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TENT SET-UP
01

02

03

04

Haal het frame uit de doos en zet
hem rechtop neer. Ga tegenover
elkaar staan, pak de tent bij de
hoekpoten, til ze iets op en loop
achterwaarts. Stop op ongeveer
armlengte, als het frame ongeveer 1
kwart deel geopend is.

Vouw voorzichtig het 600D
polyesterdak open en leg het over
het frame.

Bevestig het dak op het frame door
het klittenband in elke hoek van het
dak tegen het klittenband van het
frame aan te drukken. Trek de
dakhoeken van het dak zo ver
mogelijk naar beneden. Dit is erg
belangrijk voor de juiste pasvorm.

Pak aan twee tegenover elkaar
liggende 3m kanten de stangen van
het schaarsysteem die in V-vorm
staan, vast. Til het frame iets op en
loop achterwaarts tot uw Quick
Folding Tent geheel geopend is.

05

06

07

08

Vergrendel de hoeken door deze
met tegenkracht op de bovenkant
van de staander in de vergrendeling
te drukken. De hoek klikt vast.
Herhaal dit bij alle hoeken.

Om het dak aan het frame verder
vast te maken, trekt 1 persoon de
volant zo ver mogelijk naar beneden, in ieder geval tot de daknaad
aan de zijkant van de tent zichtbaar
is, terwijl de ander de linten strak
vaststrikt. Herhaal dit aan alle 4 de
kanten.

Til twee tegenover elkaar liggende
poten op en schuif elke poot uit en
klik deze vast op de gewenste
hoogte. Herhaal dit bij de ander
poten, altijd twee poten tegelijk.

Achterwanden, zijwanden, halve
wanden, verlichting, verwarming,
vlaggen etc kunnen nu geplaatst
worden.

STERKE
CONSTRUCTIE

!

!

LET OP
Voor eerste gebruik is bevestiging van het dak op
het frame vereist.
(De tent met twee personen op- en afbouwen.)

LET OP
Als het dak eenmaal bevestigd is, hoeft u alleen
stappen 1, 4, 5 en 7 te herhalen en af en toe de
strikken te controleren.

EENVOUDIGE
MONTAGE

EXTRA
ZEKERING

GEWICHT ZAK
(ZAND/GRIND)

REGENGOOT
VERBINDINGSSET

SLIDER MET
TREK-RING

STALEN
VOETPLATEN
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BREAK DOWN
01

02

03

04

Laat de tent zakken naar de laagste
stand. Til hiervoor twee tegenover elkaar
liggende poten iets op en druk vervolgens de drukknop van het klik-systeem in.
Schuif de poot in zijn geheel naar
binnen. Herhaal dit bij de andere poten,
altijd twee poten tegelijk.

Ontgrendel alle vier de hoeken door aan
de ring te trekken. De slider zal hierdoor
ontgrendelen. Herhaal dit bij alle vier de
hoeken.
Bij enige weerstand direct stoppen. Er is
dan waarschijnlijk niet goed ontgrendeld.

Ga tegenover elkaar staan en pak met
twee handen de BOVENSTE twee
stangen die in de omgekeerde V-vorm
staan. Til de tent lichtjes op terwijl u naar
uw partner toeloopt totdat de tent voor
3 kwart gesloten is.

Pak wederom ieder 2 poten en vouw de
tent volledig in. De tent is nu klaar om in
de opbergtas te worden opgeborgen.

GEBRUIK

01
3 meter x 3 meter
(300 cm x 300 cm)

02

01.

Gebruik uw Quick Folding Tent niet bij harde wind. Vouw vanaf windkracht 4 uw tent in.

02.

Altijd uw Quick Folding Tent vastzetten, verzwaren of verankeren met gewichtszakken of
gewichtsplaten en de scheerlijnen en haringen. Wanneer u dit niet doet, vervalt
automatisch alle garantie.

03.

Laat uw Quick Folding Tent nooit onbeheerd achter in geval van regen of wind.

04.

Laat uw Quick Folding Tent niet ’s nachts onbeheerd buiten achter. Het kan beschadigen
door onverwachte elementen en daarbij zult u in de ochtend dauw aantreffen aan de
binnenkant van het dak. Deze dauw druppelt vervolgens door de naden naar beneden.
Dit is dus geen lekkage, maar puur het gevolg van luchtvochtigheid in ons klimaat.

05.

Regen en wind kunnen schade veroorzaken aan uw Quick Folding Tent. Gebruik de
tent niet tijdens onweer, in verband met gevaar voor blikseminslag.

06.

De Quick Folding Tent is ontworpen als tijdelijke overkapping en dus niet geschikt als
permanente overkapping.

07.

Brandende en hete voorwerpen ver uit de buurt van het stoffen dak houden.

3 meter x 4,5 meter
(300 cm x 450 cm)

03
3 meter x 6 meter
(300 cm x 600 cm)

ONDERHOUD

01.

Gebruik voor het schoonmaken van het doek een milde groene zeep ( geen chemicaliën) en veel water.

02.

Laat de Quick Folding Tent helemaal drogen alvorens het in te vouwen en op te slaan,
dit voorkomt schimmelvorming.

03.

Gebruik een nadendichter als het dak onverhoopt na veelvuldig gebruik ergens water
door laat. Verkrijgbaar bij de meeste kampeerzaken en doe-het-zelf winkels.

04.

Het frame is beter te hanteren en blijft er mooier uitzien, wanneer u het af en toe met
siliconenspray inwrijft, voor al bij vochtige omstandigheden. Verwijder eventueel
overmatig aangebrachte siliconenspray alvorens de Quick Folding Tent in te vouwen.
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CONTACT

01.

Duwboot 42

02.

3991 CE Houten

03.

The Netherlands

04.

+ 31 (0) 345-56 87 97

05.

contactus@uppe.nl

06.

www.quickfoldingtent.nl

Voor langdurig plezier, volg graag de volgende instructies op en lees deze
manual goed door. Heeft u ergens nog vragen over, neem te allen tijden
contact met ons op!

Quick Folding Tent

