Kip Bosuil
1. Plaats de Shelter op de gewenste plek
en draai de pootjes uit, zorg ervoor
dat de Shelter waterpas staat.
2. Leg een ondergrondzeil uit.
3. Rol het Kuipzeil uit op het
ondergrondzeil.
Haal de tochtstrook door de rail onder
de deur.
Rits nu de tochtstrook en kuip aan
elkaar.
4. Span vervolgens de achterste twee
hoekpunten van het Kuipzeil af met
een grondpen, breng de pen hierbij in
een hoek van circa 45 graden aan.

Om het afspanpunt midden achter
aan het kuipzeil af te spannen rits u
de rits tussen tochtstrook en kuip
deels open.
5. Span vervolgens de voorste twee
hoekpunten af van het kuipzeil.

Span als laatste alle tussenliggende
afspanpunten af.

6. Geleid nu eerst de pees door de rail,
zorg er hierbij voor dat het doek niet
aan de pees geritst is.
Zorg ervoor dat de stukken
klittenband aan de buitenzijde komen
te zitten.

7. Leg vervolgens het buitendoek uit op
het kuipzeil.
Rits het buitendoek links en rechts
aan de kuipzeil.
Sluit de rits links en rechts tot
ongeveer 1 meter.

10. Zet de 3 bogen in elkaar, plaats hierbij
ook de verstelbare uiteinden.
Tip: in 1 van de bogen zijn 2 lusjes
aangebracht om, indien gewenst, een
lamp aan op te hangen.
Deze boog komt achterin het beste tot
zijn recht. Dit om een eventuele lamp
aan te hangen.

11. Plaats nu eerst de twee nokpunten
door de daarvoor bestemde nok ogen
in de luifel.
Geleid het doek nu over de boog heen
zodat de stok in de stoksleuf ligt en
rits deze dicht.
8. Rits nu het doek aan de pees.

12. Zet deze boog overeind en zet de
scheerlijnen losjes vast.
Dit gaat het makkelijkst wanneer u
eerst beide ritsen een klein stukje
aanritst voordat u beide ritsen
volledig sluit.
9. Sluit nu de ritsen tussen buitendoek
en kuipzeil volledig.

13. Breng vervolgens de volgende boog
aan in de tent. Zet deze overeind
achter de voorwand en plaatst deze
zoveel mogelijk al door de sleuven.
Geleid de sleuven goed over de bogen
heen en sluit de rits.

14. Herhaal bovenstaande nu voor de
achterste boog.
15. Breng vervolgens de bogen in de tent
op spanning door de verstelbare
uiteinden uit de schuiven.
Zorg er hierbij voor dat het doek mooi
strak over de bogen ligt.

19. Trek nu eerst de scheerlijnen van de
luifel op spanning.
Zorg er hierbij voor dat het dak van de
tent nu strak staat. Dit is het
makkelijkst te bereiken door de
scheerlijnen zo ver mogelijk recht
naar voren te spannen. Hierdoor komt
de nadruk op het naar voren spannen
te liggen.

16. Sluit nu de deuren van de tent.
17. Span vervolgens het afspanpunt
onder aan de voorzijde van het
muurtje in het verlengde van het
muurtje van de tent, zodat dit in de
lengte opgespannen is.
(Het muurtje is de opstaande rand
stof tussen grondzeil en dak van de
tent.)

20. Span nu eerst de scheerlijn op de
hoek bij de achterste boog. Laat deze
zo lang mogelijk.

21. Span nu de scheerlijn op de achterste
hoek langs de Shelter naar achteren.

18. Breng nu de boog van de luifel op
spanning door de verstelbare delen
uit te schuiven.

22. Span nu de scheerlijn aan de voorzijde
van de luifel (1) waar de muur begint
rechtstandig naar voren.
De voorste hoek (2) wordt in een hoek
van circa 45 graden naar voren
gespannen.

23. Span vervolgens de tussenliggende
afspanpunten af, begin met degene
bij de stiknaden en span deze in het
verlengde van de naad af.

Span hierbij ook de scheerlijnen aan
weerszijden van de voorwand naar
voren om de luifel heen naar voren.

24. Zorg ervoor dat de regenflap zover
mogelijk over rail heen getrokken
wordt en span de twee daaraan
bevestigde scheerlijnen langs de
Shelter naar de dissel toe.

25. Eventueel kunt u nu de slikrand vast
zetten met een grondpen, dit is niet
noodzakelijk doordat de tent voorzien
is van een kuipzeil.
26. Span vervolgens de tent nog na om de
laatste plooien eruit te spannen.

Opvouwen
1. Maak alle scheerlijnen, behalve de
twee aan de luifel, los en verwijder de
haringen.
2. Verwijder de grondpennen onderaan
de voorzijde van de luifel.
3. Haal eerst de stok achter de
voorwand uit de tent.
4. Haal nu de achterste stok uit de tent.
5. Maak de voorste twee scheerlijnen
los, leg de luifelstok plat neer.
6. Rits de stoksleuven los en verwijder
de luifel stok.
7. Rits het doek nu rondom los van de
kuip en als laatste van de pees.

8. Vouw de tegenovergestelde zijden
van de tent op elkaar.

Tips en Onderhoud
-

9. Trek vervolgens het doek strak en
vouw de voor en achterzijde naar het
midden.

-

-

10. Vouw vervolgens de tent in de
breedte op maat van de tent en rol
deze vanaf de midden naad van het
dak naar de onderzijde toe op.
11. Rits de tochtstrook van het kuipzeil en
haal deze uit de rail.
12. Haal als laatste de kuip los en vouw
deze op. Indien deze nat is kunt u
deze het beste apart van het doek
opruimen.
Tip: Rol de lange scheerlijnen bij de
voorwand, bij de regenflap en bij de
luifel op voordat u het doek
opvouwt. Hierdoor zullen deze niet
met elkaar in de knoop raken.

-

-

-

Zorg ervoor dat de tent voor gebruik
één of twee keer nat gemaakt is. Op
deze manier kunnen het doek en het
garen zich zetten, dit voorkomt
eventuele ongemakken op vakantie.
Zorg ervoor dat de tent schoon en
droog wordt opgeborgen, hierbij helpt
het om kuipzeil en tentdoek apart van
elkaar op te ruimen.
Indien u hars van bomen in uw
tentdoek krijgt laat dit dan vooral met
rust, hars kan geen kwaad en
wanneer dit verwijderd kan u het
tentdoek beschadigen.
Vogelpoep kunt u het beste direct
met een schone zachte borstel en
lauw water verwijderen.
Gebruik NOOIT schoonmaakmiddelen
voor het tentdoek, dit zal de
impregnatie van het tentdoek
beschadigen en veel ongemak met
zich meebrengen.
Wanneer u kookt in de tent is het aan
te raden om een spatscherm te
gebruiken, dit om vetvlekken in het
doek te voorkomen. Open hierbij ook
het ventilatierooster aan de linker
achterzijde van de tent.
Indien u gekampeerd heeft aan de
kust is het aan te raden de tent na de
vakantie met kraanwater af te
spoelen om het zout van het doek te
verwijderen.
Pas uw haringen aan op de
ondergrond.
Gebruik ondergrondzeilen zonder
weekmakers, indien er weekmakers in
uw ondergrondzeil zitten tasten deze
uw kuipzeil aan.

