
Let op! Als je de X10T Tent-luifel voor het eerst opzet dienen de scheerlijnen gebruiksklaar te worden 

gemaakt. In het haringzakje vind je een set gewassen nylon scheerlijnen, karabijnhaken, 

driehoekspanners en eindspanners. Rijg de scheerlijn door het tunneltje van de driehoekspanner. 

Hiermee kan je de scheerlijn straks gemakkelijk afspannen. Het ene uiteinde rijg je door het laatste 

gaatje van de driekhoekspanner en rond je af met een enkel knoopje. Het andere uiteinde rijg je door 

de eindspanner en rond je eveneens af met een enkele knoop.  

• Neem nu de luifel met de zijwanden en de voorwand uit het foedraal 

• Pak de luifel en rits ‘m aan de bovenste (korte) rits van de TakeOff, boven de deur 

• Monteer de bijgeleverde scheerlijnen (elk 3 meter) met de bijgeleverde karabijnhaken aan 

de buitenste afspanpunten van de luifel 

• Zet de voorgebogen aluminium boogstok in elkaar en voer deze door de tunnel aan de 

voorzijde van de luifel. Zorg er daarbij voor dat de tunnel aan beide zijden is opengeritst tot 

aan de afspanpunten  

• Zet de stok rechtop en bevestig de scheerlijnen zodanig dat de stok rechtop blijft staan. (Let 

op: Zet het geheel nog niet onder spanning!) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Rits de zijwanden in de luifel. Eerst de lange zijde, dan de korte verticale 

• Span de rubbers aan de buitenzijde van de luifel af onder de TakeOff 

• Klittenband de zwarte PVC-hoeken aan de binnenzijde naast de deur van de TakeOff vast 

• Rits de tunnels van de luifel nu voorzichtig dicht en plaats de tentstokken elk in een ring aan 

de uiteinden van de meegeleverde band terwijl je deze onder spanning zet 

• Trek de stokken naar voren zodat de onderkant van de zijwand strak komt te staan en zet, bij 

drassiger grond, de punt van de stok in een metalen grondplaatje. 

• Span de rest van de rubbers van de zijwand af 

• Span (nu pas!) de gehele luifel af d.m.v. de scheerlijnen 

TIP: Krijg je de tent-luifel niet mooi strak? Haal de spanning dan even van de scheerlijnen af en 

verhoog de voorzijde van de tent door de boogstok een stukje te vergroten met het sluitstuk aan de 

onderzijde. Let op dat de luifel wel mooi symmetrisch van de grond af komt voordat je de tunnels 

weer dichtritst en de scheerlijnen afspant. 
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• Rits de afsluitwand eerst links en daarna rechts aan de luifel 

• Span de rubbers van de afsluitwand die bij de stok zitten af 

• Pak het middelste scheerlijntje aan de onderzijde van de afsluitwand en span deze strak naar 

voren af 

• Herhaal deze handeling met de twee naastgelegen scheerlijntjes 

• Span nu de rest van de rubbers af 

• Loop het geheel na en zet de tent-luifel, indien nodig,  nogmaals onder spanning 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Het afbreken geschiedt in omgekeerde volgorde.  

 


