
HANDLEIDING
VOUWTENT



Richtlijnen vooraf

Veranker de tent steeds voldoende! De meest
voorkomende breuken zijn zeer vaak het gevolg van een
slechte verankering.
Plaats bij zware wind altijd alle zeilen en sluit de tent
volledig af, anders vangt de vouwtent te veel wind en kan
deze wegvliegen, schade oplopen of veroorzaken.
In geval van rukwinden boven de 60 km/u dient u altijd
extra verankering te voorzien. Evacueer de tent bij
rukwinden boven de 90km/u.
Indien de tent gedurende een langere periode (ook 's
nachts) blijft staan, kan er condensatie ontstaan. Deze
condensatie kan bij de naden samenlopen en druppels
vormen, waardoor het lijk alsof de tent niet waterdicht is. 
Als de tent nat wordt dichtgevouwen, dient u deze binnen
de 24u openstaand te laten drogen. 
Het is aangeraden om een vouwtent rechtopstaand te
transporteren. Leg nooit iets bovenop de tent tijdens het
transport en maak deze goed vast. Zo kan de tent niet
verschuiven en geen schade oplopen.

Schade door het niet opvolgen van deze richtlijnen, valt
nooit onder de garantievoorwaarden. Elke schade aan
de tent of onderdelen ervan, dient binnen de 3 dagen
na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden
gemeld.



De tent opzetten 

Neem met beide handen het
frame vast ter hoogte van de
kruisstukken en loop achteruit.
Trek de tent goed open. Bij maten
(3x6, 4x6, 4X8) duwt u de centrale
mast ook omhoog.

Plaats je voet op het grondplaatje.
Het frame kan nu naar 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 opening van de
verbindingsstukken van de
kruisstukken en klik ze in elkaar.
Trek telkens de boord van het
dakzeil strak en span elk bandje
aan. 

Hef samen één kant van de tent
op en trek beide aan de ringetjes.
Schuif het onderste deel uit tot je
een klik hoort. Doe dit aan beide
kanten.  



De tent verankeren 

Aan iedere hoek aan de
buitenkant van de tent is er een
ring voorzien (onderaan de
verticale boord). Hieraan kan je
de spantouwen bevestigen. Trek
deze strak aan.

Je kan de zijwanden onderaan
vastzetten door tentharingen te
plaatsen in de daarvoor
voorziene lussen. Ook de
grondplaatjes zijn voorzien van
uitsparingen. Op deze
grondplaatjes kan je ook de
speciaal ontworpen gewichten
plaatsen .



Zijwanden bevestigen

Voor het plaatsen van de
zijwanden begin je bij een paal.
Draai de flappen rond de paal.
Maak van boven naar onder vast
met de velcro. Bevestig het doek
aan de bovenkant. Let wel: start
bij de paal waar de velcro al werd
rond gewikkeld.

Het laatste stuk van het doek
neem je vast. Wikkel dit wederom
rond de paal. Terug van boven
tot beneden. De uitsparing in het
doek komt rond het kliksysteem.
Heb je dit goed gedaan, dan heb
je een strakke en mooie wand.

Voor de volgende wand start je
aan de buitenkant van de tent. Je
kleeft de boord op de velcro van
de reeds geplaatste wand. Zo
plaats je alle wanden van de tent.



De tent opplooien

Trek aan de ringetjes en laat de
palen (telkens 1 kant) zakken.
Zorg ervoor dat alle palen
volledig terug tot op het
nulniveau worden gebracht.

Maak alle spanriempjes los en klik
de ringetjes bovenaan open. Duw
hiervoor het frame lichtjes
omhoog. Neem beide het frame
vast bij de kruisstukken en duw
naar het midden. Klaar!


