KARSTEN TENTEN BV
Handleiding 5-sec tent - Manual shelter

OPZETTEN - HOW TO PUT UP
A Haal de tent uit de tentzak.
Take shelter from bag.
B Zoek de gesloten kant van de ritssluiting op en
houdt op deze plaats de tent met één hand vast.
Look for closed end of zipper and hold there shelter
with one hand.
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C Druk met uw andere hand de schijf van de kortste
serie stokken van u af tot het dak strak staat.
Kijk uit voor uw vingers.
Push away with other hand the central disc of shortest
series of poles as far as roof is taut. Mind your fingers.
D Houdt met één hand het dakframe vast en duw
met de andere hand één voor één de schijven van
de wanden van u af zodat ook deze strak staan.
Hold roof frame with one hand and push away with
other hand one by one the central discs of shelter
walls as far as walls are taut.
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E De tent kan nu over de werkplek worden gezet.
Zorg voor goede verankering met stenen op de
slikrand of met scheerlijnen.
Place shelter over work area. Take care of safe anchorage
of shelter with stones on slabs or ropes and pegs.

AFBREKEN - TAKING DOWN THE TENT

C

F Houdt met één hand het frame van het dak vast
en trek zijwand voor zijwand naar u toe.
Using one hand, hold the roof frame and wall by wall,
pull the tent sides towards you.
G Trek daarna het dakframe naar u toe en loop
al trekkend onder de tent weg.
Then pull the roof frame towards you and, still pulling
the frame, walk away from beneath the tent.
H Vouw de tent op de grond samen en schuif de
tent in het foudraal.
On the ground, fold up the tent, and slide the tent
into the holder.
NB Het type 300 5S en groter dient met minimal
twee personen te worden opgezet.
Tent type 300 5S or larger must be put up with
two persons.
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