MALLORCA EASY AIR
OPBOUWINSTRUCTIE • PITCHING INSTRUCTION • AUFBAUANLEITUNG

Double Action Pump + Gauge

Storm Bar Pole x6pcs

Fiberglass Pole x 1pcs

Rear Steel Pole x 1pcs

X4

Guy Rope X 13pcs

Pegs 4.6mmX22cm 31pcs+3.6mmx17cm 2pcs

X3
B

X6

1. Haal de tent uit de verpakking en rol deze uit. Zet de hoeken vast met haringen.
Take the tent out of the bag and roll it out. Peg out the corners
2. Rits de luikjes aan de buitenkant op de luchtslangen open zodat het ventiel tevoorschijn komt. Pomp de tent op via het ventiel.
Open the hatch on the outside of the airtubes so the valve comes out. Pump up the tent through this valve.
3. Zorg ervoor dat alle deuren geopend zijn tijdens het oppompen. Dit zorgt ervoor dat de lucht in de tent kan komen zodat deze
makkelijker op te pompen is.
Make sure that all the entrances are open while pumping. This ensures airflow in the tent which makes it easier to pump.
4. Als er genoeg lucht in de buizen zit kunnen de luchtslangen omhoog gedrukt worden zodat de luchtslangen rechtop komen te staan.
Pomp de slangen nog even na tot er genoeg lucht in zit.
When there is enough air in the air tubes you can raise the tubes from the inside. When the tubes are fully up you
have to pump again untill there is enough air in the tubes.
5. Zet nu alle overige afspanpunten vast met haringen. Zorg ervoor dat de afspanpunten naast de ritsen kruislings worden vastgezet
zodat er geen spanning op de ritsen komt te staan.
Peg out the remaning pegging points. Make sure that all the pegging points besides the zippers are pegged crosswise.
This takes all tension of the zippers.
6. Tijdens dit proces moeten alle deuren gesloten zijn. Zodat de spanning goed verdeeld wordt.
Make sure that all the entrances are closed during this step.
7. Blaas de dakliggers op en plaats ze in het dak voor extra stevigheid.
Place the inflatable roofpoles.

