze zitten onder de
rechtse en linkse zakken van de unit. (Afb. 20)

2. Door aan de knop te trekken wordt de veiligheidsvergrendeling gedeblokkeerd. U
zult voelen dat voor de veiligheid het gewichtelement even stremt, ga toch voort en
trek het uit de houder. (Afb. 21 en 22)

(Afb. 21) (Afb. 22)(Afb. 20)
GEWICHTEN AFWERPEN MODELLEN (uitgez. BCJ-2100, 1650)

Ga als volgt te werk om het gewichtelement te verwijderen tijdens het gebruik.

(1)Grijp de de-blokkeerknop van het gewicht stevig vast zoals getoond in Afb. 29.

(2)Trek stevig aan de knop om de veiligheidshendel te ontgrendelen. Trek voort om
ook de gesp te ontgrendelen. (Afb. 30)

(3)Trek de knop verder en verwijder het gewichtelement. (Afb. 31)

* Het is moeilijk om de ontgrendelknop van het gewicht te
controleren tijdens het duiken. Zorg er dus voor de stand
en de knop te onthouden op het gevoel.

(Afb. 29) (Afb. 30)

(Afb. 31)
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WAARSCHUWING: Wanneer de lucht volledig uit het trimjack is gelaten en geen
extra gewichten zijn bevestigd, mag het gewicht in de niet-afwerpbare gewichtszakken
u niet onder het wateroppervlak doen zinken. 
Raadpleeg STEEDS uw duikinstructeur met betrekking tot het gebruik van niet-
afwerpbare extra gewichten. 
Licht uw duikinstructeur en duikpartner STEEDS in over het gebruik van niet-
afwerpbare zakken. 

Op de achterkant van het trimjack zijn twee niet-afwerpbare
zakken met kliksluiting voorzien. (Afb. 43) 
Deze zakken kunnen worden gebruikt om extra gewicht in te
plaatsen.  Let wel, de duiker kan zelf NIET bij deze zakken om de
gewichten af te werpen.  Zie de waarschuwing hieronder voor
meer details. 

(Afb. 42)

(Afb. 43)

Als u de loodzakken volledig met gewichten vult, heeft de
zak van de blaas de neiging om onder het gewicht door te
hangen.  Om dit te compenseren, spant u de
verankeringsriem aan, zodat u een beetje gewicht voelt.
(Afb. 42) 

“NIET-AFWERPBARE” EXTRA ZAKKEN 

*DE LENGTE VAN DE VERANKERINGSRIEM AFSTELLEN (BCJ-5560, 3860)

GEWICHTEN PLAATSEN (BCJ-1650)
De BCJ-1650 is uitgerust met een systeem om gewichten toe te voegen. Ga als
volgt te werk om gewichten toe te voegen.

* De sterkte van het klittenband is berekend op gebruik onder water. Bijgevolg zult u
een sterke weerstand ondervinden bij gebruik boven water.
Let op dat het klittenband niet in contact komt met ander materiaal aangezien het
hierdoor kan worden beschadigd. 

1. Trek het klittenband van de
sluiting van de
elementhouder los,
bovenaan de linker- en de
rechterzak. (Afb. 32)

2. Trek het gewichtelement uit
de houder. (Afb. 33)

3. Trek de sluiting van het
gewichtelement los.
(Afb. 34)

4. Plaats zoveel gewicht als
nodig in het gewichtelement.
(max. 4 kg in elk element.)
(Afb. 35)

5. Nadat het gewicht is
toegevoegd, maakt u de
sluiting opnieuw stevig vast.

6. Houd de elementhouder
met één hand open en
steek het gewichtelement
er met de andere hand in.
(Afb. 36)

7. Duw het gewichtelement helemaal naar binnen en
maak vervolgens het klittenband van de sluiting van
de elementhouder vast. (Afb. 37)

8. Sluit tot slot de elementhouder volledig. (Afb. 38)

(Afb. 33)

(Afb. 35)

(Afb. 37)

(Afb. 32)

(Afb. 34)

(Afb. 36)

(Afb. 38)

GEWICHTEN AFWERPEN (BCJ-1650)

(Afb. 41)(Afb. 40)(Afb. 39)

1. Grijp de de-blokkeerknop van het gewicht stevig vast zoals getoond op de foto.
(Afb. 39)

2. Wanneer u stevig aan de knop trekt, komt het klittenband van de sluiting van de
elementhouder los. (Afb. 40)

3. Trek de knop verder om het gewichtelement te verwijderen. (Afb. 41)
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SCHOUDERHOEKREGELAAR (BCJ-9100, 6910)
De BCJ-9100 is bovenaan de achterkant uitgerust met een schouderhoekregelaar
waarmee de opening van de schouderriem aangepast kan worden (Afb. 52). Wanneer
u de BCJ op de tank bevestigt, moet de lengte van de regelriem in de gewenste stand
worden aangepast (Afb. 53).
*Hoeft niet te worden aangepast voor elke duik.

(Afb. 53)(Afb. 52)

OVERDRUKVENTIEL
Om het overdrukventiel op de
achterkant van uw rechterschouder of
op uw onderrug te bedienen, neemt u
de knop vast en trekt u hem opzij en
omlaag, zoals getoond in (Afb. 50,
51).

(Afb. 51)
(Afb. 50)

(4)Maak tenslotte de borstgesp vast (Afb. 49) en trek 
het uiteinde van de borstriem naar één kant om hem
aan te spannen. 

(Afb. 49)

(3)Maak de heupgesp vast 
(Afb. 47) en trek gelijkmatig
aan beide uiteinden van de
heupriem om hem aan te
spannen (Afb. 48). 

(Afb. 48)(Afb. 47)

(1)Plaats het trimjack op uw rug en trek de
schouderriemen aan door aan de D-vormige ring
(Afb. 45) aan de voorste rand van de schouderriemen
te trekken. Trek de riemen strak genoeg zodat het
jacket goed rond uw lichaam zit.  Buig iets voorover,
net alsof u een kind op uw rug draagt, om de last van
de fles op uw rug te verminderen.

VASTMAKEN VAN HET TRIMJACK

(2)Trek de middelband goed aan en zet hem met de
klittenbandsluiting (Afb. 46) vast.  Zorg ervoor dat de
heupband vooraan volledig overlapt.

*Als hij niet volledig overlapt, moet u de lengte van de
heupriem aanpassen (zie pagina 54). 

(Afb. 45)

(Afb. 46)

WAARSCHUWING:
Om het stijgen te controleren wanneer u uw gewichtspatronen afwerpt, moet u ze
per kant afwerpen.  Vaak is het niet nodig beide gewichten af te werpen om veilig
te stijgen.  De afwerphendels zijn moeilijk zichtbaar tijdens het duiken. Het is dus
van belang dat u voor elke duikbeurt oefent om vertrouwd te raken met de plaats
en de vorm van de gewichtafwerphendel. 

OPGELET:
Waarschuw steeds uw duikinstructeur of duikpartner dat u een trimjack met
gewichtlaadsysteem gebruikt. 

DE AFSTELRIEM VOOR HET INZETSTUK (BCJ-6910, 6900, 5960)

(Afb. 44)

Het inzetstuk aan de zijkant van de blaas kan afgesteld
worden om het juiste drijfvermogen te verkrijgen, door de
afstelriem aan te trekken (verhogen) of los te maken
(verlagen). (Afb. 44)



Met de juiste verzorging en onderhoud zult u jarenlang probleemloos kunnen
genieten van uw TUSA-trimjack.

1. Spoel de binnen- en buitenkant van het trimjack grondig af met schoon water na elk 
gebruik.
Doe dit als volgt:

(a) Vul de luchtkamer van het trimjack voor ongeveer 1/4 met zuiver schoon water
door het opblaas/ontluchtingsventiel. (Hierbij moet u de handmatige
opblaas/ontluchtingsknop ingedrukt houden.)

(b) Blaas het trimjack met de mond op en schud het dan zo dat het water het
binnenin overal schoon kan spoelen.

(c) Verwijder de inflator door het linksom los te draaien.
(zie afb. 56)

(d) Trek het ventielgedeelte van de moersteun weg.

(e) Houd het trimjack ondersteboven en laat al het water
en de lucht uit de moersteunopening weglopen.

( f ) De inflator moet apart van het trimjack worden
gereinigd. Houd de opblaas/ontluchtingsknop
ingedrukt en spoel het door met schoon water door de opening van de
schouderuitlaat (zodat het water uit het mondstuk stroomt).
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(Afb. 56)

* Na het spoelen zal er wat water achterblijven in de opblaas/ontluchtingskop. Om
dit water te laten weglopen houdt u de inflator ondersteboven (met de
opblaaskant omhoog en de ontluchtingskant omlaag) en drukt u de automatische
opblaasknop in. Dan zal het water uit het opblaasventiel lopen.

(g) Breng de inflator weer aan. (Volg de aanwijzingen (d) en (c) in omgekeerde
volgorde.)

(h) Spoel het gehele trimjack na, door het onder te dompelen in een kuip met
schoon water of door het met een slang af te spuiten.

( i ) Laat het trimjack drogen in de schaduw, niet in de volle zon. (Het trimjack moet
helemaal droog zijn voor u het opbergt.)

2. Berg het trimjack niet vochtig of in opgevouwen toestand op. Blaas het een klein
beetje op en berg het op in een koele, donkere, droge ruimte.

3. Zorg dat het trimjack niet lang in de zon ligt of hangt. De ultraviolette stralen van de
zon verkorten de levensduur van de stof en vooral van de binnenblaas.

4. Leg nooit scherpe of zware voorwerpen op het trimjack.

Na elk gebruik: 
Van binnen en van buiten afspoelen met schoon water, laten uitlekken en drogen.
Licht opblazen voor u het opbergt.

TUSA raadt u ten stelligste aan minstens eenmaal per jaar een controle, revisie
en vervanging van onderdelen volgens schema uit te voeren om zeker te zijn
van een optimale werking van het trimjack. 

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN UW TRIMJACK

De stand van de borstriem van het BCJ-9100 kan in de hoogte aangepast worden. Bij
verzending is het product ingesteld op de hoogste stand, zoals getoond in Afb. 54. Als
de lagere stand beter past, verwijder dan het uiteinde van de riem uit de gesp, steek
de riem door de onderste opening van de riemhouder, en pas aan. Als de
schouderriem zich nog altijd om de schouder wikkelt zoals in de hoogste stand, dan
zal het uiteinde van het schoudergedeelte vervormd raken. Om dit te vermijden, moet
u ervoor zorgen de riem samen met de riemhouder te installeren zoals getoond in Afb.
55.

(Afb. 55)(Afb. 54)
Riemhouder Gesp

BORSTRIEMREGELAAR (BCJ-9100, 6910)


