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Handleiding Pneumatic tent PFV

1. Algemene richtlijnen:
De pneumatic tent van de PFV is opgeborgen
in een grote rugzak.
Zorg ervoor dat u met twee personen bent om
de tent samen te dragen en op te zetten.
Voorzie een krukje of één persoon die groter
is dan 1m75 om de tent mee op te zetten
alsook een verlengdraad en een hamer met
een rubberen slagstuk.
Zorg dat u voldoende vlakke ondergrond heeft
om de tent op te zetten:
- grondoppervlak minimum 25m² om de tent
op te zetten
- grondoppervlak 16m² eenmaal de tent is
opgezet

De rugzak is makkelijk te openen met een
klipsysteem aan beide zijden en een
ritssluiting.
In de rugzak zijn volgende zaken opgeborgen:
- Tent
- Grondzeil
- 1 boog
- 2 zijwanden met panoramisch venster
- 1 gesloten zijwand
- 4 verzwaringszakken van 22 liter
- 1 elektrische pomp
- 16 grondpennen
- 1 handleiding
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2. Tentonderdelen
Grondzeil van 4 meter - 4 meter

1 boog van 4 meter met vier groene stokjes

Zijwanden van de tent:
- 2x Side wall: 2 zijwanden met panoramisch
venster
- 1x Visor: 1 gesloten zijwand
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4 verzwaringszakken van 22 liter
Gelieve deze enkel met water op te vullen!!

1 elektrische pomp

16 grondpennen
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3. Opbouw tent : de basis
Vooraleer u met de opbouw van de tent start,
gelieve het oppervlak eerst na te kijken of er
geen scherpe voorwerpen zijn (stenen, glas,
schelpen) en indien nodig verwijder ze.
Pas als de ondergrond goed is, plaatst u het
grondzeil met de gladde kant en de naden
naar onder. Dit dient bij het opzetten ter
bescherming van de tent en bij gebruik om
een nette ondergrond te kunnen garanderen.
Neem de vier lege verzwaringszakken en
plaats elkeen op één hoek van het grondzeil.

Plaats de verzwaringszakken zo dat ze mooi
plat op het grondzeil liggen.

Plooi de tent open opdat elke poot naar één
hoek van het grondzeil komt te liggen.

Onderaan elke poot heeft u een ventiel met
een dubbele dop. De eerste dop draait u er op
indien u de poot wenst op te blazen. Daarna
sluit u deze af met de bovenste dop. Om de
lucht weg te laten, draait u beide doppen er
af.
Als u de tent wenst op te bergen, laat u alle
ventielen open.
Belangrijk: draai deze doppen niet te vast er
op, u moet ze later opnieuw loskrijgen.
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Draai alle eerste doppen op elk ventiel van de
vier poten. Dit ventiel zorgt ervoor dat er
enkel lucht ingeblazen kan worden. Eens u het
ventiel wenst dicht te draaien zal de poot dus
niet leeglopen.

Draai de elektrische pomp voorzichtig met de
klok mee vast op het ventiel.

U hoeft geen schrik te hebben om de poten te
hard op te blazen. Er zijn namelijk
overdrukventielen aanwezig die het teveel aan
lucht automatisch doorlaten.

Zorg er altijd voor dat de elektrische pomp op
beide voeten rust en op een platte
ondergrond staat.

Begeleid de poot mee bij het opblazen opdat
deze de juiste richting behoud.
Eenmaal het geluid van de elektrische pomp
een toon hoger gaat, zet u de elektrische
pomp af. Verwijder de pomp door voorzichtig
tegen de klok in te draaien en sluit het ventiel
met de bovenste dop.
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Herhaal dit proces bij een andere poot links of
rechts van de eerste poot die al opgeblazen is.

Eenmaal u start met het opblazen van de
derde poot, neemt één persoon plaats in het
midden van de tent en begeleid deze persoon
de tent bij het rechtkomen.
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Eenmaal de vier poten opgeblazen zijn, gaat u
verder met de tussenstukken die zorgen voor
de stevigheid en stabiliteit van de tent.

Alle tussenstukken hebben een ventiel die
eenzelfde werkwijze heeft als de ventielen van
de poten.

Draai opnieuw, zoals bij de vier poten, het
eerste deel van het ventiel dicht bij alle vier de
tussenstukken.

Draai de elektrische pomp voorzichtig met de
klok mee vast op het ventiel.

U hoeft geen schrik te hebben om de
tussenstukken te hard op te blazen want ook
deze hebben een overdrukventiel die het
teveel aan lucht automatisch doorlaat.
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Zorg er voor dat u bij het oppompen van de
tussenstukken de elektrische pomp vasthoudt.
Dit kan u het gemakkelijkste dragen door
enkele vingers door de zwarte lus te steken.
Het laten hangen van de pomp kan ervoor
zorgen dat de luchtbuis losgeraakt én kan de
pomp en/of de tent beschadigen.
Herhaal bovenstaande stappen ook bij de drie
andere tussenstukken.

Eenmaal alle tussenstukken opgeblazen zijn,
zorgt u er voor dat de tent stabiel staat door
de
poten
te
verschuiven
en
de
verzwaringszakken goed rond de poot te
schikken.
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Onderaan elke verzwaringszak heeft u een
ventiel waar het water in- en uitgelaten kan
worden.
Belangrijk: vul deze verzwaringszakken enkel
op met water (geen zeewater) en slechts tot
de helft! Meer dan dat is niet nodig en kan
ervoor zorgen dat deze beschadigd geraken.

Ook bij deze ventielen is het zelfde systeem
van toepassing: de eerste dop draait u er op
indien u de poot wenst op te vullen met
water. Daarna sluit u deze af met de bovenste
dop. Om het water weg te laten, draait u
beide doppen er af.
Bij het opbergen van de tent mag u, na het
legen van de verzwaringszakken, deze
ventielen openlaten.

Draai alle eerste doppen op elk ventiel van de
vier verzwaringszakken. Daarna kan u de
verzwaringszakken vullen met water m.b.v.
een tuinslang, een gieter of trechtersysteem.

Eenmaal alle zakken gevuld zijn, kan u de
verzwaringszakken goedleggen opdat de drie
bevestigingsysstemen tegenover elkaar liggen.

Daarna bevestigt u elke zak op drie plaatsen
met elke poot.
Naast dit systeem om de tent op haar plaats
te houden, kan u ook gebruik maken van de
stormkoorden die aan elke poot voorzien zijn.
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Dit is het resultaat, de PFV-tent staat recht.
Daarna kan u beslissen of u volgende extra’s
er nog aan toe wilt voegen:
- een boog voor aan de ingang
- zijwanden met panoramische vensters
- een gesloten zijwand
De uitleg van hoe u deze bevestigt alsook hoe
u de tent terug afbreekt en opbergt, vindt u
hier verder.
Gelieve de volgorde van afbraak, zoals hier
verder weergegeven te respecteren.

10

4. Opbouw tent : de extra’s
4.1. De boog
Indien u dit wenst, kan u een boog installeren
bij de ingang van de tent.
Belangrijk: deze kan slechts op één plaats in
de tent gemonteerd worden, namelijk bij de
opening waar er twee ritssluitingen aanwezig
zijn. Neem de buitenste ritssluiting om de
boog te bevestigen.
Daarnaast heeft u vier stokjes: twee stokjes
met aan beide zijden een witte dop en twee
stokjes met slechts aan één zijde een witte
dop.

De twee stokken met slechts één witte dop
schuift u in elkaar met hun witte dop naar
buiten toe.
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De twee stokken die met elkaar verbonden
zijn, schuift u in de daarvoor voorziene ruimte
aan de achterkant van het midden van de
boog.
De twee stokken met aan beide uiteinden een
witte dop, schuift u aan beide uiteinden in de
daarvoor voorziene ruimte aan de achterkant
van de boog.

Maak de velcro los en breng het geheel op
spanning.

Daarna sluit u de velcro en houden de stokken
de boog, eenmaal deze is opgeblazen, mee in
vorm.
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De boog heeft twee ritssluitingen die vanuit
het midden starten. Pas op: gebruik de
buitenste rits van de tent om de boog aan
vast te ritsen.

Begin met de aanzet van de eerste rits en sluit
de rits voor 20 cm. Daarna kan de tweede
persoon de boog opheffen en de
dichtstbijzijnde poot een klein beetje naar de
ritssluiting toeduwen. Dit vergemakkelijk het
aanhechten en sluiten van de tweede rits.

Eenmaal de tweede rits voor 20 cm gesloten
is, sluit u beide ritsen volledig waarbij u het
doek bij het dichtritsen mee begeleidt.

Eenmaal de rits gesloten is, hangt de boog
naar beneden en gaat u verder met het
opblazen van de boog.

De boog heeft langs beide uiteinden een
ventiel met twee doppen. Belangrijk: sluit het
ene ventiel volledig opdat daar de lucht niet
kan ontspannen. Draai op het andere ventiel
de eerste dop erop.
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Draai de elektrische pomp voorzicht met de
klok mee vast op het ventiel en blaas de boog
op.
Pas
op:
de
boog
heeft
geen
overdrukventielen zoals bij de poten en de
tussenstukken. Hou de boog bij het opblazen
goed in de gaten en laat eventueel iemand
voelen opdat deze niet te hard opgeblazen
wordt.
Eenmaal de boog opgeblazen is, sluit u het
ene ventiel en ontstaat er een luifel/ingang.

Zoals u aan de binnenkant van de boog kan
zien, zorgen de middelste stokken (foto links)
en de korte stokken aan de uiteinden (foto
rechts) er mee voor dat de vorm van de boog
in stand gehouden wordt.
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4.2. Zijwanden
Let op: bij het plaatsen van de zijwanden met
panoramisch venster moet de tekst aan de
buitenzijde staan.
Bij de achterwand is zowel de binnen als
buitenkant identiek.
De zijwand heeft twee ritssluitingen die vanuit
het midden starten. Zowel de zijwand met
panoramisch venster als de gesloten wand kan
op alle vier de zijden bevestigd worden.
Tip: indien het een winderige of regenachtige
dag is, kan u de zijwanden met panoramisch
venster aan de zijkanten hangen en de
gesloten wand achteraan.
Begin met de aanzet van de eerste rits en sluit
de rits voor 20 cm. Daarna kan de tweede
persoon het zeil opheffen en de
dichtstbijzijnde poot een klein beetje naar de
ritssluiting toeduwen. Dit vergemakkelijk het
aanhechten en sluiten van de tweede rits.
Begeleid ook mee het doek bij het dichtristen.

Eenmaal de tweede rits voor 20 cm gesloten
is, sluit u beide ritsen volledig.

De zijwand kan u nog extra vastmaken aan de
poot via velcrostrip langs beide kanten van de
wand.

Hef de flap aan het uiteinde van de poot op en
maak de velcro aan het zeil los.
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Haal de velcrostrip door het plastiek gleufje.
En sluit daarna de velcro.

Daarna kan u de flap ter bescherming er terug
overslaan en hangt de zijwand, naast de
ritssluiting, extra vast.

Indien de ondergrond dit toelaat, kan u de
onderzijde van de wanden in de grond
vastmaken met de grondpennen. Dit zorgt
voor extra stevigheid van de tent en brengt de
zijwand op spanning.
Voorzie hier zeker een hamer met een
rubberen slagstuk opdat de grondpennen niet
beschadigd geraken.
Sla de grondpennen onder een hoek van 60
graden in de grond.
Wat is een geschikte ondergrond:
- Gras
- Aarde
- ev. Zand
-…
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De zijwand met panoramisch venster. De
buitenkant van de wand is de zijde waar de
tekst op aangeduid staat.
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5. Afbraak tent
5.1. Zijwanden
Haal, indien nodig, eerst alle grondpennen uit
de grond, maak de stormkoorden en de velcro
strips verbonden aan de poten los.
Rits daarna de zijwand los en leg deze volledig
open op het grondzeil en plooi ze dubbel.

Daarna plooit u de ronde kant naar binnen.

Het uiteinde van de ingeplooide kant plooit u
een stuk terug.
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Plooi de zijwand in de breedte één maal toe.

Om daarna deze in de lengte toe te plooien.

Plooi deze nogmaals toe en u heeft één klein
pakketje en plaats deze terug in de correcte
tas (sidewall of visor).
Belangrijk: Het is van belang dat de zijwanden
zo geplooid worden als ze ontvangen zijn én
zoals hier omschreven wordt.
Tip: volg de plooilijnen die u in de zijwanden
kan zien.
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5.2. De boog
Open de velcro aan de binnenzijde van de
boog en haal de twee stokken en de
verbonden stokken uit de gleuf.

Open het ventiel langs beide zijden door de
onderste dop open te draaien. Nu kan de lucht
ontsnappen en kan de boog losgeritst worden.

Leg het zeil van de boog volledig open op het
grondzeil.

Plooi de boog in de lengte dubbel.

En plooi daarna de tip van de boog naar
binnen.
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Plooi het zeil dubbel in de breedte.

Herhaal dit.

En plooi de boog in de lengte toe.
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5.3. De tent
Open eerst het volledige ventiel van alle
tussenstukken om dit daarna te herhalen bij
de vier poten.

Belangrijk: Laat alle ventielen open bij het
wegbergen van de tent.
Zorg er ook voor dat de tent bij het afbreken
op het grondzeil blijft. Zo kan u vermijden dat
de tent vuil wordt.

Eenmaal de tent volledig is leeggelopen,
spreidt u de tent volledig open op het
grondzeil waarbij twee poten vanboven en
twee poten onder de andere poten geschoven
worden (op de foto van links naar rechts poot
A - B - C - D). Poot B tussen poot A en D, poot
C rechts van poot D.

Plooi poot A bovenop poot D die er rechts van
ligt.

Doe hetzelfde met poot C door deze onder de
poot D te schuiven.
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Plooi het ene pakket poten (poot C en D) over
de andere poten (A en B) heen en trek alles
glad.

Plooi de ronding afkomstig van het dak van de
tent naar binnen opdat u een lange rechthoek
krijgt.

Plooi/rol dan stuk per stuk om zodat u een
bundel krijgt.

Duw goed op deze bundel om alle overtollige
lucht er uit te duwen en het pakket zo
compact als mogelijk te maken.
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Nadat alle tentstukken opgeplooid zijn, kan
het grondzeil opgeborgen worden. Maak,
indien nodig, het grondzeil droog (bij regen) of
proper (bij modder of stof) met een vochtige
dweil. U hoeft hiervoor geen wasproducten te
gebruiken.

Plaats nu alles in de rugzak in een
welbepaalde volgorde:
- achterwand onderaan
- zijwanden naast elkaar bovenop de
achterwand
- de boog + vier stokken aan de zijkant
- de tent (basisstuk)
- de vier verzwaringszakken
- het grondzeil
- de grondpiketten mogen in de binnenkant
van het deksel van de rugzak (zie foto
hieronder)
- handleiding
- de pomp is los bij de rugzak

Binnenzakken in het deksel van de rugzak: in
het blauw gedeelte de grondpennen.

24

