Opzetinstructie
3. Rits nu de windschermen aan het dak gedeelte van de luifel.

Kip Shelter De Waard Luifel
1. Trek de Pees van het windscherm door de tentrail aan de zijkant
van de Shelter. Doe dit met beide windschermen.
LET OP: begeleid de pees bij de ingang van de rail om
beschadigingen te voorkomen.

4. Dek het begin van de rits nu af. Sluit het klittenband en klik de
steekgespen in elkaar en span deze op.
2. Trek de pees van de luifel door de rail aan de bovenzijde van de
Shelter. De verstevigingen aan weerzijden van de pees dienen
aan de bovenkant van de luifel te liggen.
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5. Zet de stokken in elkaar.

Een standaard stokkenset bevat 2 korte stokken en lange stok.
Leg allereerst alle even lange stokdelen bij elkaar (zie eerste
foto). De onderzijden met powergrip zijn voor alle 3 de stokken
gelijk, de lange stok bestaat verder uit 3 kortere stokdelen en de
2 korte stokken bestaan verder uit 2 langere stokdelen (Zie
tweede foto).

7. Plaats vervolgens de twee kortere stokken in de daarvoor
bestemde nok-ogen en span de scheerlijnen hier ook losjes af.

6. Plaats de langste stok in het middelste nok-oog en span de
scheerlijn losjes af.
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9. Span nu de afspanpunten van het windscherm naast de Shelter
8. Zet nu de middelste stok hoger dan de stokken aan beide zijden
en span de scheerlijnen af. Zorg hierbij voor het volgende:
a. De stokken dienen voorover te leunen dit zorgt voor
meer stabiliteit wanneer de scheerlijnen worden
afgespannen.
b. Het dak dient aan beide zijden naar voren af te lopen. Op
de afbeelding kunt u zien dat de luifel zowel links als
rechts naar voren en opzij afloopt. Op deze wijze loopt
het regenwater ook bij zwaardere buien van het dak af en
voorkom je zakvorming in het dak van je luifel.

naar binnen toe af( richting de deur). Dit om ervoor te zorgen dat
de windschermen uiteindelijk haaks op de grond komen te staan.

10. Span nu vervolgens de twee afspanpunten aan weerszijden
van de rits tussen het windscherm en dak af, zodat de rits in
de lengte op spanning wordt getrokken. De afspanpunten
dienen wel over de rits gekruist te worden om de spanning
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van de rits te houden.

12. Span nu de twee overgebleven scheerlijnen af.

11. Span nu het tussenliggende afspanpunt af zowel links als
rechts.

13. Plaats eventueel de tochtstrook en span indien gewenst de
slikrand van de windschermen en tochtstrook af.

Heel veel kampeerplezier!

Kip Caravans BV

www.kipcaravans.nl

Telefoon nummer 0528288888

Opzetinstructie
BELANGRIJK

Tips en Onderhoud

In deze instructie zie je dat de afstand van de haring ten opzichte
van de luifel vrij groot gehouden wordt, wij adviseren je dit ook te
doen. Hierdoor komt de nadruk met het spannen te liggen op het
in de lengte opspannen van het dak van de luifel in plaats van het
naar beneden trekken. Hierdoor zal de kans op zakvorming in het
dak van je luifel aanzienlijk afnemen. Wanneer je niet aanwezig
bent bij de Kip Shelter en de kans op regen is aanwezig of je hebt
last van zware regenval dan kan je het beste de middelste stok
onder de luifel verwijderen en het dak wederom op spanning
trekken met de middelste scheerlijn, zie afbeelding.
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Wanneer de pees van de luifel door de rail getrokken wordt is het
belangrijk daarbij niet alleen aan de pees te trekken maar deze
ook te geleiden waar de pees de rail wordt ingetrokken. Dit om te
voorkomen dat de pees doorslijt op de hoeken van de rail.
Het doek en de naden kunnen de eerste keer doorslaan doordat
het zich moet zetten, wij adviseren je daarom de luifel 1 of 2 keer
thuis op te zetten en nat te sproeien.
Zorg ervoor dat de luifel schoon en droog wordt opgeborgen.
Indien je hars van bomen in uw tentdoek krijgt laat dit dan vooral
met rust, hars kan geen kwaad en wanneer je dit verwijderd kan
je het tentdoek beschadigen.
Vogelpoep kan je het beste direct met een schone zachte borstel
en lauw water verwijderen.
Gebruik NOOIT schoonmaakmiddelen voor het tentdoek, dit zal
de impregnatie van het tentdoek beschadigen en veel ongemak
met zich meebrengen.
Wanneer je kookt onder de luifel is het aan te raden om een
spatscherm te gebruiken, dit om vetvlekken in het doek te
voorkomen.
Indien je gekampeerd heeft aan de kust, is het aan te raden de
luifel na de vakantie met kraanwater af te spoelen om het zout
van het doek te verwijderen.
Pas je haringen aan op de ondergrond.
Breng nooit zomaar een ‘impregneer middel’ aan zonder na te
vragen welk middel geschikt is voor je luifel. Het aanbrengen van
een verkeerd middel kan onherstelbare schade opleveren.
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