OPZETINSTRUCTIE

► Staartmees
Inhoud van de tentzak:
basistent
grondzeil
hemeltje

Inhoud van de stokkenzak:
1 boogstok met punt (luifel)
1 boogstok ingang (rood)
1 boogstok achterzijde (wit)
1 nokstok voor met oog (blauw)
1 nokstok achterzijde (geel)
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Inhoud van de haringzak:
16 haringen
22 grondpennen
2 tentstokvoet klein
2 tentstokvoet schuin
2 grondpennen klein
1 spanband

Optioneel:
Gronddeken
Kuipzeil (12 grondpennen)
Voorwand (8 haringen, 8 grondpennen)
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OPZETINSTRUCTIE

► Opzetten
Afb.1►

Grondzeil
► Houd je grondzeil schoon: spreid een dunne folie uit op
de plek waar de tent wordt opgezet.
► Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen onder een
hoek van 45 graden. Houd voor de volgorde het cijferschema
aan. (Afb. 1)
Indien beschikbaar: plaats ook het extra kuipzeil
voor de luifel en zet dit vast.
► Vouw het tentdak uit op het grondzeil en sluit de
ritsen van middenachter tot aan de voorste hoeken.
► Open de deurritsen in de voorgevel.
De deur terugslaan tot de stoksleuven zichtbaar zijn.
De sleuven zijn van ritsjes voorzien: zorg dat deze open staan.
► Leg de boogstok (rood) in de tent ter hoogte
van de voorgevel.
Sluit de ritsen van de stoksleuven om de boogstok.
► Trek vervolgens de gevel overeind met
luifellijnen, en zet deze vast. (Afb. 2)
► Plaats de luifelboogstok onder de luifel en trek deze links
en rechts strak naar voren.
Zet de stokplaten (schuin) op deze positie vast met de
kleine grondpennen.
Plaats hier de uiteinden van de boogstok op. (Afb. 3)

Afb.2►

De luifel is vooraan wat smaller dan bij de tentgevel.
Gebruik de spanband om de juiste breedte te bepalen.
Indien beschikbaar: bepaal de juiste breedte aan de hand van het
extra kuipzeil.
► Plaats de achterste boogstok in de tent en zet de
scheerlijn naar achteren vast.
► Plaats de nokstok (blauw) tussen de boogstok (luifel)
en de boogstok bij de gevel.
Plaats ook de achterste nokstok (geel).

Afb.3 ►

► Rits het hemeltje van binnenuit vast aan het tentdak.
► Indien beschikbaar: De gronddeken uitspreiden in de tent
en bevestigen aan het grondzeil met klittenband.

Afb.4 ►

Spannen
► Met de verstelbare uiteinden van de boogstokken het doek
langs de boogstokken opspannen.
Sluit alle ritsen van de gevel.
► De overige afspanpunten vastzetten volgens het
cijferschema. (Afb.4)
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OPZETINSTRUCTIE

Afb.5 ►

Voorwand (indien beschikbaar)
► Merk op dat de onderzijde van de voorwand in een punt
naar voren wordt vastgezet. (Afb. 5)
► Vanuit het midden beginnen met haringen vast te zetten.
Gebruik de rubberringen om enige afstand van de
ondergrond te behouden.

► Afbreken
► Verwijder de voorwand en gronddeken.
► Maak alle scheerlijnen los m.u.v. de lijnen aan de luifel
en de scheerlijn middenachter.
► Verwijder de nokstokken van luifel en slaapgedeelte.
Verwijder de achterste boogstok uit de tent.
Verwijder ook de boogstok uit de luifel.
► Verwijder vervolgens de luifellijnen en laat de voorzijde
van de tent terugvallen op de reeds plat liggende achterkant.
► Verwijder nu de overgebleven boogstok.
Laat de deurritsen geopend.

Afb.6 ►

► Opvouwen
► Rits het dak los van het grondzeil.
► Het gehele tentdak in de lengte dubbel vouwen op het
achtergebleven grondzeil (en kuipzeil). (Afb. 6)
► Het luifeldeel op het slaapdeel vouwen.(Afb. 7)
De achterkant naar binnen vouwen.
► Gehele tent opvouwen tot de breedte van de tentzak en oprollen.
(Afb.8)
► Grondzeil opvouwen.

Afb.7 ►

► Bewaar de tent schoon en op een droge plaats.

Afb.8 ►
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