
HANDLEIDING
EASY-UP



RICHTLIJNEN VOORAF

INHOUD PAKKET

� Veranker de tent altijd voldoende! De meest voorkomende breuken zijn zeer vaak het
gevolg van een slechte verankering.

� Plaats bij zware wind altijd alle zeilen en sluit de tent volledig af, anders vangt de easy-up 
te veel wind, kan deze wegvliegen, schade oplopen of veroorzaken.

� In geval van rukwinden boven de 60 km/u dien je de tent altijd van extra verankering te 
voorzien. Breek de tent af bij rukwinden boven de 90 km/u.

� Indien de tent gedurende een langere periode (ook ‘s-nachts) blijft staan, kan er
condensatie ontstaan. Deze condensatie kan bij de naden samenlopen en druppels
vormen, waardoor het lijkt alsof de tent niet waterdicht is.

� Als de tent nat wordt dichtgevouwen, dien je deze binnen de 24 uur openstaand te laten 
drogen.

� Het is aangeraden om de easy-up rechtopstaand te transporteren. Leg nooit iets bovenop 
de tent tijdens het transport en maak de tent goed vast. Zo kan de tent niet verschuiven en 
zodoende schade oplopen.

� Easy up tent
� 4 spanbanden
� 4 haringen
� 1 hamer

Indien je ook een zijzeilenpakket hebt besteld:

Inhoud zijzeilenpakket: easy up 8 x 4 meter en 6 x 3 meter
� 2 gesloten zijwanden
� 2 gesloten zijwanden met deur
� 2 zijwanden met raam
� 1 kratje

Inhoud zijzeilenpakket: easy up 4,5 x 3 meter
� 1 gesloten zijwand
� 1 gesloten zijwand met deur
� 2 zijwanden met raam
� 1 kratje



HET DAKZEIL PLAATSEN

Deze stap is enkel noodzakelijk indien het dakzeil niet op het frame zit. Je hoeft het dakzeil niet 
van het frame te verwijderen.

Neem het frame in het midden vast en loop 
achteruit. Vouw het frame niet helemaal open 
om het dakzeil te plaatsen

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

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



DE TENT OPZETTEN

Neem met beide handen het frame vast ter 
hoogte van de kruisstukken en loop achter-
uit. Trek de tent goed open. Bij grotere maten,
zoals de 3x6m of 8x4m, is het aan te raden om 
ook bij de centrale masten de tent ophoog te 
duwen.

Neem telkens de onderkant van de
spanriempjes aan de binnenkant van het
dakzeil. Steek ze door de vierkante opening 
van de verbindingsstukken en klik ze in elkaar. 
Trek telkens de boord van het dakzeil strak en 
span elk bandje aan.

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

Hef samen een kant van de tent ophoog 
en trek beide aan de ringetjes. Schuif het
onderste deel uit tot je een klik hoort. Doe dit 
aan beide kanten.



DE TENT VERANKEREN

Aan iedere hoek aan de buitenkant van de 
tent is er een ring voorzien. Aan de onder-
kant van de verticale boord. Hieraan kan je de
spantouwen bevestigen. Trek deze aan.

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



ZIJWANDEN BEVESTIGEN

Voor het plaatsen van de zijwanden begin je bij 
een paal. Draai de fl appen rond de paal. Maak 
van boven naar onder vast met klittenband. 
Bevestig het doek aan de bovenkant.
Let wel: start bij de paal waar de wand al vast 
zit met klittenband.

Voor de volgende wand start je aan de
buitenkan van de tent. Je kleef de boord op 
het klittenband van de reeds geplaatste wand. 
Zo plaats je alle wanden in de tent.

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 in het kliksysteem. Heb je dit goed 
gedaan? Dan heb je een mooie strakke wand.



DE TENT AFBREKEN

Trek aan de ringetjes en laat de palen
(telkens aan een kant) zakken. Zorg ervoor
dat alle palen volledig terug tot op het
nulniveau worden gebracht.

Maak alle spanriempjes los en klik de ringetjes 
bovenaan open. Duw hiervoor het frame licht-
jes ophoog. Neem beiden het frame vast bij de 
kruisstukken en duw naar het midden. Klaar!


