
Aantal personen: 2 

Opbouwtijd: 10min.  

Opruimtijd: 10min.   

 

 

 

 

 

 

 

De tent opzetten.       

- Verwijder de beschermhoes van de tent.     

- Neem met beide handen het frame vast ter  

hoogte van de kruisverbinding en loop achteruit.  

Trek de tent goed open, let op dat de pootjes  

niet in het gras blijven haken. 

 

 

 

      Plaats je voet op het grondplaatje.  

Het frame moet nu omhoog geduwd worden.  

Neem met beide handen het frame vast en duw het 

 omhoog tot je een klik hoort. Doe dit bij iedere poot. 

 

 

 
 

Neem telkens de onderkant van de spanriempjes aan de binnenkant van het dakzeil. 

Steek ze door de vierkante openingen van het verbindingsstuk en klik ze in elkaar. 

Trek telkens het riempjes strak, zo word het dak op gespannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hef samen één kant van de tent op en 

trek beiden aan het ringetje. 

Schuif het onderste deel uit tot je een 

klik hoort. Doe dit eerst aan de ene 

kant en vervolgens aan de andere kant 



Inhoud: 

1 x beschermhoes tent 

4 x zijzeil 

4 x spanbandje 

4 x haring 

1 x hamer 

 

 

Zijwanden bevestigen. 

Voor het plaatsen van de zijwanden begin je bij een paal. Draai de flappen rond de paal, werk dit 

vervolgens af van boven naar beneden. Bevestig het doek ook aan de bovenkant d.m.v. 

klittenband.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voor de volgende wand start je aan de buitenkant van de tent. Je plakt het klittenband op de reeds 

geplaatste wand. 
 

 

Verankering tent. 

Iedere hoek van de tent, aan de buitenkant, is voorzien van een ring. Hieraan kan je de 

spanbandjes bevestigen. Zet de tent altijd vast, dit kan met de bijgeleverde haringen of met de 

spanbandje aan een schutting/boom. 

 

 

 

 

 

Tent opruimen.  

- Verwijder alle zijzeilen. Vouw deze netjes op en doe ze in de kist.  

- Haal rondom de spanbandjes los, rol ze op en plaats ze in de kist. Vergeet eventueel de haringen 

niet. 

- Laat de poten weer zakken tot het nul-niveau. 

- Maak de spanriempjes los!! Als dit niet gebeurt gaat het dakzeil kapot!! 

- Plaats je voet op het grondplaatje, duw het frame lichtjes omhoog en trek aan de ring. 

- Laat het frame overal iets zakken.  

- Neem het frame met beide handen vast (ter hoogte van de kruisverbinding), doe dit in tweetallen 

tegenover elkaar! Duw vervolgens voorzichtig de tent naar het midden toe.  

- Plaats de beschermhoes en klaar. 
 


