SK2 lierrelease – Montage-instructie

Hieronder staat een schematisch weergave uit de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
(https://www.independence.aero/en/service/downloads/accessory-towing-linkage-sk1sk2.html?file=files/download/produkte_zubehoer/SK2_manual.pdf&cid=3255).
Let op: In de gebruiksaanwijzing van de fabrikant wordt eerst stap 3 gedaan, en dan stap 2. Maurik
heeft vanwege praktische redenen ervoor gekozen om deze 2 stappen om te draaien. De
onderstaande weergave is daar ook op aangepast (cijfers 2 en 3 zijn van plek verwisseld).

De SK2 release bestaat uit 2 delen, een rechterdeel, met de ontkoppelknop, en een linkerdeel.
Aan de voorkant van het rechterdeel zitten twee draadlussen. Eén wat langere dunnere, en een wat
kortere dikkere.

Montage (samenvatting)
De montage bestaat uit 4 stappen, die hier in het kort worden besproken, en op de volgende
pagina’s uitgebreider:
1) De lange dunne draadlus (aangegeven in schema in wit) wordt door de ring van de MP gele
releaseband gedaan.
2) De korte dikke draadlus (aangegeven in schema in zwart) wordt door de lange dunne
draadlus gedaan.
3) De grote ring van het linkerdeel van de release wordt over de kleine ring van het rechterdeel
gedaan, en de korte dikke draadlus gaat door de kleine ring, en daarna door het gat in het
rechterdeel.
4) Door aan de rode ontkoppelknop te trekken, gaat de ontkoppelpin naar achteren, en deze
geleid je dan door de korte dikke draadlus heen.

Montage
Stap 1: Controle of de release correct is
A) De rechter- en linkerkant moeten elkaars spiegelbeeld zijn.

B) Het kabeltje die aan de speedkabel van je scherm wordt gekoppeld, moet van onder naar boven
lopen. Het linkerplaatje is goed, het rechterplaatje is dus fout.

De rechter situatie valt op te lossen door het bandlusje door de vierkante ring heen te drukken.

Stap 2: SK2 en riser combineren
A) Uitleggen scherm, controleren/sorteren van de lijnen en de voorkant riser bepalen.

B) Combineren van riser en SK2. Het linkerplaatje is goed, het rechterplaatje is fout. De SK2 moet
richting de voorkant wijzen.

C) Zo is het goed.

Stap 3: Koppelen van gecombineerde SK2 en riser aan het harnas
A) Koppel het geheel aan de carabiner.

B) Verbind speedbrummel van het harnas aan de speedbrummel van het scherm
C) Verbind speedbrummel van de SK2 release aan de speedbrummel van het scherm. Let op dat je
deze niet aan de speedbrummel van het harnas vastmaakt.

D) Dus eerst speedbrummel van het harnas, daarna de speedbrummel van de SK2 release.

E) Controleer ook of de kabel van de SK2 vrijloopt. Op het plaatje hieronder is de kabel een keer om
zichzelf geslagen, wat niet goed is.

E) Herhaal voor de andere kant

Stap 4: Controleren of de rechter- en linkerkant van de release goed lopen
De kabeltjes moeten recht lopen naar hun bevestigingspunt. Let dus op of de rechter- of linkerkant
niet een halve slag gedraaid is. Het linkerplaatje is goed, het rechterplaatje is fout (de linkerkant van
de release is een halve slag gedraaid).

Stap 5: Daadwerkelijke koppeling van SK2 release aan MP gele releaseband
A) Overzicht

B) De lange dunne draadlus wordt door de ring van de MP gele releaseband gedaan.

C) De korte dikke draadlus wordt door de lange dunne draadlus gedaan.

D) De grote ring van het linkerdeel van de release wordt over de kleine ring van het rechterdeel
gedaan. Dit zou ook kunnen worden beschreven als de kleine ring wordt door de grote ring
gestoken.

E) De dikke draadlus gaat door de kleine ring.

F) De dikke draadlus gaat door het gat in het rechterdeel.

G) Door aan de rode ontkoppelknop te trekken, gaat de ontkoppelpin naar achteren, en deze wordt
daarna door de dikke draadlus heen geleid.

H) De montage is nu compleet, trek aan de gele release kabel om te checken of alles vast blijft zitten.
Trek ook eens aan de ontkoppelknop, en check of er inderdaad ontkoppeld wordt. Begin weer bij
Stap 5A.

I) Controleer nogmaals of de rechter- en linkerkant van de release goed lopen. De kans is groot dat,
tijdens de voorgaande handelingen, er per ongeluk 1 of beide zijn verdraaid.

Stap 5: Klaar om te gaan vliegen!

