Partytent PE 6x4

Onderdelen:
Zwarte bak:

1 dakzeil
2 kopwanden met klittenband
2 zijwanden met ramen
Elastieken met bolletjes
6 T-stukken
6 Kruisstukken
4 spanbanden
4 haringen

Zak:

8 poten (C)
8 A buizen (lange)
9 B buizen (korte)

Instructie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leg de buizen op de grond zoals in de tekening.
Leg op het uiteinden de T-stukken en in het midden de
kruisstukken.
Schuif de buizen nu in de koppelstukken.
Leg het dakzeil over de constructie.
Plaats op iedere hoek nu een elastiek.
Til de constructie aan een kant op en plaats de 4 poten.
Bevestig aan de kopse kanten het dak aan het frame met de elastieken. (Elastiek door het oog, om het frame
en dan over het bolletje.)
Tilt de constructie op aan de kant waar geen poten zijn en plaats de 4 poten.

Zonder zijwanden:
9.
10.

Zet het dak op de overige plaatsen vast d.m.v de elastieken.
Maak de hoekflappen vast om de poot (c) met de klittenband (4x).

Met zijwanden:
11.
12.
13.
14.

Bevestig de kopwanden aan het dak en dakflappen met de klittenband.
Bevestig de zijwanden. (Elastiek door het oog van het dak, om het frame, door het oog van de kopwand en
dan over het bolletje.)
Sluit de hoeken nu met de elastieken. Door beide zijwanden en om de poot.
Maak de hoekflappen vast om de poot (c) met de klittenband (4x).

Spannen van de tent:
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Span de tent vast met de meegeleverde spanbanden.
Haal via de buitenkant de haak met de lange band, eenmaal om het frame heen en hang de haak vast in de
band.
Doe dit achter een elastiek en niet helemaal in de hoek. Hiermee voorkomt u dat het zeil kan inscheuren.
Sla de meegeleverde haring 45 graden in de grond.
Haal de band door de spanner heen en maak de haak van de spanner vast aan de haring.
Span de spanband los aan met de spanner.
Herhaal punt 17 t/m 20 voor de andere 3 hoeken.
Span nu alle 4 de spanbanden goed aan.
De tent is nu klaar voor gebruik.

