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Handleiding partytent 
 
Gebruiksaanwijzing opbouw 
Plaats het frame van de partytent in het midden van de ruimte waar u hem wilt plaatsen. 
Haal de beschermhoes er vanaf. Twee personen pakken aan beide zijden van het frame de 
buitenste poten, tillen het frame op en lopen achteruit. Stop bij een volledige armlengte (fig 1). 
Beide personen pakken vervolgens aan het midden van de korte kant de zijstangen (bij opdruk 
‘open’), tillen de partytent op en lopen achteruit tot de partytent volledig geopend is (fig 2). 
Vergrendel de hoekpoten (fig 3) en daarna de middenpoten (nvt bij de 3x3, 4x4 en 
3x4,5 mtr partytent). Nu kan het dakje goed vastgemaakt worden aan het frame dmv de 
bandjes met clipjes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schuif vervolgens gelijktijdig met 2 personen de hoekpoten van één zijde uit (let op 
vergrendeling), door de partytent op te tillen en de binnenpoot uit te trekken tot deze weer 
vergrendeld wordt. Waarna u gelijkmatig de gewenste hoogte kunt instellen (fig 4). Herhaal 
dit vervolgens bij de andere hoekpunten en tenslotte bij de midden poten (nvt bij de 3x3, 4x4 
en 3x4,5 mtr partytent). Nu kunnen de zijwanden/regengoten bevestigd worden aan de 
klittenbandrand van het dakje (fig 5). 
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Gebruiksaanwijzing afbouw 
Verwijder de zijwanden/regengoten en vouw deze schoon en droog op. Schuif de 
middenpoten in (nvt bij de 3x3, 4x4 en 3x4,5 mtr partytent). Schuif gelijktijdig met 2 personen 
de hoekpoten van één zijde en vervolgens de andere zijde geheel in (fig 6). Verontgrendel 
nu alle knopjes van de dakconstructie (fig 7) en maak alle bandjes met clipjes los van het 
dakje. Pak vervolgens met twee personen de zijstangen aan de korte kant, til de partytent op 
en loop naar elkaar toe (fig 8). Nu de beschermhoes er omheen. 
 

 
Let op: 

- na gebruik slingers, touwtjes, plakband, ty-raps, e.d. verwijderen 
- dak, zijwanden en goten droog opvouwen en opbergen 
- bij harde wind de overkapping niet gebruiken; de overkapping is geschikt tot ongeveer 

windkracht 5. 
- gebruik van de tent is ten alle tijden op eigen risico; schade aan de tent of zijwanden is 

voor rekening huurder 
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