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PAKKET BEVAT:
2 scheerlijnen, 2 spanners, 10 haringen, 1 reparatiekoker
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OPZETTEN VOORBEREIDEN TENT OPZETTEN

KLEMMEN BEVESTIGEN BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Steek de 3 resterende stokken in de ogen van de resterende 
haringlus. Volg de klemmen met kleurcodering en steek het 
resterende uiteinde in het oog van de haringlus. Bevestig de 
grote klemmen op de kruispunten.

2. Zet de driepoot bovenop de tent: steek de punten van de 
driepoot in de ogen aan de bovenkant van de tent.

1. Spreid de tent uit en zet deze met haringen stevig vast. 1. Steek de stokpunten van een willekeurige oranje stok in het oog 
van de oranje haringlussen. Bevestig alle oranje klemmen aan 
de stok.

2. Steek de stokpunt van een oranje stok in het oog van de grijze 
haringlus dichtbij de voordeur. Volg de groene klemmen en 
steek het andere uiteinde van de stok in het oog van de grijze 
haringlus.

1. Steek de zilverkleurige luifelstok in de sleuf aan de onderkant 
van de buitentent.

2. Leg de buitentent over de tent. Zorg dat de twee deuren van 
de buitentent op één lijn liggen met de twee deuren van de 
binnentent.

3. Steek de luifelstokpunten in de resterende ogen aan beide 
kanten van de tentdeur. Maak dan de gespen bij alle 
haringlussen 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, 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


