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OPZETINSTRUCTIE

Ω Windschermen
Bevestigen (aanritsbaar windscherm):
Ω Het windscherm wordt aan de luifelstok opgehangen onder de

D ringen van de vaste luifel van de tent (Afb. 1).
Ω Daarna sluit u de rits naar beneden. Hierdoor zit het wind-

scherm aan de tent vast. In het geval u meer dan één wind-
scherm heeft, let dan op de juiste plaats van elk windscherm.
De kortere ritsen komen altijd aan de tentzijde.

Ω Bevestig de rubberringen dubbel door de D-ringen aan de
onderzijde van het windscherm. Span als eerste de middelste
rubberring aan de onderrand. De naad waarop deze vastzit,
vormt een loodlijn vanuit de bovenkant van het windscherm
(Afb. 2).

Ω Zet daarna om en om een spanpunt aan de tentkant en aan
de open kant vast (Afb. 3).

Ω Bij de Albatros en de Vergrote Zilvermeeuw kan op dezelfde 
manier nog een windscherm worden aangekoppeld. 

Bevestigen (gespannen windscherm):
Ω Het windscherm wordt aan de luifelstok opgehangen onder

de D-ringen van de vaste luifel van de tent (Afb. 1). 
Ω Zorg ervoor dat de luifelstokken niet teveel rechtop onder de

luifel staan. 
Ω In combinatie met een vrioluifel komt de zijde waar de rits zit

aan de buitenkant (dus niet aan de tentkant). 
Ω Onder de vleugel van de tent zitten aan de voorkant, afhankelijk 

van het tentmodel een of  twee D-ringen. Haal het bandje,
dat aan het windscherm zit, door de (beide) ring(en) en strik
het vast. 

Ω Plaats de eerste haring dicht tegen het muurtje onder de vleugel 
van de tent. Zo ontstaat een tochtvrije aansluiting. Bevestig de 
rubberringen dubbel door de D-ringen aan de onderkant van het 
windscherm. Span een voor een de volgende rubberringen aan. 
Zo komt het windscherm met een lichte boog in model (Afb. 4).

Ω Het windscherm is goed gespannen wanneer de D-ringen onder-
aan het windscherm ongeveer 8 cm van de grond staan (Afb. 2)

Ω Zonneluifel
Ω De zonneluifel wordt aan de voorkant van de tent geritst.
Ω De zonneluifel wordt aan de luifelstokken opgehangen onder de

D-ringen van de vaste luifel van de tent. 
Ω Onder de voorkant van de luifel plaatst u de extra luifelstokken. 

De hoeken worden met scheerlijnen weggespannen (Afb. 5).
Ω Bij regen kan één van de luifelstokken wat lager gezet worden, 

zodat er geen water op de luifel blijft staan (Afb. 6).
Ω Bij storm is het beter de zonneluifel geheel weg te laten.

Ω Varioluifel
Ω Rits de varioluifel aan de voorkant van de tent.
Ω De varioluifel wordt aan de luifelstokken opgehangen onder

de D-ringen van de vaste luifel van de tent. 

Zie ook achterzijde >
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Ω Hang de windschermen zowel links als rechts over de luifel-
stokken en rits of knoop deze vast aan de tent maar zet nog
niets vast met rubber ringen.

Ω Rits nu de varioluifel vast aan de windschermen.
Ω Plaats de hoofdmast in het midden van de varioluifel in het

verstevigde nokgat. Zet deze daarna vast met de bijbehorende 
scheerlijn (Afb. 7).

Ω Start met het vastzetten van de windschermen aan de muurzijde 
van de tent en ga verder op de hoeken van het windscherm en
de varioluifel. 

Ω Uit de overige twee luifelstokken verwijdert u de middendelen.
De stok krijgt nu een hoogte van 150cm. Deze worden links en 
rechts naast de hoofdmast van de varioluifel geplaatst, in een
verticale stand. Deze stokken uitspannen met de bijhorende 
scheerlijnen met S-haken (Afb. 8).

Ω Vervolgens de overige rubbers van de windschermen vastzetten. 
Merk op dat de stand van de luifelstokken van invloed is op hoe 
het geheel komt staan.

Ω Wanneer alles naar behoren staat kan de varioluifel b.v. aan één 
zijde losgeritst worden van het windscherm. De varioluifel aan
de losgeritste zijde kunt u dan opzetten met behulp van een
luifelstok. Zo maakt u een gemakkelijke inloop.

Ω Er zijn talloze andere opstellingen met de varioluifel te maken. 
Houd wel de positie van de windschermen gelijk, om steeds
weer de varioluifel te kunnen aanritsen.

Ω Serreluifel
Ω Rits de serreluifel aan de voorkant van de tent.
Ω De serreluifel wordt aan de luifelstokken opgehangen onder

de D-ringen van de vaste luifel van de tent (Afb. 9). 
Ω Hang de windschermen links en/of rechts over de luifelstokken. 

Knoop deze vast aan de tent maar zet nog niets vast met
rubber ringen.

Ω Rits nu de serreluifel vast aan een of meer windscherm(en).
Ω Onder de voorkant van de luifel plaatst u de extra luifelstokken. 

De hoeken worden met scheerlijnen uitgespannen.
Ω Start met het vastzetten van de windschermen aan de muurzijde 

van de tent en vervolgens op de hoeken van het windscherm en 
de serreluifel. 

Ω Vervolgens de overige rubbers van de windschermen vastzetten
(Afb. 10). Zorg voor een juiste hoogte van de luifelstokken.
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