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PAkkET bEVAT:
1 binnentent, 1 buitentent, 1 frame, 1 dwarsstok,  
5 haringen, 1 reparatiekoker, 1 wandelstokadapter

80-778-1

OPZETTEN VOORbEREIdEN TENTFRAME IN ElkAAR ZETTEN

klEMMEN bEVESTIgEN

OPTIONElE  
VRIJSTAANdE MONTAgE
(BEVESTIG DE WANDELSTOK)

bUITENTENT bEVESTIgEN

1. Steek de korte dwarsstok 
in de twee ogen in het mid-
den van het tentplafond.

2. Bevestig alle klemmen  
aan het tentframe.

3. Bevestig de wandelstokadapter aan het midden  
van de wandelstok. 
Bevestig de achterste haringlussen aan het handvat en de punt 
van de wandelstok en trek deze uit totdat de tent strak staat.

4. Steek de gebogen hoofdstok in het oog van de adapter.

1. Spreid de tent uit en zet de hoeken met haringen stevig vast. 1. Steek de punten van de voorste gebogen stok in de ogen in de 
hoeken aan de voorkant van de tent.

2. Steek de punten van de gebogen hoofdstok in het  
achterste oog en het oog boven de deur.

1. Leg de buitentent over de binnentent en maak de ogen vast aan de 
openingen aan beide uiteinden van de korte dwarsstok.

2. Maak het oog aan de bovenkant van de luifel vast aan de gebogen 
hoofdstok boven de deur.

3. Bevestig de buitentent aan de binnentent en trek de webbing bij alle 
haringlussen strak.

4. Trek de luifel eruit totdat deze strak gespannen is en zet deze dan 
met haringen vast.

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, raad-
pleeg de gebruikershandleiding die u vindt op www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

Opmerking: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet, anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra 
haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De plaats van de haringen en de spanning op de 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

NOOk™ TENT

Video-instructies voor de Nook™ tent vindt u op www.msrgear.com/Nook


