Bedankt en gefeliciteerd met jouw keuze voor een
OUTBACK GEAR daktent!

Instructiegids OUTBACK GEAR daktent

Waarom een OUTBACK GEAR daktent?
Een daktent die gemonteerd is op een personenauto, SUV, 4x4, busje of
aanhanger zorgt voor hoog en droog slaapgemak.
Je hebt geen last van kruipende beestjes en optrekkend vocht en kou.
Daarmee is een OUTBACK GEAR daktent ideaal voor de échte buitenmens of
voor de allerbeste kampeerbeleving.
Deze daktent is zeer praktisch en eenvoudig te installeren.
Geen gedoe meer met het zoeken naar een vlakke of hoge en droge
ondergrond of veel tijd moeten besteden aan het opzetten van jouw tent.
Moeder Natuur is geen partij voor onze stoere daktenten, want ze zijn geschikt
voor alle seizoenen, het hele jaar rond.
Voortaan slaap je met een gerust hart boven modderpoelen, stenen en
ongedierte en word je nooit meer wakker in een plas water.
Ook word je uitgerust wakker op het schuimrubber matras met hoge dichtheid.
Het matras is aangepast aan Europese maatstaven en voorzien van een
praktische afritsbare polyester hoes welke je gemakkelijk kunt afvegen en
afdrogen. Geen katoen wat nat en klam wordt als het vochtig is.
De lichtgewicht OUTBACK GEAR daktent past op iedere auto of het nu een
normale personenauto, 4x4, SUV, bestelauto of aanhanger is.
Een OUTBACK GEAR daktent is voorzien van vele kleine details die het
kamperen zeer comfortabel maken.
Geniet écht van het buitenleven met een OUTBACK GEAR daktent!

Als leverancier bieden wij je een aantal handige accessoires:
• Anti-condensmat voor onder de matras voor meer comfort.
• Een bagagenet voor onder de daktent of binnenin.
• 12 Volt LED lichtstrip (120 cm) met dakmontageset.
• Een set schoenzakken om in de sleuf van de bodemplaat te schuiven.
• Het merk OUTBACK GEAR omvat ook diverse specifieke 4x4
en kampeer attributen.

Paklijst:

1 × OUTBACK GEAR
Daktent met matras

1 × 230 cm. ladder

2 × bevestiging- 4 × dakdrager montageset
sets voor ladder

2 × steeksleutel

2 x aluminum
profiel

1 × daktenthoes

8 x luifelstangen

4 × boutset

1 × instructiegids

Inclusief handige trolly om de daktent eenvoudig te kunnen verplaatsen
en op te bergen.

TIP:
Voordat je de daktent opbergt:
- altijd drogen en ventileren voor opslag.
- hang de hoes los over de daktent zodat de daktent goed kan ventileren.

Installatiehandleiding
1. Open voorzichtig de kartonnen doos zonder in de daktent te snijden, haal de
daktent uit de doos. Leg de daktent vlak neer op karton of iets zachts en maak de
2 riemen aan de zijkanten en de lange banden los. Klap de daktent open.
Verwijder alle accessoires uit de binnenzijde van de tent, inclusief het matras.
2. Monteer de aluminium u-profielen op de bodemplaat van de tent met behulp van
bijgeleverde bouten en moeren ter hoogte van de gaten
(zelfborgende moertjes vooraf in de u-profielen schuiven).
De grote ringen komen aan de binnenkant van de daktent onder de boutkop.
De buitenzijde van de daktent heeft een bodemplaat welke iets lager zit als het
aluminium randprofiel. Gebruik daarom eventueel een extra sluitring tussen het
U profiel en de bodemplaat. Zo blijft het profiel recht en kan de dakdrager
montageset beter schuiven.
Boutjes zo vastdraaien dat alles goed vastzit en niet kan verschuiven.
De bodemplaat mag licht vervormen.
Test na montage van de u-profielen of de dakdrager montagesets goed in het
u-profiel schuiven. (helemaal van links naar rechts) Eventueel de contactvlakken
met siliconenspray inspuiten voor gemakkelijk glijden.
3. Wanneer je de u-profielen in een andere richting moet monteren, boor je indien
nodig extra gaten in het u-profiel en zaag je een deel van de u-profielen af.
Belangrijk:
In de basisplaat zitten verstevigingsprofielen op de plaats van de gaten.
Gebruik de gaten in de basisplaat en boor in principe geen gaten in de basisplaat.

4. Monteer de bevestigingsets voor de ladder aan de rand van de bodemplaat in de
daarvoor bestemde gaten. Schroef daarna de ladder aan de bevestiging vast.

5. Leg het matras terug en monteer de 4 intrekelastieken aan de binnenzijde van de
daktent. Klap de daktent dicht en sluit de 2 riemen aan de zijkanten van de
bodems.
Plaats nu de daktent in de juiste positie op de dakdragers of dakrek van jouw auto
en draai alle bouten en moeren zorgvuldig vast.
Controleer of er niets kan schuiven.

Opening zijde (links of rechts naar eigen wens)

Opening achterzijde
(meestal moet je de u-profielen in de andere richting onder de bodemplaat
monteren)

6. Hang de hoes over de daktent en bepaal aan welke zijde je de pees van de hoes
wilt, om deze eenvoudig te kunnen openen en verwijderen.
Verwijder de pees met rits van de daktenthoes en schuif deze in de sleuven
rondom de bodemplaat.
Schuif daarna de pees van de hoes in de peesgleuf van de bodemplaat.
Klap de hoes over de daktent.

7. Rits de hoes rondom dicht en maak alle banden vast.
LET OP:
Zorg dat de ritsen altijd in elkaars richting zitten.
Til op de hoeken de regenflap over de rits iets op en trek de rits RUSTIG EN MET
GEVOEL dicht. De hoeken zijn de kwetsbaarste plekken van de rits als dit niet
rustig gedaan wordt.

8.

Zorg er voor dat het bevestigingsmateriaal van de daktent in goede staat
verkeerd en goed is vastgezet. Controleer na de eerste 100 km en tijdens elke
reis of alle bevestigingsmaterialen goed vastzitten (dit geldt voor zowel de uprofielen aan de bodemplaat als ook de bevestiging van de daktent op de
dakdragers of het dakrek).

Gebruiksaanwijzing (uitklappen)
1. Maak de hoes los en laat deze aan één zijde hangen of verwijder deze.
2. Open de 2 banden die de bodemplaten verbinden.
3. Maak daarna de ladder los, strek de ladder uit en open de daktent door de ladder
eerst omlaag te drukken. Als de bodem recht omhoog staat loop je van de auto af.

4. Stel de ladder in op de juiste hoogte en hoek.
De juiste positie van de ladder is in een hoek van circa 70 tot 75 graden.
De ladder mag de bodemplaat niet omhoog drukken!
De twee bodemplaten horen onder een hoek van 180 graden gepositioneerd te
worden zodat de platen in elkaar “grijpen”.
Controleer in het midden van de daktent (onder de grote RVS scharnieren)
of het MES en de GROEF van de bodemplaten goed in elkaar grijpen.

5. Verwijder de 4 elastische koorden aan de binnenzijde van de daktent. (Deze
koorden trekken het doek naar binnen wanneer de daktent word ingeklapt.)
6. Om de luifels uit te zetten plaats je de stangen in de daarvoor bestemde gaten in
de bodemplaat. Klaar!

7. Inklappen is de omgekeerde volgorde van uitklappen.
In het begin zal dit enige oefening vergen, maar na een paar keer ontwikkel je
een handigheid en gaat ook dit in enkele minuten.
Afhankelijk van het formaat en de vorm is het eventueel mogelijk om, tijdens het
opruimen, slaapspullen en dergelijke in de daktent laten liggen.
Belangrijk: Leg spullen in de daktent op dat gedeelte van de vaste bodemplaat.
Ook is het mogelijk om naast de ladder, onder de hoes, kampeerspullen op te
bergen.
LET OP: overschrijd niet de maximaal toegestane dakbelasting.

Wij wensen je veel plezier met uw OUTBACK GEAR daktent!

LET OP!:
1. Verplaats je voertuig niet wanneer de daktent is uitgeklapt.
2. De maximum snelheid met een daktent op het dak bedraagt 120km/u.
3. Gebruik de ladder zoals in de instructie is aangegeven.
4. Het maximale laadgewicht van de daktent bedraagt 300 kg verdeeld over de
daktentbasis. Het maximale laadgewicht is mede afhankelijk van de aanbevolen
capaciteit van jouw voertuig.
5. Het tentdoek is gemaakt van een poly en katoenmix. Dit maakt het doek volledig
waterdicht en is het zeer resistent tegen schimmels en meeldauw.
Hierdoor kan de daktent gedurende korte tijd in natte toestand worden ingeklapt.
Wel moet de daktent binnen 24 uur opengeklapt, gedroogd en geventileerd worden
om te voorkomen dat er op langere termijn schimmel ontstaat.
Zorg bij langere stalling van de tent dat deze droog en geventileerd word opgeborgen
(verwijder de hoes).
6. Zorg er bij regen voor dat het water overal goed weg kan komen.

Garantie
Een OUTBACK GEAR daktent is voorzien van 24 maanden garantie vanaf de datum
van aankoop (voor de eerste eigenaar en niet op slijtagedelen).
Het mankement is ontstaan tijdens normaal gebruik en volgens de instructies van
deze gebruiksaanwijzing.
Het mankement blijkt te zijn veroorzaakt door defecte of onjuiste materialen,
vakmanschap of het fabricageproces.
Overleg de originele factuur aan jouw OUTBACK GEAR daktent leverancier.
Claims die niet onder bovenstaande voorschriften vallen, komen niet in aanmerking
voor deze garantie.
Neem bij vragen of problemen eerst contact op met jouw OUTBACK GEAR
leverancier waar je de daktent hebt aangeschaft.
Jouw OUTBACK GEAR leverancier is gespecialiseerd in daktenten en is altijd bereid
je verder te helpen.
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