VIERA 260/390 • SHADOW 390
OPBOUWINSTRUCTIE • PITCHING INSTRUCTION • AUFBAUANLEITUNG

1.

2.

2.

1. Haal de tent uit de tas. 2. Schuif de tochtstrook en wielflap door de caravanrail.
1. Take the tent out of the bag. 2. Attach the draft skirt to your caravan by sliding the keder in the awning rail

3.

3.

4.

3. Schuif de tent door de caravanrail, dit gaat het makkelijkst met twee personen. 4. Schuif de glasfiber
tentstokken door de stoksleuven aan de buitentent.
3. Slide the awning in the awning rail of the caravan and make sure that the awning is insterted correctly. 4. Connect the fiberglass
poles and slide them in to the pole sleeves which can be found on the flysheet.

5.

7.

5. Plaats de stok over het ring-pin systeem aan de onderkant van de buitentent. 6. Plak de beschermrubbers
achter de stokken op de buitentent, dit voorkomt het indeuken van de caravanwand door beweging van de
stokken. 7. Zet de hoeken van de tent vast met een haring, zorg ervoor dat de beschermrubbers goed tegen de
caravanwand drukken zodat er een dichte verbinding ontstaat.
5. Locate the pole ends onto the corresponding pin systems on the flysheet. 6. Paste the protective pads behind the fiberglass poles
on the flysheet. This avoids any dents in the caravan wall caused by movement of the poles. 7. Peg out the rear corners of the tent
and make sure that the foam pads are located against the caravan wall.

8.

10.

8. Zet de ladderspanners vast die zich aan de onderzijde van de tent bevinden. Zorg ervoor dat alle deuren dicht
zijn tijdens deze stap. 9. Span de ladderspanners bij ritsen kruislings zodat er geen spanning op de ritsen komt
te staan. 10. Schuif de stalen dwarsstangen in elkaar en plaats deze aan de binnenkant in de tent. Deze stokken
voorkomen waterzakken door regenval en zorgen voor extra stabiliteit.
8. Peg out the ladder straps which can be found at the bottom of the tent. Make sure that all doors are closed during this step.
9. Make sure that the ladder straps at the rear of each zipper are cross pegged, this ensures that there isn’t any tension on the
zippers. 10. Connect the steel roof poles and place them on the inside of the roof. These poles avoid water bags caused by rain
and provide extra stability.

10.

11.

12.

11. Zet alle scheerlijnen vast met haringen. 12. Plaats het grondzeil in de tent en zet deze vast met haringen,
zorg ervoor dat de slikranden onder het grondzeil gevouwen worden zodat er een dichte verbinding ontstaat.
11. Peg out all guy lines 12. Place the groundsheet in the tent and peg it out. Make sure that the mud flaps are
folded underneath the groundsheet for a tight seal.

