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OPZETTEN VOORBEREIDEN STOKKEN ERIN STEKEN

ZIJLUIFEL MET HARINGEN VASTZETTEN OPTIES

1. Spreid de tent uit en zet de vier gele hoeken met haringen
stevig vast.

1. Plaats het uiteinde van de stokken aan de bovenkant. Plaats de 
onderkant van de stokken op de grond dichtbij de deur. Laat de 
bovenkant van de stokken iets naar buiten wijzen.

2. Bevestig de voorste scheerlijnen zodanig dat ze iets naar buiten 
staan. Let op: om het gewicht te verlagen, kunt u de tentstokken 
door wandelstokken vervangen.

1. Trek de zijluifel eruit en zet deze zodanig 
met haringen vast dat het tentdoek strak 
staat en geen plooien heeft.

1. Rol de zijluifel terug 
voor extra ventilatie.

2. Zet de achterste scheerlijn 
met haringen vast voor 
extra binnenruimte en 
stabiliteit.

3. Om de tent op te bergen, ver-
wijdert u de stokken, maar laat 
u de haringen zitten zodat u de 
tent weer snel kunt opzetten.

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de 
volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg 
de gebruikershandleiding die u vindt op www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

Let op: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen 
en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. 
Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal 
uw tent langer meegaan.

Ga voor Duitse, Franse, Spaanse, Italiaanse, Nederlandse en Japanse instructies naar www.msrgear.com/tents/ownersmanual


