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HANDLEIDING
KARSTEN OPPOMPBARE TENTEN

U heeft een kwaliteitsproduct van Karsten Tenten
B.V. aangeschaft. Om hieraan maximaal plezier te
beleven, raden wij u aan om deze handleiding zorg-
vuldig te lezen. Bewaar deze instructies bij uw tent.

Zet de tent een keer op voordat u er werkelijk mee
gaat kamperen. Véél succes.

1 t/m 6 Opbouwen van de tent 
7 t/m 10 Afbreken van de tent
11 Onderhoud van de tent
12 Reparatie van de binnenslang
13 Garantie



1. OPBOUWEN VAN DE TENT
Bij het opbouwen voor de eerste keer
dienen alle scheerlijnen nog aan de
tent gemonteerd te worden. Dit zijn
gewassen Nylon scheerlijnen. Denk
erom dat u bij aanschaf van nieuwe
scheerlijnen altijd vraagt om katoenen
of gewassen Nylon scheerlijnen, deze
tasten het katoen niet aan. Gebruik voor de vleugels de korte
scheerlijnen met de aluminium driehoekspanners en de alumini-
um haringringen. Zie de tekening. Monteer de scheerlijnen voor-
dat u de tent oppompt. De lange (storm)lijnen moeten d.m.v. de
bijgeleverde karabijnhaken bevestigd worden aan de stormaf-
spanpunten op de slangen. Deze haken bevestigt u gemakkelijk
aan de ogen met metalen ring wanneer u gebruik maakt van een
luifel of als de windkracht matig is.

1.1 Zoek een effen en vlak stuk grond uit en verwijder eventu-
ele stenen, takken en andere scherpe voorwerpen. Neem de tent
uit de tentzak en rol hem uit. Spreid de tent en span met eind-
spanners het grondzeil goed strak en gelijkmatig af.

1.2 Pomp de luchtslangen op met een voetpomp, compressor of
persluchtfles tot ca. 3,5 bar.

1.3 Stap in de deuropening van de tent en trek bij de bovenkant
van de deur de tent omhoog. Zorg ervoor dat de hele voorkant
goed meekomt. De slangen moeten rond omhoog lopen.

Stap de tent in en houd met één hand de nok van de tent
omhoog. Duw met uw andere hand de luchtslangen achter in de
tent naar buiten zodat de tent blijft staan. Zorg dat de slangen
mooi recht door de tent lopen door het doek er hier en daar
goed omheen te schuiven. Bij matige of harde wind adviseren
wij de slangen op te pompen tot ca. 4,5 bar. Bent u klaar met
pompen draai dan de stofdopjes op de ventielen.

1.4 Steek vervolgens de delen van de deurstokken in elkaar en stop
deze deurstokken met het oog naar beneden in de tunneltjes naast
de deuropening. Haal het smalle bandje klittenband welke aan de
binnenkant tegen de kuip geklit zit door het oog en span deze iets
aan, hierna klit u het klittenband weer vast. Rits de deur dicht.

vastlos



Gebruikt u een koppeltent ga dan naar punt 2
Gebruikt u een slaapaanbouw ga dan naar punt 3

1.5 Indien u geen gebruik maakt of niet in het bezit bent van
een koppeltent of slaapaanbouw, dan spant u vervolgens, te
beginnen met de achterwand, de vleugels gelijkmatig en strak
af. Als u de tent stormvast af wilt spannen, klikt u alle storm-
lijnen d.m.v. de karabijnhaken aan de afspanpunten op de slang
en spant u het geheel goed af. Probeer altijd alle scheerlijnen
zo ver mogelijk van de tent  weg te spannen.

2. KOPPELTENT
2.1 Leg de koppeltent uit met de deur naar de hoofdtent gericht.
Plaats de tent zo dat de ritsen en de deuren goed tegenover
elkaar gepositioneerd zijn. Zet nu eerst de twee hoeken bij de
hoofdtent vast, (zo dicht mogelijk tegen elkaar aan) daarna de
twee andere hoeken.

2.2 Zie nu punt 1.2 t/m 1.5 voor het opzetten van de koppeltent.

2.3 Rits het koppeldeel tussen beide tenten en klit het bijgele-
verde klittenband tussen de twee kuipzeilen om deze met elkaar
te verbinden.

2.4 Span de vleugels van de hoofdtent af en zet hierna de
bovenste stormlijn vast op de slangen aan de linkerzijde van de
tent. Span deze twee stormlijnen zo ver mogelijk van de tent
weg en zorg dat de tent een fractie naar links helt.

2.5 Nu spant u de vleugels van de koppeltent af. Als u achter de
hoofdtent gaat staan en de verticale naad in het midden van de
tent volgt kunt u zien of het geheel mooi recht staat.

3. OPZETTEN VAN DE SLAAPAANBOUW
3.1 Leg de slaapaanbouw uit met de open zijde naar de tent.
Leg de kuip van de aanbouw tegen de kuip van de tent en zorg
dat de ritsen goed tegenover elkaar gepositioneerd zijn. Zet nu
eerst de twee hoeken aan de tentzijde vast met een haring.

3.2 Zet vervolgens de kuip van de slaapaanbouw verder vast met
haringen. Zorg dat de kuip goed strak en haaks ligt.



3.3 Rits de tent en slaapaanbouw aan elkaar, eerst de linker rits
tot halverwege en dan de rechter rits tot de helft. Dit kan van-
uit de tent gebeuren. Daarna beide ritsen helemaal naar bene-
den dichtritsen en maak de ritsslotjes vast.

3.4 Zet de aluminium boogstok in elkaar en open de beide rit-
sen van de boogstoktunnel.

3.5 Schuif nu de boogstok door de tunnel van de slaapaanbouw
en zorg dat aan weerszijden van de aanbouw de boogstok even-
veel uitsteekt.

3.6 Zet aan elke kant de boogstok in de metalen grondplaatjes
die met twee penharingen vastgezet dienen te worden en rits nu
de tunnel dicht. Geleid hierbij de stok en de ritsen.

3.7 Zorg dat het klittenband van beide grondkuipen goed aan
elkaar vast zit en breng eventueel de scheidingswand in de aan-
bouw aan.

3.8 Span de vleugels van de hoofdtent af en zet hierna de
bovenste stormlijn vast op de slangen aan de linkerzijde van de
tent. Span deze twee stormlijnen zo ver mogelijk van de tent
weg en trek de tent iets naar links.

3.9 Span nu de vijf scheerlijnen van de aanbouw af. De buiten-
ste scheerlijnen onder een hoek van 45 graden met de zijwand
van de aanbouw. Zet vanaf matige wind een scheerlijn aan de d-
ring welke net boven de rits van de stokdoorvoer zit en span
deze aan weerskanten aan. Als u achter de hoofdtent gaat staan
en de verticale naad in het midden van de tent volgt kunt u zien
of het geheel mooi recht staat.

4. OPBOUWEN VAN DE BOOGLUIFEL EN VOORWAND
4.1 Bevestig aan de achterzijde van de tent de lange scheerlij-
nen aan de metalen ogen. Plaats deze lijnen d.m.v. een haring
zo ver weg als mogelijk. Span deze scheerlijnen zo ver op dat de
tent iets achterover helt. Door later een evenredige spanning op
de boogluifel en/of voorwand te brengen, zal de tent zijn nood-
zakelijke bolronde vorm behouden.



4.2 Neem nu de boogluifel uit het foedraal en zoek de rits op waar
geen ritsoverflap aan is genaaid. Zoek het midden op en rits eerst
links en daarna rechts de boogluifel ca. 1 meter aan de tent.

4.3 Zet vervolgens de aluminium boogstok in elkaar.
Zoek de ingang van de tunnel op. Deze tunnel bevindt zich op ca.
1.25 m vanaf de slikrand en voer de boogstok door de tunnel.

4.4 Plaats het uiteinde van de boogstok in het binnenste meta-
len oog op de hoeken van het tentgrondzeil, daar waar het witte
koordje doorloopt.

4.5 Rits de boogluifel nu geheel aan de tent en maak de rits-
slotjes vast. Plaats bij de afspanelastieken een haring.

4.6 Indien u geen gebruik wenst te maken van de voorwand,
dient de boogluifel op de voorzijde nog te worden afgespannen
met twee scheerlijnen aan de d-ringen . Maakt u wel gebruik van
de voorwand, rits deze dan eerst links en daarna rechts aan de
boogluifel en maak de ritsslotjes vast. 

4.7 Sluit de twee ritsen in het midden van de voorwand en
plaats nu in het verlengde van deze ritsen een haring zodat het
strak is afgespannen. Plaats hierna de overige haringen.

4.8 Door de twee middenritsen van de voorwand in zijn geheel
open te ritsen, kunt u d.m.v. de bijgeleverde stokken een luifel
creëren.

5. OPBOUWEN VAN DE TUSSENLUIFEL
5.1 Nadat u de boogluifel compleet heeft opgezet, kunt u de
tussenluifel aanritsen. Zoek de rits op waar geen ritsoverlap aan
is genaaid en rits eerst de linker rits en daarna de rechter rits
geheel dicht en maak de ritsslotjes vast.

5.2 Plaats in een zelfde lijn als de boogluifel en de kuip van de
tent een haring en span deze aan de linker- en rechterzijde ste-
vig van de tent af.

5.3 Zet hierna de aluminium boogstok in elkaar en voer deze door
de tunnel die in het tentdoek is genaaid. Als de stok er aan de
andere kant uit komt zorg er dan voor dat deze direct aan de bin-



nenkant van de luifel zit. Schuif de stok zo ver mogelijk door
en zorg dat ook de andere kant binnen de luifel komt. Als
beide kanten zich binnen de tussenluifel begeven dan schuift
u de stok weer iets terug zodat aan beide kanten de stok even
ver uitsteekt.

Neem de grondplaten uit de haringzak en plaats deze onder de
punt van de boogstok. Span hierna de boogstok zodanig op dat
de boogluifel en tussenluifel een zelfde hoogte hebben bereikt
en de stok evenwijdig loopt aan die van de boogluifel. Bevestig
hierna eventueel de grondplaat vast aan de grond d.m.v. de bij-
geleverde penharingen.

5.4  Span hierna de rest van de tentrubbers d.m.v. een haring af.

5.5 Vervolgens kunt u de tussenluifel d.m.v. de twee scheerlij-
nen die bij de voorwand worden meegeleverd afspannen. U kunt
ook het geheel afspannen door de voorwand aan te ritsen (zie
punt 4.6 t/m 4.8).

6. OPBOUWEN VAN DE SUNPORTLUIFEL
6.1 Bevestig aan de achterzijde van de tent de lange scheerlij-
nen aan de metalen ogen. Plaats deze lijnen d.m.v. een haring
zo ver weg als mogelijk. Span deze scheerlijnen zo ver op dat de
tent iets achterover helt. Door later een evenredige spanning op
de boogluifel en/of voorwand te brengen, zal de tent zijn nood-
zakelijke bolronde vorm behouden.

6.2 Neem de sunportluifel uit het foedraal en zoek de rits op.
Zoek het midden op en rits eerst links en daarna rechts de sun-
portluifel aan de tent en maak de ritsslotjes vast. Span de luifel
d.m.v. de elastieken in een rechte lijn met het tentgrondzeil ste-
vig naar voren af. 

6.3 Voer de noklat door het tunneltje en zet de luifelstokken
eronder. Plaats de luifelstokken terug naar de tent en bevestig de
scheerlijnen. Span de scheerlijnen iets op. Span de noklat strak
af en span hierna de luifelstokken op zodat de onderrand van de
luifel horizontaal loopt. Zet de stokken op de kunststof grond-
platen en zet het regenkapje over de punten van de luifelstok-
ken. Bevestig hierna de bandjes aan de stokken.



6.4 Rits eventueel de zijwindschermen en voorwand aan de sun-
portluifel. Sluit alle ritsen en span vervolgens de tentrubbers met
een haring af.

7. AFBREKEN VAN DE LUIFELS
7.1 Het afbreken gaat in omgekeerde volgorde. Bij een luifel uit-
gevoerd met een aluminium boogstok, dient u ervoor te zorgen
dat u deze er niet uit trekt, maar er uit duwt.

8. AFBREKEN VAN DE SLAAPAANBOUW
8.1 Maak eerst alle scheerlijnen van de slaapaanbouw los en
haal zonodig de scheidingswand uit de aanbouw weg.

8.2 Open de beide tunnelritsen. Laat deze ritsen open!

8.3 Haal vervolgens de boogstok uit de tunnel. Niet trekken
maar duwen. Vergeet de grondplaatjes niet!

8.4 Maak nu de ritsen los tussen de aanbouw en de tent. Eerst
de rechter en dan de linker. Leg het tentdoek mooi vlak op de
kuip en de scheerlijnen op het doek.

8.5 Haal alle haringen van de kuip uit de grond en maak het
klittenband tussen de beide kuipen los.

8.6 Vouw de beide zijden van de aanbouw een kwart naar het
midden. 
Vervolgens nog een keer in het midden vouwen en de aanbouw
vanaf de dichte kant strak oprollen.

8.7 Laat nu de rol liggen en trek de tentzak over de rol. Keer
dan de rol met tentzak een halve slag om en rits de zak dicht.
Vergeet niet om de scheidingswand, de boogstok, beide grond-
plaatjes en alle haringen in de tentzak te doen.

9. AFBREKEN VAN DE TENT
9.1 Breek eventueel de luifel af.

9.2 Ontspan alle scheerlijnen en trek alle haringen uit de grond.
Laat de 4 haringen van het grondzeil zitten. Haal de deurstok-
ken uit de tunneltjes naast de deuropeningen en draai de stofd-
opjes van de ventielen. Zorg dat de deur open is.



9.3 Draai nu de binnenventielen met de meegeleverde gaffel met
dop uit de ventielen (linksom). Zorg ervoor dat deze niet weg-
springen en zodoende zoekraken. De tent zakt nu vanzelf in
elkaar. Wacht nog enkele ogenblikken om zoveel mogelijk lucht
te laten ontsnappen.

9.4 Ga in de deuropening staan. Pak het bovendeel van de tent
vast en trek dit naar de voorzijde van de tent.
De achterzijde van de tent komt nu mooi vlak te liggen.

9.5 Sla nu de bovenkant van de tent om en trek dit naar de ach-
terzijde van de tent. Nu zal ook de voorkant van de tent vlak lig-
gen. Vouw de deur met een paar slagen op en leg hem op het
tentdoek (met het weer opzetten kunt u dan gemakkelijk in de
deuropening staan). Leg alle scheerlijnen netjes op de tent.

9.6 Trek nu de 4 haringen die nog op de hoeken zitten uit de
grond. Zie voor het opvouwen onderstaand schema.

10. OPVOUWEN VAN DE TENT
Type: 200 en 220
1. Vouw de linkerkant van de tent één

derde om, sla de rechterkant hier
overheen zodat de tent in drieën is
opgevouwen. 

2. Rol de tent, beginnend bij de ach-
terzijde, richting de ventielen op.

Type: 240 t/m 380
1. Vouw de linker zijkant tot op de lin-

ker verticale rits van de deur.
2. Vouw hierna de rechter zijkant zover

zodat er een kleine ruimte tussen
beide zijkanten blijft (gearceerd). 

3. Sla het pakket nu dubbel, zo is de
tent in vieren opgevouwen. Rol de
tent, beginnend bij de achterzijde,
richting de ventielen op. 

10.1 Draai de binnenventielen (rechtsom) met behulp van de
meegeleverde metalen stofdop met gaffel in het buitenventiel.
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De rubber afdichtring van het binnenventiel moet naar binnen
gericht zijn. Draai de binnenventielen niet te vast, anders heeft
u kans dat het schroefdraad wordt beschadigd.

10.2 Laat de rol op de grond liggen. Trek de tentzak over de rol
heen en keer dan de tentzak met rol een halve slag om en rits
de tentzak dicht. 
Vergeet niet om de haringen, deurstokken en eventuele luifelde-
len in te pakken.

11. TIPS EN ONDERHOUD VAN DE TENT
11.1 Kom met een aluminium boogstok nooit in de buurt van
hoogspanningskabels.

11.2 Zorg voor een goed afgespannen tent zodat water er
gemakkelijk afstroomt. Veeg het (droge) tentdoek regelmatig
schoon met een zachte borstel, zodat het niet al te vuil wordt.

Zet uw tent niet zomaar onder bomen neer. Hars, luisafscheiding
of andere stoffen kunnen op uw tent terechtkomen, welke niet
of nauwelijks zijn te verwijderen. Ook de waterafstotende eigen-
schappen van het tentdoek kunnen hierdoor nadelig worden
beïnvloed. Laat vlekken in het tentdoek altijd goed drogen voor
u ze verwijdert. Probeer het eerst met een zachte borstel en als
dit niet lukt met lauw water. Gebruik in ieder geval nooit zeep
of andere chemische middelen, want die tasten de waterafsto-
tende eigenschappen van het tentdoek aan.

11.3 Zorg voor een goede ventilatie, ook als de tent niet of nau-
welijks gebruikt wordt. Ventileren tijdens het koken is essentieel.
CONDENS KAN LEIDEN TOT SCHIMMELVORMING.

11.4 De waterdichtheid van het tentdoek wordt zeer zorgvuldig
gecontroleerd. De grootste bedreigingen voor de waterdichtheid
zijn zonnebrandolie/crème, (af)wasmiddelen of dampen daar-
van. Het (af)wassen of drogen van de was, in, op, of nabij de
tent, raden wij sterk af omdat dit lekkage kan veroorzaken. Ook
het schoonmaken van het grondzeil met een wasmiddel dient
vermeden te worden. Uitsluitend reinigen met schoon water.

11.5 De binnenslang is een rubber product. Zorg ervoor dat deze
niet in aanraking komt met olie of soortgelijke producten.



11.6 Rol de tent niet nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat
de tent zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, weer
wordt uitgerold en kan drogen.

11.7 Het is belangrijk dat u de tent opslaat in een droge omge-
ving. Het spreekt voor zich dat de tent zeer droog dient te zijn
voordat deze in de tas wordt opgeborgen.

12. REPARATIE VAN DE BINNENSLANG
12.1 De slangen zijn van een zeer goede kwaliteit. Mocht er
toch een lek ontstaan dan kunt u dit zelf repareren. Een repara-
tieset voor de slang wordt meegeleverd met elke tent.

12.2 Keer de tent binnenstebuiten. Demonteer de eindstukken
van de lekke slang. Merk met ballpoint of viltstift de positie van
de eindstukken op de buitenslang. Schroef de moer van het ven-
tiel en haal de komplete slang uit de tent.
Bind een scheerlijn of lang touwtje aan de binnenslang en trek
de binnenslang uit de buitenslang. De scheerlijn wordt zodoen-
de in de buitenslang getrokken. Maak nu deze lijn los en mon-
teer de eindstukken weer op de binnenslang. Pomp de slang nu
op (1/2 bar is voldoende) en zoek het lek op. Schuur de slang
bij het lek lichtjes en smeer de plek met de lijm uit de repara-
tieset in. Wacht een paar minuten en druk er een plakker op.
Goed aandrukken en laten drogen. Verwijder de eindstukken van
de binnenslang en maak de scheerlijn of het touwtje weer vast.
Trek nu rustig en voorzichtig (zonder draaiingen) de buitenslang
over de binnenslang. Voer nu weer de complete slang door de
tent en monteer de eindstukken. Let op de merktekens. Keer de
tent weer binnenstebuiten.

12.3 Indien het lek aan het uiteinde van een slang zit is het
eenvoudiger om één eindstuk te demonteren en de buitenslang
zover op te stropen als nodig is om het lek te repareren.

13. GARANTIE
Wij garanderen uw tent 5 jaar op materiaal- en fabricagefouten.
Normale slijtage is hierbij uitgesloten. Verkeerd gebruik of
extreem slechte weersomstandigheden geven geen recht op
garantie. Dit ter beoordeling door de fabrikant.


