Ga voor Engelse, Duitse, Franse, Spaanse, Italiaanse en Japanse instructies naar www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals

80-466-1

HUB B A ™ N X

I nst ruc t ies voor het op zetten
Volg deze instructies die alleen bedoeld zijn voor het opzetten van de tent.
Uitgebreide instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent
vindt u in de gebruikershandleiding op www.cascadedesigns.com/msr/tents/
manuals.
PAKKET BEVAT:
stokken, binnentent, buitentent, 1 scheerlijn, 1 spanner,
6 MSR® Mini-Groundhog™-haringen, 1 reparatiehuls

Zie de video-instructies voor het opzetten, inclusief Fast & Light® opties,
op www.msrgear.com/Hubba

OPZETTEN VOORBEREIDEN
1. Spreid de tent uit en zet de vier hoeken met haringen stevig vast.
2. Zet de stokken in elkaar.

KLEMMEN BEVESTIGEN
1. Bevestig de klemmen aan de stok over de gehele lengte van de
tent en aan de dwarsstok.

TIPS: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet, anders
kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen kunnen extra
haringen en scheerlijnen noodzakelijk zijn. De haringen en buitentent
moeten wellicht worden versteld 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. MSR® biedt vele verschillende
accessoires om uw tent vast te zetten, te onderhouden en te verbeteren.

VERBONDEN STOKKEN BEVESTIGEN
1. Steek de punten van de twee verbonden stokken aan het ene
uiteinde in het grondzeil, en dan de resterende twee aan het
andere uiteinde.
2. Steek de korte nokstok in de twee ogen in het midden van het
tentplafond.

BUITENTENT BEVESTIGEN
1. Leg de buitentent over de binnentent, en lijn daarbij de rode
webbing uit met de rode haringlussen en de grijze webbing
met de grijze haringlussen. Bevestig de middelste ogen van de
buitentent aan de nokstok.
2. Trek de luifels eruit totdat deze strak gespannen zijn. Zet deze
dan met haringen vast en zorg ervoor dat de naden en stokken
op één lijn liggen.
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HUB B A ™ N X
Fast & Light® opzetten met buitentent en
MSR® onderlegger (apart verkrijgbaar).
Hubba Footprint-Rainfly Setup

OPZETTEN VOORBEREIDEN, STOKKEN BEVESTIGEN
Step-2

Fast & Light® opzetten alleen met buitentent.
OPZETTEN V OOR B ER EIDEN
Hubba Rainfly Only Setup

1. Zet eerst de onderlegger
vast met haringen, waarbij
het MSR-logo omhoog moet
wijzen.
2. Steek de in elkaar gezette
stokken in de hoekogen
van de onderlegger om
dezelfde stokstructuur te
krijgen als bij de standaard
manier van opzetten.

B U I T E NT E NT VA ST M A KE N
Hubba Footprint-Rainfly Setup

Step-3

1. Maak de buitentent vast door
de buitententwebbing met
behulp van de ogen aan de
stokpunten vast te maken.
2. Steek de nokstokken in
de ogen boven de
luifeldeur van
de buitentent.

Step-1

1. Zet de stokken in elkaar.
2. Leg de buitentent op de grond.

S TOK K EN B EV ES TIGEN
Hubba Rainfly Only Setup

Step-2

1. Steek aan de ene kant de punten
van de stokken in de ogen
onderaan de buitentent.
2. Plaats het andere uiteinde van
de stokken in de ogen aan
de andere kant van de
buitentent; zorg dat het
frame goed onder de
buitentent zit.
3. Steek de nokstok in
de ogen boven de
luifeldeur van de
buitentent.
Hubba Rainfly Only Setup

Hubba Footprint-Rainfly Setup

Step-3

Step-4

T ENT VAS T M AK E N
1. Zet de luifel met haringen
vast en bevestig, indien
nodig, de scheerlijnen.

TENT VAS TMAK EN
1. Zet de hoeken met haringen vast
en span de webbingbanden.
2. Zet de luifel met haringen vast
en bevestig, indien nodig, de
scheerlijnen.
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