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De vervangingswaarde
van deze
gebruiksaanwijzing
is € 1,-

Tent-Up
Bedankt voor het huren van onze materialen. Graag wijzen wij je op de hieronder staande zaken:

Je hebt geleverd gekregen:
1 Tent-up frame, sjorbandjes (t.b.v. scheerlijnen) en haringen, 1 dakzeil en optioneel één of meerdere (type)
zijwand(en).
Hoe zet je deze tent op: (z.o.z. voor afb. 1 t/m 8 )

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

Aangeraden word de tent-up met twee personen op te zetten aangezien hier enige kracht voor nodig is.
1.

Pak met 2 personen de 4 buitenste framebuizen vast (aan kortste zijde) en trek het frame een stuk uit elkaar (afb. 1).

2.

Pak vervolgens de onderste schuine framebuizen vast en trek het frame voor 3/4 uit elkaar, maar nog niet
helemaal op spanning (afb. 2).

3.

Pak het dakzeil en leg deze over het frame heen. Het is belangrijk dat de punten van het zeil op de punten
van het frame liggen en dat de hoeken van het dakzeil aan de hoeken van het frame bevestigd worden
d.m.v. het klittenband (afb. 3).

4.

Indien het dakzeil goed ligt, kan het frame verder uit elkaar getrokken worden zodat het dakzeil onder
spanning komt te staan (afb. 4).

5.

Hierna dient 1 persoon het dakzeil onder spanning te houden, door onder het midden van het frame te
gaan staan en deze omhoog te duwen. Vervolgens kan de 2e persoon nu bij alle poten het frame vastklikken door het frame met trekring bij iedere poot richting het gaatje te duwen totdat deze vastklikt. Het wordt
aangeraden om hierbij een voet op de grondplaat van de poot te zetten (afb. 5).

6.

Alle klittenbandjes van het dakzeil (indien aanwezig) dienen om het frame vastgemaakt te worden (afb. 6).

7.

Uiteindelijk kun je het frame nu op hoogte afstellen door het uitschuiven van de poten. Pak beide een
hoekpoot aan dezelfde kant, ontgrendel de trekring aan de onderzijde en plaats je voet op de grondplaat
(afb. 7).

8.

Schuif hierna de hoekpoten uit tot de gewenste hoogte. Vervolgens de twee hoekpoten aan de andere
kant. Wanneer je meer dan vier poten hebt, dien je de middelste poten als laatste te doen (afb. 8).
NB : Met de meegeleverde sjorbandjes en haringen dien je de tent nu zo goed als mogelijk vast te zetten !

De Tent-Up is nu opgezet. Indien je nog zijwanden wilt ophangen kan dat als volgt:
9.

Je kunt de zijwanden eenvoudig vast maken aan het dakzeil en de poten d.m.v. het klittenband (afb. 9).
Wanneer je een tentwand hebt welke uit twee zijwanden bestaat, dien je te beginnen bij de middelste poot
met het vast maken van deze zijwand. Als dit niet het geval is, kun je met een hoekpoot beginnen.

10.

Het is belangrijk dat je de zijwanden nauwkeurig ophangt i.v.m. de diverse (klittenband)-aansluitingen hier
van aan het dakzeil, de poten en eventuele andere zijwanden (afb. 10).

Wanneer je deze uitleg graag als instructievideo wilt zien, is dat mogelijk. Kijk op onze website:
www.bjverhuur.nl bij de omschrijving van de door jou bestelde tent en klik op de weblink hiervoor.
Graag ontvangen wij de tent weer schoon, droog en gevouwen in de verpakking retour (tentdak los van het frame) en gelijk aan hoe ze aangeleverd zijn. Als dit niet het geval is kunnen er schoonmaakkosten en/of een schadevergoeding in rekening worden gebracht.
Z.O.Z.
B&J Verhuur
T 071 401 99 24

www.bjverhuur.nl
info@bjverhuur.nl

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

Wij wensen je veel plezier met de gehuurde artikelen. Mochten er problemen zijn, aarzel dan niet om ons te
bellen zodat wij je snel van dienst kunnen zijn.
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