
Geleverde materialen  

• Begrenzer TM01 - topmontage 	
• ABUS Titalium slot 	
• 4 plaatschroeven 	
• 4 boutjes 	
• 4 moertjes 	
• 4 ringetjes 	

Benodigdheden voor het instaleren van de bootbegrenzer 	

• Een stift om de plaats van de gaatjes van de begrenzer af te kunnen tekenen; 	
• Een boor-/ schroefmachine voor het voorboren van de gaatjes om de begrenzer te 

bevestigen; 	
• Een boor-/ schroefmachine (of schroevendraaier) met een kruiskop bitje voor het 

vastdraaien van de schroeven of boutjes; 	
• Boortje van 2 mm (bij gebruik schroeven); 	
• Boortje van 5 mm (bij gebruik boutjes, moeren en ringetjes); 	
• Steek- of ringsleutel maat 8 (bij gebruik boutjes, moeren en ringetjes). 	

Instructies voor het instaleren van de bootbegrenzer 	

1. Bepaal of u gebruik maakt van de plaatschroeven of de boutjes. Als u (gemakkelijk) bij zowel 
de voorkant als de achterkant van de bevestigingsplaats kunt komen, dan adviseren wij de 
boutjes, moertjes en ringetjes te gebruiken. Kunt u alleen aan de voorkant van de 
bevestigingsplaats kan komen, gebruik dan de plaatschroeven;  

2. Haal de begrenzer uit de verpakking. Deze is vooraf gemonteerd waarbij het slot door het gat 
van de begrenzer is bevestigd. Haal de sleuteltjes van de begrenzer en bewaar deze goed;  

3. Bepaal of de begrenzer gemonteerd wordt voor personen onder de 16 jaar of 16 jaar of 
ouder. Voor personen onder de 16 jaar geldt een maximaal toegestane snelheid van 13 km 
per uur, vanaf 16 jaar geldt een maximaal toegestane snelheid van 20 km per uur;  

4. Laat de persoon die de boot met begrenzer gaat gebruiken zelf en alleen in de boot varen als 
de plaats van de begrenzer afgetekend moet worden. Dit is belangrijk, omdat dan het beste 
de juiste snelheid bepaald kan worden. Meer mensen in de boot of plaatsbepaling door 
iemand anders kan leiden tot een onjuiste plaatsing;  

5. Als u een GPS-snelheidsmeter (dus geen snelheidsmeter met zender/waterdruk) op de boot 
heeft, gebruik deze dan om de juiste snelheid te bepalen voor het aftekenen van de 
begrenzer. Heeft u geen GPS-snelheidsmeter, gebruik dan een telefoon met GPS om uw 
snelheid te bepalen;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handleiding installeren TM01  

1. Zorg voor voldoende vrije ruimte op het vaarwater vóór de boot om de meting uit te voeren 
en de plaats van de begrenzer te bepalen. Houd daarbij ook rekening met wind en/of 
stroming. Staat er veel wind of stroming doe dan 2 metingen. 1 Keer tegen de wind of 
stroom in en 1 keer met de wind of stroom mee. Het gemiddelde van de 2 metingen is dan 
de juiste plaatsing. (TIP: gebruik bij 2 metingen geen permanente stift.);  

2. Start de motor en vaar in een rechte lijn. Zodra u de juiste snelheid heeft bereikt, maximaal 
13 km per uur voor personen onder de 16 jaar of maximaal 20 km per uur voor personen van 
16 jaar of ouder, plaats dan de volledig gemonteerde begrenzer met de voet op de 
bovenkant van uw console of boot(rand) en met de begrenzer tegen de gashendel. Dit is de 
juiste plaats voor de begrenzer. Wij adviseren om de daadwerkelijke snelheid iets lager te 
houden dan de maximaal toegestane snelheid, dus bijvoorbeeld tussen de 10 en 13 km per 
uur of tussen de 17 en 20 km per uur. Dit in verband met mogelijke afwijkingen in 
nauwkeurigheid van de gebruikte GPS-snelheidsmeter of telefoon;  

3. Wanneer de begrenzer tegen de gashendel is geplaatst tekent u de vier gaten van de voet 
van de begrenzer af. De plaats van de begrenzer is nu bepaald, u kunt deze weer van zijn 
plaats halen. (Herhaal stap 7 en 8 als u 2 metingen uitvoert in verband met wind en/of 
stroom, plaats de begrenzer daarna in het midden van de 2 sets van afgetekende gaten);  

4. Vaar terug naar de wal voor het verder monteren van de begrenzer;  
5. Als u weer aan wal bent haalt u de voet van de begrenzer los en controleert u voor de 

zekerheid de afgetekende stippen met de gaten van de voet van de begrenzer. Als de stippen 
exact overeenkomen met de gaten in de voet van de begrenzer, dan kunt u de gaten voor de 
plaatschroeven of boutjes gaan boren. Als u de plaatschroeven gebruikt, boor dan gaatjes 
met het 2 mm boortje, gebruikt u de boutjes, boor dan de gaatjes met het 5 mm boortje. U 
kunt de voet van de begrenzer ook op de juiste plaats houden tijdens het boren om het 
mogelijk wegglijden van de boor en daarmee beschadigen van de boot te voorkomen;  

6. Wanneer de gaten zijn geboord kunt u de voet van de begrenzer gaan bevestigen. Maakt u 
gebruik van de plaatschroeven dan plaatst u de voet van de begrenzer op de juiste plek en 
draait u met de boor-/ schroefmachine of een schroevendraaier de plaatschroeven erin. Pas 
hierbij op dat u de schroef niet dusdanig beschadigd dat deze niet meer verwijderd zou 
kunnen worden. Gebuikt u de boutjes met moertjes en ringetjes doe dan de boutjes aan de 
kant waar de voet van de begrenzer geplaatst wordt en de ringentjes en moertjes aan de 
binnenzijde van de console. Gebruik in dit geval de steek-/ of ringsleutel en een boor-/ 
schroefmachine of een schroevendraaier om de boutjes en moertjes goed vast te draaien. De 
voet is nu bevestigd;  

7. Plaats nu de begrenzer in de voet en zorg dat de slotgaten van de voet en de begrenzer met 
elkaar in lijn liggen. Doe het slot door het gat en sluit het slot. De boot is nu begrensd en 
klaar om begrensd mee te varen!  

 


