
 
Gebruiksaanwijzing voor de ATN Rocon / Genuahoes 

 
De Rocon / Genuahoes aanbrengen: 
 

1 Rol de genua zover in dat de schoten helemaal naar onderen toe om het zeil zijn gerold.                     
Of: haal de schoten weg en bind een zeilband om de opgerolde genua. 

2 Maak het spinnakerval vast aan de ring boven aan de genuahoes. 
3 Hijs de hoes op tot ongeveer een halve meter boven de reling.       

Draai hem zodanig dat het bovenste deel van de genuahoes om de voorkant van de   
opgerolde genua zit.  

4 Sluit met de rits de genuahoes om de opgerolde genua en zet de kliksluiting vast. 
5 Zet de lijn aan de trekker van de ritssluiting met de klittenbandsluiting vast aan de reling. 
6 Hijs de hoes met het spinnakerval omhoog – terwijl u hijst, wordt de genuahoes  vanzelf                 

dicht geritst. 
7 Als de genuahoes bijna helemaal gehesen is, zet u hem met de sluiting onderaan vast                          

op de hals van de opgerolde genua, vlak boven de trommel van de rolinrichting. 
8 Hijs de hoes helemaal omhoog en beleg het val, maar zet het niet strak door. 
9 Trek de beide buitenste lijnen aan en zet deze vast. 
10 Trek daarna de middelste lijn aan, die uit de middelste ingenaaide tunnel komt,                                    

en beleg die bovenop de al belegde dubbele lijn op de klem.  
11 Schiet de dubbele lijn en de middelste lijn op en berg het drietal op in het zakje. 
12 Leg de bovenste band met klittenbandsluiting om de genuahoes om de klem en                                 

druk hem stevig vast; hierdoor zijn de belegde lijnen beveiligd tegen losraken. 
13 Leg de onderste band met klittenbandsluiting om de genuahoes en druk hem stevig vast;                     

dit beveiligt de ritssluiting tegen losraken. 
14 Zet als laatste het spinnakerval strak door en beleg het. 

 
De Rocon / Genuahoes verwijderen: 
 

1 Trek de beide banden met klittenbandsluiting los. 
2 Haal de opgeschoten lijnen uit het zakje 
3 Haal ze van de klem en leg ze los. 
4 Trek de trekker van de ritssluiting omlaag. 
5 Neem de ritssluiting uit elkaar terwijl u het spinnakerval viert en de genuahoes omlaag trekt.             

(de volgende keer dat u de hoes om de opgerolde genua aanbrengt trekt u de ritssluiting                   
weer helemaal tot boven dicht) 

 

                                                           


