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OPBOUWINSTRUCTIE • AUFBAUANLEITUNG • PITCHING INSTRUCTION

1. Haal de tent uit de verpakking. Take the tent out of the bag.
2. Spreid het tentdoek uit en zorg ervoor dat deze in een rechthoekige vorm komt te liggen. Spread out the flysheet and make sure it has a recangular shape.
3. Klik de glasfiberstokken in elkaar en schuif deze door de stoksleuven die op het tentdoek zitten.

Connect the fiberglass poles and slide them through the pole sleeves which can be found on the flysheet.

4. Plaats de glasfiberstokken op de corresponderende metalen pinnen die aan de onderzijde van het tentdoek zitten.
Place the fiberglass poles on the corresponding metal pins which can be found at the bottom of the flysheet.

5. De tent ligt nu in een halfronde vorm op de grond. Zet de achterkant van de tent vast met haringen.
The tent now has a semi circular shape. Peg out the rear of the tent.

6. Trek de tent nu naar voren/overeind en zet de voorkant van de tent vast met haringen. Zorg ervoor dat de afspanpunten aan weerskanten van de ritsen kruislings
gespannen worden. Dit zorgt ervoor dat er geen spanning op de ritsen komt te staan.
Pull the tent upwards/forwards and peg out the front of the tent. Make sure that the pegging points on both sides off a zipper are cross pegged. 
This makes sure that there isn’t any tension on the zippers.

7. Klik de stalen dakstangen in elkaar en plaats deze aan de binnenzijde van de tent. Deze zorgen ervoor dat het dak strak gespannen wordt.
Connect the steel roof poles and place them inside the tent. These poles tension the roof.

8. Leg het grondzeil in de tent en zet deze vast met haringen. Vouw de slikranden van de tent onder het grondzeil voor een dichte aansluiting.
Place the groundsheet in the tent and peg it out. Fold the mud flaps underneath the groundsheet for a tight seal.

9. Span nu de scheerlijnen weg. Peg out the guy ropes.

Een bustent kan op meerdere manieren aan een voortuig bevestigd worden:
- De sluisstang kan in de regengoot geklemd worden.
- De pees kan in een rail geschoven worden.
- De sluis kan met scheerlijnen over het dak van het voertuig gespannen worden.

There are different ways to connect a motorhome tent to a vehicle.
- The steel pole at the rear can be placed in a raingutter.
- The keder can be atached in a rail.
- The sluice can be stretched over the roof of the vehicle by using guy ropes.
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