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Leg de buizen en koppelstukken uit op de
grond waar de tent komt te staan.
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Op de buizen staan nummers:
Nr. 1: Gaan naar de nok van het dak
Nr. 2: Liggen horizontaal in de lengte
De buizen met aan één kant een flapje met
daarin een gat zijn de poten.

Nu kunnen de poten worden geplaatst..
DOE DIT ALTIJD VANAF DE BUITENKANT!
Plaats eerst de 2 poten die link en rechts
van de middelste poot staan zodat er een
goede gewichtsverdeling is. Neem een
poot in de hand en ga aan de buitenkant
van de tent staan. Til met minimaal 2
personen tegelijkertijd de zijkant omhoog
en schuif beide poten in het koppelstuk
en schroef deze vast. Plaats nu de andere
3 poten.
TIP!!
Voordat je de poten aan de andere kant
van de tent plaatst is het handig om eerst
de elastiekjes in de kopse kanten te
plaatsen. Je hebt dan geen huishoudtrap
nodig om erbij te kunnen. Dat is ook nog
eens een stuk veiliger.
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Ga met het in elkaar schroeven van het
dakframe als volgt te werk:
Werk van links naar rechts in een horizontale
lijn en zet eerst een rij van de nummers 2 in
elkaar. Dan schroef je in die rij de nummers
1. Vervolgens weer een rij met de nummers
2, daarin dan weer de nummers 1 en als
laatste weer een rij met nummers 2.
Je krijgt dan een lage tent zoals op de foto.
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Leg het dakzeil op de nok van het dakframe
en rol hem uit. Hierdoor blijft het zeil mooi
schoon. Vouw het zeil uit en hou de gladde
kant boven, dat is de buitenkant.
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Plaats nu aan de andere kant de poten op
dezelfde manier als je eerder hebt
gedaan. OOK NU WEER VANAF DE
BUITENKANT! Eerst de poten links en
rechts van de middelste poot. Zorg dat je
een poot in de hand hebt, ga aan de
buitenkant van de tent staan en til ‘m
tegelijk omhoog en plaats de eerste 2
poten. Daarna de overige 3 poten.
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Trek de nok van het dakzeil over de nok van
het dakframe en doe dit ook bij de 4 hoeken.
Zorg ervoor dat de naad in de nok van het zeil
synchroon loopt met de buizen in de nok van
het dak zodat het dakzeil precies in de
midden ligt. Is dit niet het geval heb je strak
problemen met het plaatsen van de
elastiekjes.
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De tent staat nu op alle poten, tijd om de
zijzeilen erin te hangen. Maak eerst alle
klittenbanden van het dakzeil vast aan de
poten.
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De zijzeilen kunnen erin worden gehangen.
Doordat deze partytent losse zeilen heeft is
het mogelijk om bijvoorbeeld aan de zijkant
een ingang te maken door gewoon 1 zijzeil
weg te laten.
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Niets gaat boven veiligheid. Niet alleen
voor de tent maar met name voor de
personen die erin staan. NEEM GEEN
RISICO en zet de partytent ALTIJD vast.
Wij verhuren hiervoor zeer complete
verankeringsetjes voor slechts €. 10,-.
De haringen die hierin zitten passen strak
door de gaten aan de onderkant van de
poten.

De elastiekjes plaats je zoals op de foto.
Boven gaat het elastiekje eerst door de ring
van het dakzeil, dan achter de buis langs door
de ring van het zijzeil en vastmaken achter
het bolletje van het elastiek.
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In de verankeringset zitten ook
spanbanden. Deze sla je om de liggende
buis van het dakframe en bevestig je b.v.
aan een haring of schutting.
In de verankeringsset zitten verder nog 2
stormbanden die helemaal over de tent
komen te liggen zodat deze stevig aan de
grond blijft staan.
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De zeilen voor de kopse kanten hebben
doormiddel van 2 ritsen elk een ingang,
echter zit er verschil in breedte. Kijk dus even
welke breedte je waar wilt hebben.
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De zeilen voor de kopse kanten bevestig je
aan het dakzeil door middel van de korte
elastiekjes.

Bij een harde ondergrond kun je ervoor
kiezen om voetgewichten te huren. Deze
passen perfect op de onderkant van de
poten (liefst minimaal 2 per poot).
Bovendien zijn ze stapelbaar en klemmen
ze de poot helemaal in.
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Vervangingswaarde
De vervangingswaarde van deze tent bedraagt: €. 539,- incl. BTW.
Dus ga er zorgvuldig mee om a.u.b.!

Vragen?
Bel Partytent4Rent.nl: 06-55 904 989

