Opzetten
1

2

Trek het frame half open.
Plaats de topcover op het frame.

Let op:
Hou de handen aan de
buitenkant van de scharen
om te voorkomen dat
handen en vingers
gekneld raken.

Plaats het frame rechtop. Eén persoon plaatst zich aan de ene zijde
en een ander persoon aan de tegenovergestelde zijde van het frame.
Neem de onderste "V" in het midden vast. Til tegelijkertijd het frame
op en trek het half open terwijl u van elkaar wegstapt.

3

4
bij grotere tenten
meeduwen midden
onder de tent

Trek het frame nu volledig open.
Duw de spanten met één hand omhoog terwijl u
de poot vasthoudt met de andere hand, totdat de
connector vastklikt (herhaal dit voor elke hoek).

Bevestig de klittenband van de topcover aan de
klittenband op het frame (op elke hoek) in de
perfecte positie (niet te hoog, niet te laag).

5

Hef elke poot op en schuif het onderste
been uit tot dat de vergrendelingsknop
vastklikt in het eerste gat.

Afbreken

6

Voor het aanpassen van de hoogte, druk de vergrendelingsknop in en schuif het onderste been uit zover als nodig
en klik dit vast in één van de vier afstelgaten.
Zet tenslotte de tent goed vast met behulp van haringen,
zandzakken en/of metalen gewichten.
LET OP: slechte weersomstandigheden = tent afbreken !

Ontgrendel de vergrendelingsknop op de poten en
schuif de onderste benen in. Ontgrendel de
connectoren onder het zeil. Doe dit in alle hoeken.
Neem de onderste scharen vast aan de ene kant,
een andere persoon doet hetzelfde aan de
andere kant. Hef de tent op en loop naar elkaar
toe tot dat de tent voor 2/3 is ingevouwen.
Neem de stof van de hoeken en hef de
topcover van het frame. Vouw nu het frame
volledig dicht.

de scharen
(X stukken)

LET OP:
Als u ervoor kiest om de
topcover op het frame te
laten, wees dan zeer
voorzichtig bij het sluiten
van het frame, de
stof kan tussen de
scharen (X stukken) gekneld
raken en dit kan gaatjes
in de stof veroorzaken.

