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► Grote Bonte Specht
Inhoud van de tentzak
► Tent
► Tentstok 200 cm

Uitbreidingsmogelijkheden (optioneel)
► Tarp

Inhoud van de haringzak
►1
►1
►20
►17

regenkapje
stokplaat groot
haringen
grondpennen

8
2
2
2

haringen
grondpennen
stokplaten schuin
stokken (190 cm, 3 delig)

► Hemel met gronddeken
► Gronddeken
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► Opzetten
Grondzeil
► Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen onder een

Opbouwen

hoek van 45 graden.
► Na het vastzetten van de hoofpunten uit het cijferschema
de overige afspanpunten vastzetten.

► Met behulp van beide luifellijnen trekt u nu de voorzijde
overeind.
► Zet de scheerlijnen van de luifel vast.
► Indien van toepassing:
► Maak de hemel rondom met de kneveltjes vast.
► Hang nu de hemel op in de tent.
► Plaats op de hoofdmast het regenkapje.
► Sluit dan de ritsen van de deur en de luifel.

Spannen
► Met de luifellijnen de tent enigszins voorover trekken.
► Zet in de aangeven volgorde de scheerlijnen vast met
haringen, volg hierbij de helling en lijn van het dak.
► Na het vastzetten van de hoofpunten uit het cijferschema
de overige afspanpunten vastzetten.
► Als laatste de ‘muurtjes’ links en rechts recht naar beneden
vastzetten.

Voorzijde
► Zet de stokdelen in elkaar.
► Open de luifel- en deurritsen.
► Leg de mast op de tent met de punt door het centrale nokoog.
► De onderkant van de voorstok tegen het kuipzeil plaatsen.
Let op: de stok blijft buiten de tent.
.
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► Afbreken
► Maak eerst alle scheerlijnen los (m.u.v. de luifellijnen) door
alle haringen uit de grond te trekken.
► Indien van toepassing: verwijder de hemel met gronddeken,
laat de ritsen open.
► Verwijder de mast.
► Maak de luifellijnen los en laat de voorzijde van
de tent terugvallen op het grondzeil.
► Sluit de ritssluitingen van de deuren.
► Alle grondpennen laat u zitten. Zo kunt u de tent goed strak
trekken bij het opvouwen.
► Vouw het doek op naar het midden,
leg de nok naar de achterzijde.

Centraal informatienummer: telefoon 0413-269864 - E-mail:
aardtenten.nl - internet: www.dewaardtenten.nl

► Opvouwen
► Verwijder de grondpennen.
► Vouw de tent volgens de tekeningen en rol deze op.
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