Opzetten partytent 5x8
Benodigdheden:
-Voldoende mensen (liefst 6 volwassen personen)
-Voldoende ruimte
-10 Dakspanten (A)
-15 Dakspanten (B)
-10 Poten (C)
-Dakzeil
-6 Zijkant delen
-2 Voorkanten
-Haringen
-Elastieken

Volg de volgende stappen op om de partytent op te zetten:
1. Kijk eerst of de tent past op de plaats waar dat u deze wilt gaan plaatsen, stap dit dus af de
tent is 5 meter breed en 8 meter lang.
De voor en achterkant zijn voorzien van een oprolgedeelte welke dienst doet als deur.
2. Leg vervolgens alle stokken klaar bij de plek waar deze in elkaar gezet moet gaan worden.
3. Maak vervolgens het dak klaar zonder de zijpotten eronder te zetten.
(alle koppel stukken zijn gelijk dus daar zitten geen verschillen in)

Letter
A

Letter B

4. Doe nu het dakzeil over het frame en til één kant op om de potten eronder te zetten.

5. Let op!!! Nu komt het lastigste deel van het opzetten, zorg dat bij iedere poot een

persoon staat, til de tent allemaal gelijktijdig op en plaats de potten onder de tent.
Forceer dit nooit en ga met de nodige voorzichtigheid te werk!!!
6. Span nu het dak op en hang de zijkanten en de voorkanten in de tent.

Nog enkele tips:
Sleep nooit met het zeil over een harde ondergrond.
Zet de tent niet op bij te harde wind.
Zorg voor voldoende mankracht.
Forceer zaken nooit want dat geeft altijd schade.
Ga met ons materiaal om of als het van uw zelf was.
Na afloop
7. Maak de tent (met name de onderkant flappen) schoon als de tent nog opstaat met een
spons en doek.
8. Breek de tent af in omgekeerde volgorde (nooit nat opvouwen eerst laten drogen).

Meldt schades en tekortkomingen bij het inleveren!!!
Ga niet zelf repareren aub!!!

SLOPEN=KOPEN (wat u kapot maakt moet u kopen)
Veel plezier
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