Gebruiksaanwijzing E-Z Up
Shelter
Voorkom Schade:
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat
u de overkapping in gebruik neemt.

4. Gebruik v.d. E-Z Up overkapping 300 x 300
cm
-

1. Algemene instructies
-

Harde wind: de overkapping inklappen, om
schade te voorkomen (overkapping is geschikt tot
ongeveer windkracht 4-5)
Regen: laat de overkapping niet onbeheerd
achter
Opbergen: laat de overkapping eerst drogen,
alvorens de beschermzak erover heen te plaatsen

-

-

2. Gebruik v.d. E-Z Up overkapping 300 x 600
cm
-

-

-

-

Plaats de E-Z Up in het midden van de
ruimte waar u hem wilt plaatsen. Hierbij
staan twee personen tegenover elkaar, pak
twee buitenste poten, lift de E-Z Up van de
grond en stap achterwaarts, stop bij een
volledig armlengte.
Beiden personen pakken vervolgens aan de
lange kant de twee zijstangen van de
middenpot, tillen de E-Z Up voorzichtig op
en lopen vervolgens achterwaarts tot de
overkapping volledig geopend is. (Pas op
voor uw vingers)
Vergrendel de hoekpoten door met een hand
het schuif-/glijmechanisme naar boven de
schuiven en met de andere hand het dak
naar beneden te houden. Het
vergrendelknopje zal in het gatje vallen,
herhaal dit bij de midden poten.
Schuif vervolgens gelijktijdig met twee
personen de hoekpoten uit. Til dus
voorzichtig gelijktijdig de buitenpot op en
trek de binnenpot eruit tot dat deze
vergrendeld wordt, waarna u gelijktijdig de
gewenste hoogte kunt instellen. Herhaal dit
bij de andere hoekpoten en tenslotte bij de
midden poten

3. Inklappen van de E-Z Up overkapping 300 x
600 cm
-

-

Til de middenpoten gelijktijdig iets op en
verontgrendel de vergrendelingsknopjes van de
schuifpot en schuif de binnenste poten omhoog.
Vervolgens herhaalt u dit met de hoekpoten.
Verontgrendel alle knopjes van de dakconstructie
en pak vervolgens aan de lange kant de twee
zijstangen van de middenpot, tillen de E-Z Up
voorzichtig op en lopen vervolgens voorwaarts tot
de overkapping volledig gesloten is. (Pas op voor
uw vingers)
Indien de overkapping droog is kunt de
beschermzak erover heen plaatsen.

Plaats de E-Z Up in het midden van de
ruimte waar u hem wilt plaatsen. Hierbij
staan twee
personen tegenover elkaar, pak elk de twee
buizen waarop beschreven PULL, til de E-Z
Up van de grond en stap achterwaarts tot
dat de overkapping volledig geopend is.
(Pas op voor uw vingers)
Vergrendel de hoekpoten door met een hand
het schuif-/glijmechanisme naar boven de
schuiven en met de andere hand het dak
naar beneden te houden. Het
vergrendelknopje zal in het gatje vallen.
Schuif vervolgens gelijktijdig met twee
personen de hoekpoten uit. Til dus
voorzichtig gelijktijdig de buitenpot op en
trek de binnenpot eruit tot dat deze
vergrendeld wordt, waarna u gelijktijdig de
gewenste hoogte kunt instellen.

5. Inklappen van de E-Z Up overkapping 300 x
300 cm
-

-

Til de buitenpoten gelijktijdig iets op en
verontgrendel de vergrendelingsknopjes van de
schuifpot en schuif de binnenste poten omhoog.
Verontgrendel alle knopjes van de dakconstructie
en pak vervolgens elk de twee buizen waarop
beschreven PUSH, til de E-Z Up voorzichtig op en
loop vervolgens voorwaarts tot de overkapping
volledig gesloten is. (Pas op voor uw vingers)
Indien de overkapping droog is kunt de
beschermzak erover heen plaatsen.

6. Onderhoud
(Verwijder alle versiering voortijdig en vuil op
het tentdoek met een mild sopje reinigen.)
Na elk gebruik: - Slingers, plakband, touwtjes ed
verwijderen
S.V.P. GEEN Crêpepapier gebruiken en niet
onder de EZ-Up barbecueen.
Rozema Verhuurbedrijf, Delft
015-2124313

