Gebruiksaanwijzing Combi-Camp Boogluifel
Aan de wagentent

Rits de windhoeken aan de luifel en het geheel rechtstreeks aan de wagentent, te beginnen aan
weerszijden tot bovenin.
Rits de boog in de luifel en zet hem aan weerszijden vast aan de grond.
Neem de dunnere stok uit de middelste telescopische stok van het voortentframe en bevestig de
platte bek hierin. Verwijder hiervoor eerst het zwarte dopje.
Haak de nokstok in de platte bek, laat hem op de boog rusten en span hem uit.
Zet de windhoeken aan de grond vast op een rechte lijn met de wagentent en vervolgens recht
vooruit.
Positioneer de boog ter hoogte van het middelste afspanpunt met het bijgeleverd afstandslint.
Stel de boog desgewenst strakker of losser met behulp van de buisklemmen.

Aan de voortent

Rits de adapter aan de boogluifel, plaats deze over de pinnen van het voortentframe en span de
banden naar beneden.
Rits de boog in de luifel en zet hem aan weerszijden vast aan de grond.
Bevestig de nokstok met dop in het middenkruis van het voortentframe. Bij iQ gebruikt u de helft
van het petluifelstokje, bij katoen vervallen beide delen van het petluifelstokje en gaat de nokstok
rechtstreeks in het middenkruis.
Laat de nokstok op de boog rusten en span hem uit.
Zet de windhoeken aan de grond vast op een rechte lijn met de voortent, recht vooruit.
Rol de overbodige hoeken van de windhoeken op.
Positioneer de boog ter hoogte van het middelste afspanpunt met het bijgeleverde afstandslint.
Stel de boog desgewenst strakker of losser met behulp van de buisklemmen.
Rol de overbodige ritsen op en stop ze in de pockets, die u met klittenband bevestigt.

Inhoud van de verpakking
1 Luifel
2 Windschermen
1 Adapter voor de voortent
1 Boogstok in delen
2 Eindstukken voor de boog
1 Platte bek voor nokstok
1 Nokstok met haak (bij gebruik aan wagentent)
1 Nokstok met dop (bij gebruik aan voortent)
2 Verlengstukken voor de nokstok
2 Afspanlinten lang voor adapter
3 Afspanlinten lang voor voorzijde (een keer afwijkend voor het midden)
2 Afspanlinten kort voor zijkanten
14 Haringen
2 Grondpennen voor grondplaten
2 Grondplaten
1 Afstandslint
8 Elastieken

