Handleiding SunnyTent
A. Veiligheidsrichtlijnen
Ø Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud; kans op verstrengeling/wurging en
beknelde handen, voeten, vingers en tenen!
Ø Waarschuwing: Kans op verdrinking. Laat kinderen niet zonder toezicht spelen!
Ø Waarschuwing: Uit de buurt van vuur houden!
Ø Waarschuwing: Bij gebruik van desinfectiemiddelen voor zwemwater altijd de aanwijzingen voor een veilig
gebruik van de producent/leverancier van deze middelen opvolgen!
Ø Waarschuwing: Alleen door volwassenen op te zetten!
Ø Waarschuwing: Kijk uit dat u niet op de haringen gaat staan!
Ø Waarschuwing: Handen, vingers, voeten en tenen uit de buurt van de scharnierankers en haringen houden!
Ø Waarschuwing: Bij elk gebruik geldt dat de SunnyTent geen alternatief is voor het voortdurende toezicht
door een volwassene!
Ø Waarschuwing: De SunnyTent kan gebruikt worden als tent over een ingegraven trampoline. Let hierbij op
dat de SunnyTent geen veiligheidsnet is, waarmee voorkomen wordt dat iemand van een trampoline kan
afvallen. De SunnyTent is slechts bedoeld om de trampoline (en de erop aanwezige mensen) droog, schoon
en aangenaam warm te houden!
Ø Waarschuwing: De SunnyTent kan gebruikt worden als tent over een zwembad. Let hierbij, naast op alle
overige aangegeven waarschuwingen, op de volgende algemene regels betreffende veiligheid in het water:
o Zorg voor constant toezicht! Wanneer kinderen gebruik maken van een zwembad (al dan niet met
SunnyTent) dient een volwassene toezicht te houden!
o Leer zwemmen!
o Volg een cursus Eerste Hulp en leer mond-op-mond beademing/reanimatie!
o Zorg dat u op de hoogte bent van de gevaren van water en dat er veiligheidsmaatregelen
o getroffen zijn!
o Zorg dat de gebruikers van het zwembad (al dan niet met SunnyTent) op de hoogte zijn van de manier
van handelen bij een ongeval!
o Gebruik altijd uw gezond verstand bij spellen en activiteiten in en met water!
o Houd toezicht!
Ø Hoewel een goed gesloten SunnyTent zorgt voor enige afscherming van uw zwembad, mag u er niet op
vertrouwen dat u met de SunnyTent voorkomt dat mensen (waaronder kinderen) en/of (huis)dieren,
ongewenst in het zwembad belanden. Zorg voor permanent toezicht van een volwassene.
Ø Waarschuwing: Niet zwemmen of spelen in/onder een volledig gesloten SunnyTent.
o Zorg altijd voor voldoende ventilatie (frisse lucht en veilige temperaturen); de ronde SunnyTent dient
minimaal voor ca. 35% opengeklapt te zijn en blijven, indien erin/eronder wordt gespeeld/gezwommen.
De ovale SunnyTent dient minimaal aan één lange zijde tot minimaal 1.70 m. hoogte over de volle
breedte geopend te zijn, indien erin/eronder wordt gespeeld/gezwommen.
o Bij windkracht of windstoten met een kracht van 3 Bft of hoger niet in/onder een deels geopende
SunnyTent spelen/zwemmen. Dit om te voorkomen dat er iemand onder/door de tent verstrikt/verstikt
raakt, als de SunnyTent in elkaar zakt.
o Alleen spelen of zwemmen in een deels geopende SunnyTent indien er sprake is van voortdurend
toezicht door een volwassene, die zich buiten de SunnyTent bevindt. Dit om te voorkomen dat er iemand
onder/door de tent verstrikt/verstikt raakt, als de SunnyTent in elkaar zakt, als gevolg van wind(stoten)
en/of gebreken aan de installatie van de SunnyTent en/of gebreken aan de SunnyTent zelf.
Ø Waarschuwing: Controleer de SunnyTent regelmatig op los zittende/gerakende delen en eventuele overige
gebreken. Herstel de eventuele tekortkomingen alvorens de SunnyTent verder te gebruiken!
Ø Waarschuwing: Als u de SunnyTent gebruikt na zonsondergang of voor zonsopkomst, zorgt u dan voor
voldoende verlichting die alle veiligheidsaanwijzingen, de tent zelf en de loopbanen goed zichtbaar maken!
Ø Waarschuwing: Lees ook de overige inhoud van deze handleiding!

Ø Waarschuwing: Alle instructies en veiligheidsrichtlijnen, die bij dit product worden geleverd, wijzen slechts op
algemene gevaren en nooit op specifieke risico’s en gevaren. Gebruik uw gezond verstand en helder
oordeel bij alle vormen van activiteiten met de SunnyTent. Lees, begrijp en volg dan ook alle aanwijzingen
nauwkeurig op vóór installatie en vóór elk gebruik!
Ø Waarschuwing: Het niet opvolgen van de veiligheids- en gebruiksinstructies kan resulteren in
Ø ongelukken. Soms met extreem letsel of zelfs het overlijden tot gevolg hebbend!
Ø Waarschuwing: De SunnyTent is alleen bedoeld voor particulier gebruik en dus niet voor
Ø bedrijfsmatige en/of (semi-)publieke/openbare toepassingen!
Ø Waarschuwing: Uiteindelijk is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de
Ø SunnyTent!
Ø Waarschuwing: Als u uw SunnyTent helemaal opent, markeer dan de draaiharingen met de rode plastic
borgharingen. Daardoor vallen de draaiharingen beter op en wordt voorkomen dat iemand zich eraan
bezeert.
Ø Waarschuwing bij het gebruik van een Dwarsstokken-set in combinatie met de SunnyTent: Als u uw tent
helemaal opent, haal dan de stokken/slangen van de Dwarsstokkenset van de verbindingspinnen en haal de
verbindingspinnen uit de grondbuizen, om te voorkomen dat iemand zich eraan bezeert.

B. Installatie-instructies
Op onze website (www.sunnytent.com) staan de meest actuele installatievideo’s voor alle modellen / maten
SunnyTent. Bestudeer deze video’s goed en volg alle instructies en waarschuwingen nauwkeurig op.

C. Gebruiksaanwijzing
1. Lees eerst de veiligheidsrichtlijnen goed door. Leef deze richtlijnen nu en in de toekomst na.
2. Bestudeer de gebruiksrichtlijnen die in de installatievideo zijn opgenomen en leef deze nu en in de toekomst
na.
3. De SunnyTent kan alleen worden opgezet op plaatsen waar de scharnierankers en haringen in de grond
geslagen/gedraaid kunnen worden. Voor plaatsing op harde ondergrond dient de speciale “hardeondergrond-set” te worden aangeschaft. Zet de SunnyTent niet op een harde ondergrond, zónder de
speciale installatie-set voor harde ondergronden. Dit om slijtage aan de onderzijde (de onderste twee
stokkentunnels) te voorkomen. Dergelijke slijtage valt buiten de garantie.
Als het grondoppervlak waarop de SunnyTent wordt geïnstalleerd niet egaal is, kan er, ook bij het gebruik
van onze speciale “harde-ondergrond-set”, nog steeds slijtage aan de onderzijde (de onderste twee
stokkentunnels) ontstaan. Installeer daarom een SunnyTent alleen op een egale ondergrond.
4. Héél soms raakt het tentdoek van de SunnyTent beschadigd door een combinatie van onderstaande
factoren:
• Bij heet weer en veel zonneschijn;
• Nieuw tentdoek (met nog een ‘vers’ anti-condens-waxlaagje erop), dus veelal in het eerste
gebruiksseizoen;
• De tent geheel of gedeeltelijk geopend, waardoor de banen tentdoek, achter het zwembad, op elkaar
liggen én de felle zon schijnt ruimschoots op dit ‘opgestapelde’ tentdoek.
Onder invloed van deze factoren smelt de wax en kan deze wax de banen tentdoek als het ware aan elkaar
plakken. Als daarna het geheel enigszins is afgekoeld en je trekt de tent omhoog, dan plakken de banen
tentdoek aan elkaar en raakt dit tentdoek daardoor mogelijk wat vervormd of ontstaan er kleine of grote
gaten.
Om deze schade te voorkomen dient u de volgende richtlijnen aan te houden:
• Tijdens de installatie: Leg het tentdoek tijdens de installatie niet in de volle zon, maar altijd in de
schaduw.
• Vroeg in het eerste gebruiksseizoen: Doen zich bovenstaande factoren voor, dan dient u het achter
het zwembad opgestapeld tentdoek af te schermen voor de zonneschijn met een
tentdoekbeschermer. Deze is verkrijgbaar op www.sunnytent.com. U kunt ook ander zéér goed
isolerend materiaal (bijvoorbeeld dik karton of tuinstoelkussen) gebruiken. Als de zon niet op deze
“tentdoekstapel” schijnt, dan hoeft dat niet. Het is ook raadzaam om de SunnyTent na gebruik
helemaal overeind te trekken en te sluiten, dan kan het probleem zich ook niet voordoen.
Nogmaals: Dit geldt met name in het eerste gebruiksseizoen. Daarna zal dit probleem zich niet meer
voordoen.
5. U kunt de SunnyTent gebruiken voor allerlei toepassingen. De meest gangbare/bekende toepassingen zijn
de overkapping van een zwembad, zandbak, trampoline en moestuin. De SunnyTent wordt echter soms ook

gebruikt voor de tijdelijke opslag van producten die droog moeten blijven. Let hierbij wel op dat er sprake is
van voldoende ventilatie, opdat de opgeslagen spullen niet gaan schimmelen of iets dergelijks.
6. Indien u een automatische grasmaaier (robot) gebruikt, dan dient u ervoor te zorgen dat deze niet tegen de
SunnyTent aan kan rijden. Dit om beschadiging te voorkomen.
7. U kunt de SunnyTent helemaal sluiten, helemaal openen of deels openen.
• Let op: Zie de veiligheidsrichtlijnen! Lees deze uitvoerig door om lichamelijk letsel of erger te
voorkomen.
SunnyTent Rond M, L, L+ of XL
SunnyTent Ovaal M of L
Bij een lage windkracht(verwachting),
Houd bij het openen van uw SunnyTent
maximaal windkracht 3 Bft., kunt u de
rekening met de wind. Als er een matige of
SunnyTent deels (voor ca. 35%) open laat
hardere wind staat die in de richting van één
staan, mits de wind van de andere zijde dan
van de lange zijkanten waait, open de tent
de openingszijde komt én de eventuele
dan juist aan de andere lange zijde. Als het
dwarsstokkenset goed is geïnstalleerd. De
bijna windstil is, kan de tent aan beide zijden
deels geopende tent dient u met de
geopend worden.
meegeleverde scheerlijn(en) vast te zetten,
zoals beschreven in de installatie-instructie.
Bij windkracht(verwachting) en / of windstoten Een volledig en op juiste wijze gesloten ovale
tussen 3 en 5 Bft. dient u de tent niet deels
SunnyTent is bestand tegen wind(stoten) tot
open te laten staan. Zeker als de windzijde
een kracht 3 Bft., met een extra aan te
hetzelfde is als de openingszijde van de tent
schaffen dubbele Dwarsstokkenset tot 4 à 5
ontstaat namelijk het gevaar dat de wind de
Bft. Bij hardere wind/windstoten dient u uw
tent helemaal omwaait. In dergelijke gevallen
SunnyTent helemaal neer te klappen (door de
dient u de tent óf helemaal open óf helemaal
‘kop-delen’ en het ‘tussen-deel’ van elkaar los
dicht (en met alle haringen vastgezet) te laten te maken en de tent helemaal op de grond te
staan (Let op: Niet zwemmen/spelen in een
laten zakken (om er voorts iets zwaars (maar
gesloten SunnyTent!).
zónder scherpe delen) op te leggen, zodat de
tentdelen niet wegwaaien)).
Bij windkracht(verwachting) hoger dan 5 Bft.
Een (aan de lange/rechte zijde(n)) deels
of hoger dient u de SunnyTent helemaal te
geopende SunnyTent is gevoeliger voor wind
openen (en op de grond te leggen) en er iets
dan een gesloten SunnyTent. Dit hangt
voldoende zwaars (zonder scherpe delen) op
natuurlijk sterk af van de maten van openheid
te leggen, zodat de tent stevig blijft liggen.
van het terrein waar de SunnyTent op staat
en of de tent open staat aan de windzijde of
juist uit de wind.
Let op: Het in zijn geheel openen (en later
Houd altijd de windkracht en windrichting
weer sluiten) van de SunnyTent dient altijd
goed in de gaten als u uw SunnyTent
door twee volwassenen te gebeuren.
opent/open laat staan. Gebruik ook altijd
Let op: Zet de SunnyTent nooit voor de helft
gezond verstand op dit vlak.
open, maar ca. 35% of helemaal, zoals in de
installatievideo is toegelicht.
•

Indien er sterke wind (of windstoten) wordt verwacht of het hard waait dient u alle haringen en
scharnierankers goed na te kijken. Gebruik bij sterke wind ook de plastic borgharingen om de
draaiharingen extra mee te borgen. Zie hiertoe de installatie-instructies.
• Bij sneeuw en ijzel kan deze zich ophopen óp de SunnyTent. Hierdoor kan deze door gaan buigen
en mogelijk beschadigd/stuk geraken. Daarom dient u bij sneeuw/ijzel(verwachting) de SunnyTent
helemaal te openen (en op de grond te leggen).
• Laat de SunnyTent nooit onbeheerd deels open staan. Houd het weer en de weersverwachting altijd
nauwlettend in de gaten, om te voorkomen dat de SunnyTent uit zijn scharnierankers waait,
beschadigd raakt of schade aan (spullen van) derden veroorzaakt.
8. Laat de SunnyTent niet onbeheerd opstaan, als u er niet 100% zeker van bent dat er sprake is van kalm en
voorspelbaar weer (geen harde wind(vlagen) etc.). Doet u dat wel, dan loopt u het risico op schade aan de
tent als gevolg van bijvoorbeeld harde wind(vlagen), sneeuw of ijzel. Deze schade valt niet onder de
garantie.
9. Indien u de SunnyTent gebruikt als tent over uw zwembad, dan verdient de plaats van de skimmer van uw
zwembad aandacht. Deze dient u niet aan de openingszijden van de tent aan het zwembad te hangen, maar
zo dicht mogelijk bij de ankerzijde. Daar blijft het tentdoek niet achter de skimmer hangen wanneer de
SunnyTent wordt geopend/gesloten. Kijk te allen tijde goed waar de skimmer in uw geval het beste past,
zodat het tentdoek niet beschadigd raakt.

10. Bij de eerste regenbuien ontstaat er een schuimachtige substantie op de buitenzijde van de tentfolie. Dit is
een vetsoort/wax die op de folie verwerkt zit, die ervoor zorgt dat er geen condens-druppeltjes aan het
tentdoek blijven hangen. De eerste regen spoelt deze vetsoort deels van de tentfolie af. Dit kan verder geen
kwaad. Ook aan de binnenzijde van de tentfolie is dit vet gebruikt tegen condensvorming op de folie.
Bijvoorbeeld als gevolg van gespetter met water kan ook hier een schuimachtige substantie ontstaan. Ook
dit is tijdelijk van aard en kan verder geen kwaad.
11. Voor het onderhoud/schoonmaken van uw SunnyTent nooit schoonmaakmiddelen gebruiken. Deze
middelen kunnen er immers de oorzaak van zijn dat het stikwerk, waarmee de verschillende banen
folie/tentdoek aan elkaar zijn gemaakt, versneld verslijt en/of loslaat. U dient uw SunnyTent schoon te
maken door de tent met koud water schoon te sproeien. Gebruik geen harde straal, lauw of warm water,
borstels of andere hulpmiddelen, temeer u daarmee de beschermende laag van het tentdoek aantast,
waardoor deze versneld verslijt en de anticondenswerking wordt tenietgedaan.
12. Zorg ervoor dat u uw SunnyTent op kamertemperatuur opbergt. Wanneer u de SunnyTent vlakbij een
verwarmingsbuis legt of een andere warmtebron, bestaat er een kans dat het materiaal van de tent krimpt.
13. Als u uw SunnyTent in de winter gebruikt houdt dan rekening met het volgende:
De SunnyTent beschermt uw zwembad of andere zaken die eronder staan niet tegen vorst(schade).
14. In de SunnyTent kan de temperatuur en luchtvochtigheid flink oplopen. Plaats dan ook nooit zaken onder de
SunnyTent die hier gevoelig voor zijn.

D. Garantiebepalingen
1. De voorwaarden van deze garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze garantie is niet
overdraagbaar en is geldig tot 2 jaar na aankoopdatum. Bewaar uw originele aankoopfactuur; deze moet
worden overlegd ingeval van reclamatie. Zonder deze factuur is er geen garantieverstrekking mogelijk.
2. Indien er zich een productiefout voordoet binnen de periode van 2 jaar, dan kunt u contact opnemen met
SunnyTent BV via haar website www.sunnytent.com. SunnyTent BV zal de klacht met u behandelen en u
vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Is uw klacht gegrond en is aan de installatie- en
gebruiksvoorwaarden voldaan, dan wordt het artikel gerepareerd dan wel omgeruild en aan u geretourneerd,
zonder kosten voor u. In alle andere gevallen worden reparatie- dan wel vervangingskosten aan u berekend.
3. Veronderstelde garanties zijn slechts beperkt tot de condities van deze garantie. SunnyTent BV is in geen
geval aansprakelijk jegens koper of andere partij voor directe of vervolgschade.
4. De garantie geldt niet als de SunnyTent onderhevig is geweest aan verwaarlozing, ongeluk, oneigenlijk
gebruik, foutief installeren/opzetten, het niet volgen van de gebruiksaanwijzingen of schadelijke
omstandigheden buiten SunnyTent BV’s controle, inclusief en niet beperkt tot, normale slijtage, brand,
overstroming, vorst, ijzel, sneeuw of andere natuurkrachten. Daarnaast maken eigenmatige veranderingen
aan en / of gebruik van eigen materialen in combinatie met de SunnyTent, de garantie ongeldig.
5. Omdat de SunnyTent gedurende lange periode buiten staat, staat deze bloot aan weer en wind. Daardoor
kunnen de metalen delen na enige tijd roest vertonen. Deze roest staat echter het gebruik van de Sunnytent
geenszins in de weg en valt daarmee buiten de garantie.
6. Volg alle instructies en voorwaarden zoals getoond in de installatievideo en beschreven in de
gebruiksaanwijzing, nauwkeurig op. Bestudeer hiertoe de installatievideo an gebruiksaanwijzing regelmatig /
herhaaldelijk. Controleer de SunnyTent altijd vóór en ná gebruik. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, vervalt
de garantie.

