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Gebruiksaanwijzing (de)montage 
MASTERTENT 

 

- Controleer of de tent compleet is. De tent bestaat uit het basisframe incl. dakzeil, 2 kantzeilen 
dicht, 2 kantzeilen met ramen (Frenchwindows) (bij de 8x4mtr- en 3x6mtr tent is de 
verhouding 3 om 3) een hamer, per staander één haring en één scheerlijn.   

- Zet de tent voor uw gemak met 2 personen op. 
 
Montage 

- Verwijder de beschermhoes 

- Pak beide zijde vast waar “OPEN” op staat 

- Dan gelijktijdig uittrekken totdat het dak bijna op volle 
spanning staat 

- Daarna dakgestel over de borging drukken. Nu staat 
het dakzeil op spanning 

- Klik vervolgens de spanners van het dak door het 
frame vast 

- Zet de tent op hoogte door de pal op de staander in te 
drukken 

- Sla bij elke staander een haring, op tenminste 30cm 
van de tent 

- Maak de spanbanden vast door de lussen aan het 
dakzeil. En klik deze ook aan de haring vast. Zet de spanband op spanning d.m.v. de 
snelsluiter 

- Monteer de kantzeilen door met het eerste zeil in een hoek te beginnen en het zeil om de 
staander vast te maken d.m.v. het klittenband. Werk de volgende zeilen vast aan het vorige 
opgehangen zeil.  

- Werk de tent dicht door alle zeilen te monteren.  
 
Demontage: 

- Verwijder de kantzeilen en vouw deze op 

- Maak de spanbanden los en verwijder deze uit de lussen. Maak ook de haringen los 

- Schuif de staanders in door het indrukken van de pal op de staander 

- Klik de spanners van het dakzeil los, maar laat het dakzeil op het basisframe zitten 

- Pak nu beide zijde vast waar “OPEN” op staat en loop rustig naar elkaar toe 

- Plaats de beschermhoes weer over het basisframe 
 
Belangrijk: 

- Monteer de tent met 2 personen 

- Bij harde wind de tent altijd aan alle zijden dichtmaken met de kantzeilen 

- Bij extreem harde wind is het aanbevolen de tent in zijn geheel af te breken 

- Plaats verwarming tenminste 50cm vanaf de zijkant en het dakzeil 
 
 
 

Heeft u vragen tijdens de montage? Bel ons op tel: 035 – 740 0 740 

 


