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doek

12 nylon voeten

8 mannelijke  
stokken 
 

8 vrouwelijke 
stokken

SEGMENTSTOKKEN PLAATSEN:

EEN GEDRAAIDE BOOG 
MAKEN:

Plaats een mannelijke stok en een vrouwelijke stok in één voet. 
Herhaal dit bij een andere voet, zodat de twee identiek zijn. Sluit de 
mannelijke en vrouwelijke stokken op elkaar aan om een dubbele 
boog te maken. Als deze juist zijn gemonteerd, wijzen de voeten 
in tegengestelde richting. Maak twee gedraaide bogen voor de 
standaarduitvoering.

Leg het doek op de grond, met de onderkant naar boven. Zet de 
segmentstokken in elkaar en schuif deze in de sleuven.

Enkele boog maken: Ga aan het eind van het doek staan met 
beide voeten op de segmentstokken. Bevestig een enkele boog 
aan een van de segmentstokken met behulp van de haak aan 
de nylonvoet. Houd de tegenoverliggende voet en het midden 
van de stok vast, trek de boog van het doek af totdat u de vrije 
voet omlaag kunt duwen en deze aan de segmentstok kunt 
vasthaken.

Gedraaide boog maken: Om een gedraaide boog te bevestigen, 
moeten de stokken goed in elkaar worden gezet, waarbij de 
ene voet omhoog en de andere omlaag wijst. Bevestig het ene 
uiteinde van de boog aan een segmentstok met behulp van de 
haak aan de nylonvoet. Draai de andere voet 180 graden totdat 
de haak naar het doek wijst. Trek het midden van de boog met 
de ene hand van het doek af, terwijl u het met uw andere hand 
omlaag duwt om de tweede voet vast te haken.

EEN ENKELE BOOG  
MAKEN:

HET BOOGFRAME IN ELKAAR ZETTEN:

LICHTGEWICHT UITVOERING: 4 enkele bogen
Gebruik voor de minimumuitvoering van de 
Cot vier enkele bogen, waarvan u er 
twee in de middelste gaten plaatst 
en twee in de voorlaatste 
gaten aan beide 
uiteinden van 
het doek.

2 segmentstokken  

STANDAARDUITVOERING: 4 enkele bogen,  
2 gedraaide bogen
Plaats voor een standaarduitvoering enkele  
bogen aan beide uiteinden en in het  
derde gat vanaf het uiteinde.  
Plaats gedraaide  
bogen in de  
middelste  
gaten voor  
extra steunt.

Plaats een nylon voet op elke stok, waarbij u het gat aan de 
haakzijde van de voet gebruikt. Zorg dat de stok bovenop de 
verbindingsstang geplaatst is. Steek een mannelijke stok in 
een vrouwelijke stok om een boog te maken. Maak voor de 
standaarduitvoering vier enkele bogen.
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Tip: U kunt de enkele of gedraaide bogen in andere gaten plaatsen om  
de ondersteuning aan uw wensen aan te passen.

Zie thermarest.com/cots/ultralite voor andere talen (Engels, Duits, Japans, Spaans en Italiaans) of voor een video  
met instructies voor het opzetten van de Cots

ONDERDELEN:
Uw LuxuryLite Cot bestaat uit de volgende 
onderdelen:

 gedraaide bogen

Tip: Zorg dat de half in elkaar gezette stokparen helemaal achterin de  
voetgaten zitten. Controleer dit door voorzichtig met uw hand tegen de  
stokken te tikken of tegen de grond.

Tip: Om de juiste stokuiteinden voor het in elkaar zetten te vinden, kunt u 
het beste half in elkaar gezette stokken klaarleggen (stok zit in één voet) 
zodat alle voeten in dezelfde richting wijzen..
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