
 

 

INSTALLATIE-INSTRUCTIE  
TENTDOEK-BESCHERMER (vs 1) 

 

 
Stap 1: Klap uw SunnyTent helemaal neer. Zorg ervoor dat alle banen tentdoek 
netjes op elkaar liggen, zoals afgebeeld op foto. 
Druk het geheel licht aan om een tamelijk vlakke stapel tentdoek te krijgen.  

 
Stap 2: Haal de Tentdoek-beschermer uit de verpakking. Klap deze vervolgens uit 
en leg de Tentdoek-beschermer vervolgens op de neergeklapte SunnyTent.  
Let op:  
 Als uw zwembad relatief groot is ten opzichte van je SunnyTent, dan dient u de 

Tentdoek-beschermer schuin tegen het zwembad omhoog te plaatsen. Is uw 

zwembad relatief klein, dan zal de Tentdoek-beschermer vlakker op de grond 

uitkomen. 

 Leg de Tentdoek-beschermer zodanig op de neergeklapte SunnyTent, dat de 

Tentdoek-beschermer aan de buitenzijde (op de foto de graszijde) de 

neergeklapte SunnyTent met slechts ca. 10 cm. overlapt.  

 Zorg ervoor dat de Tentdoek-beschermer goed gecentreerd ligt; zodat deze 

even ver uitkomt bij beide scharnierankers van de SunnyTent. Het kan 

voorkomen (afhankelijk van de maat van uw zwembad) dat de Tentdoek-

beschermer het laatste deel van je SunnyTent aan beiden zijden onbedekt laat 

(bij beide scharnierankers van de SunnyTent). Dit is geen probleem. 

 

 

 

 
Stap 3: Bevestig de twee elastieken (met klosje) aan beide uiteinden van de 
Tentdoek-beschermer. Haar hiertoe het elastiek door het metalen oog, zoals 
afgebeeld op de foto. 
 

 
Stap 4: Sla de uiteinden van de elastieken om de twee scharnierankers van de 
SunnyTent heen, zoals afgebeeld op de foto. Als de elastieken te lang zijn (in geval 
u een relatief klein zwembad heeft), kunt u de elastieken één of enkele keren 
rondom het scharnieranker draaien / vastleggen, zodat de Tentdoek-beschermer 
goed vastligt aan de scharnierankers.  

 
Stap 5: Leg de Tentdoek-beschermer vast aan de grond door de plastic 
borgharingen van uw SunnyTent, erdoorheen te halen terwijl u de Tentdoek-
beschermer naar beneden / op de grond duwt. Duw de borgharingen zo diep 
mogelijk in de grond, zodat de Tentdoek-beschermer goed vastligt.  
Indien u een harde ondergrond heeft, kunt u de Tentdoek-beschermer vastleggen 
door er, op de plaatsen van metalen ogen, iets zwaars op te leggen (bijvoorbeeld 
een straatsteen).  

 
 

 

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 

 Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud! 

 Waarschuwing: Kans op beknelling, verstikking, verwonding of erger! 

 Waarschuwing: Uit de buurt van vuur houden!  

 Waarschuwing: Alleen door volwassenen te installeren en te gebruiken! 

 Waarschuwing: Kijk uit dat u zich niet bezeert aan de borgharingen en scharnierankers! 

 Waarschuwing: Zorg voor constant toezicht door minimaal één volwassen en daartoe geschikt 

persoon!  


