
1/ HET DAKZEIL PLAATSEN - MONTAGE DU TOIT

Prenez le milieu de la structure et reculez.

N’ouvrez pas la structure complètement pour placer la bâche de toit.

Placer chaque coin de la bâche de toit 
sur chaque coin de la stucture.

Dans chaque coin de la bâche de toit se trouvent 2 velcros. Enroulez 
les autour du poteau de coin et serrez bien. Faites bien attention que la 
doublure PVC soit bien ouverte des 2 cotés du poteau.

Neem het frame vast in het midden en loop achteruit.

Het frame niet helemaal openvouwen om het dakzeil te plaatsen.

Plaats het dakzeil zodanig dat de hoeken van het zeil 
samenvallen met de hoeken van het frame.

Aan iedere hoek van het zeil zijn er 2 velcro-banden voorzien. 
Wikkel deze rond de hoekpaal en span strak aan. Zorg er wel voor dat 
de PVC -bescherming in de hoek niet dubbel zit achter de paal.

2/ DE TENT OPZETTEN - MONTER LA TENTE

Prenez un côté de la stucture en son milieu et reculez. 
Ouvrez bien la tente.

Placez votre pied sur le socle triangulaire. Poussez la 
structure vers le haut jusqu’au moment où vous entendez 
le click. Faites le à chaque coin.

Prenez l’extrémité d’un tendeur de toit et insérez le 
à l’intérieur du raccord des croisillons afin de pouvoir 
le fermer. D’une main tirez sur le toit et de l’autre 
tendez la sangle.

Levez ensemble un côté de la tente et tirez sur les attaches 
rapides. Faites descendre la partie intérieure du poteau 
jusqu’à entendre un click. Répétez l’opération de l’autre côté.

Neem met beide handen het frame vast ter hoogte van de 
kruisverbinding en loop achteruit. Trek de tent goed open.

Plaats je voet op het grondplaatje. Het frame moet nu 
naar omhoog geduwd worden. Neem met beide handen 
het frame vast en duw het omhoog tot je een klik hoort. 
Doe dit bij iedere poot.

Neem het uiteinde van het kliksysteem vast en steek door 
het vierkante gat. Klik ze in elkaar. Trek met één hand aan 
het dakzeil en met de andere hand span je het bandje aan.

Hef samen één kant van de tent op en trek beiden aan de 
ringetjes. Schuif het onderste deel uit tot je een klik hoort. 
Doe dit eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant.

• De tent moet ALTIJD voldoende en correct verankerd worden! 

• Plaats bij zware wind ALTIJD ALLE zeilen en sluit de tent . 
  Anders fungeert de tent als windvanger en kan deze wegvliegen en schade aanrichten!

• Voorzie in geval van rukwinden boven de 60km/u altijd EXTRA VERANKERING.

• EVACUEER de tent bij rukwinden boven de 90km/u.

• Als de tent opgesteld blijft  ‘s nachts of voor een langere periode kan er CONDENSATIE 
  optreden. Condensatie kan bij de naden samenlopen waardoor het lijkt alsof de tent lekt. 
  Wat uiteraard niet het geval is. 

• Als de tent nat wordt opgeplooid, laat u ze best binnen de 24u OPENSTAAND drogen.

• Het is aangeraden om de tent rechtstaand te transporteren. En nooit andere goederen 
  op de tent te leggen tijdens het transport. Maak de tent ook goed vast. Dit voorkomt dat 
  de tent gaat schuiven en eventueel beschadigd raakt. Deze schade wordt uiteraard niet 
  gedekt door de waarborg.

• La tente doit TOUJOURS être correctement lestée!

• Par vent fort ne placez jamais 2 voiles! Installez toujours les 4 parois afin de fermer la tente. 
  Autrement la tente peut prendre le vent et s’envoler.

• En cas de rafale de vent de plus de 60km/h un lestage supplémentaire est INDISPENSABLE.

• Lors de rafale de vent de plus de 90km/h EVACUEZ la tente.

• Si la tente reste régulièrement installée la nuit ou pour une longue période, de la 
  CONDENSATION peut se former. La condensation peut couler le long des coutures et 
  donner l’impression que la tente ne soit plus imperméable.

• Lorsque vous pliez la tente mouillée, veillez à la déplier dans les 24h pour la faire sécher. 

• Il est conseillé de transporter la tente en position verticale et de ne rien mettre en contact 
  avec celle-ci. Il est également important de bien fixer la tente afin qu’elle ne glisse de façon 
  à s’endommager. Cette erreur vous coutera la garantie.
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En cas d’éventuel endommagement à la structure, au toit, aux parois latérales, etc. 
Merci de le signaler dans les 3 jours après réception du matériel.

Eventuele schade aan frame, dakzeil, zijwanden, ... moet gemeld worden
binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen.



Pour placer les parois latérales commencez par un poteau. 
Mettez le fourreau autour du poteau en démarrant du haut 
vers le bas.

Fixez la paroi à l’intérieur du toit en partant du poteau 
enroulé jusqu’à l’autre côté.

Prenez le second fourreau et enroulez le poteau du haut vers 
le bas. La séparation du fourreau libère l’attache rapide. Si 
l’opération est bien effectuée la paroi est bien tendue.

Pour la paroi suivante commencez par placer le velcro du 
fourreau à l’extérieur de la première paroi. 
Et ainsi de suite ...

Voor het plaatsen van de zijwanden begin je bij een paal.
Draai de flappen rond de paal. Maak van boven naar onder 
vast met de velcro.

Bevestig het doek aan de bovenkant. Let wel: start bij de 
paal waar de velcro reeds werd rond gewikkeld.

Het laatste stuk van het doek neem je vast. Wikkel dit 
wederom rond de paal. Terug van boven tot beneden. De 
uitsparing in het doek komt rond het kliksysteem. Heb je dit 
goed gedaan dan heb je een strakke en mooie wand. 

Voor de volgende wand start je aan de buitenkant van de 
tent. Je kleeft de boord op de velcro van de reeds geplaatste 
wand. Zo plaats je alle wanden van de tent.

3/ ZIJWANDEN BEVESTIGEN - MONTER LES PAROIS LATÉRALES

Dans tous les coins de la bâche de toit vous apperçevez un 
point d’attache pour installer les tendeurs. 

Vous pouvez fixer les parois latérales au sol à l’aide de 
sardines. Celles-ci peuvent renforcer le lestage en les 
introduisant dans chaque platine triangulaire des poteaux 
de coins. Posez ensuite vos poids à chaque coin.

Aan iedere hoek aan de buitenkant van de tent is er een ring 
voorzien. Hieraan kan je de spantouwen bevestigen. Trek 
deze strak aan. 

Je kan de zijwanden onderaan vastzetten door tentharingen 
te plaatsen in de daarvoor voorziene lussen. Ook in de grond-
plaatjes zijn hiervoor uitsparingen voorzien.
Op deze grondplaatjes kan je ook de speciaal ontworpen 
gewichten plaatsen.

4/ TENT VERANKEREN - FIXER LA TENTE

Tirez sur les attaches rapides d’un même côté et laissez 
descendre les poteaux. Pareil de l’autre côté.

Ouvrez tous les tendeurs de toit.

Mettez votre pied sur la platine triangulaire du poteau, 
soulevez légèrement la stucture afin d’ouvrir l’attache rapide. 
Laissez descendre la stucture.

Tenez la structure au milieu d’un côté (sur le dessus des 
croisillions). Poussez vers le milieu.

Fini.

Je trekt aan de ringetjes van één kant en je laat de palen 
zakken. Eerst de ene kant en dan aan de andere kant. Tot 
alle palen terug op het nul-niveau zijn gebracht. 

Maak overal het kliksysteem los.

Plaats je voet op het grondplaatje. Duw het frame lichtjes 
omhoog en trek aan de ring. Laat het frame zakken.

Neem het frame met beide handen vast (ter hoogte van 
de kruisverbinding). Duw naar het midden. 

Klaar.

5/ TENT OPPLOOIEN - REPLIER LA TENTE
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