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Veel plezier met de Loopz Tent! *
Lees de handleiding voor gebruik. Daarnaast wijzen wij u
graag op de veiligheidsinstructies meegeleverd in de doos. Alle
handleidingen zijn ook te vinden via www.hamwells.com.

Save water, have a better shower
* De Loopz Douche Tent is een aanvulling op de Loopz Basic of de Loopz Plus.

Opzetten tent
1. TENT UITVOUWEN
Vouw het tentdoek uit. De hoepel geïntegreerd in
het doek ontvouwt zich automatisch. Rits het tentdoek open.

2. PLAATS DE MODULE
Plaats de Loopz Basic of Plus zoals
omschreven in de quickstart guide van
het product.

3. DOUCHEKOPHOUDER
Zet de tent stokken in elkaar. Schuif over één
van de tentstokken de meegeleverde douche
kophouder.

4. TENTSTOKKEN
Schuif de tentstok in de huls (zie binnenzijde
tentdoek). Plaats vervolgens de stok met daaraan
het tentdoek in de module. Bevestig het klittenband.
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5. PLAATSING TENT

2.

Houd de aangegeven volgorde aan voor het
plaatsen van de tentstokken. Let op dat de voor
zijde van de tent lijnt met de voorzijde van de
module.

6. SCHEERLIJNEN
Rits het tentdoek dicht. Plaats de scheerlijnen aan
de daarvoor bestemde ringen op het doek. Zet de
scheerlijn vast d.m.v. haringen.

7. BEVESTIGING LOOPZ
Schuif de lussen van het tentdoek om de uit
sparingen van de Loopz module.

Opbergen tent
1. VOORBEREIDING
Zorg ervoor dat de tent goed droog is, zowel binnen als buiten. Rits de
tent dicht en leg het tentdoek op de grond om kreukels uit het doek te
verwijderen.

2. OPVOUWEN HOEPEL
Pak de hoepel met beide handen, zowel links als rechts. Breng je handen
naar elkaar toe zodat de hoepel een 8 vormt. Klap de 8 dubbel waardoor
er weer een cirkel ontstaat.

3. TENT OPVOUWEN
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a. Vouw zowel aan de linker- als
de rechterzijde het tentdoek
30 cm naar het midden toe.

b. Vouw de zijde met de hoepel
naar het midden toe.

c. Vouw vervolgs de rechterzijde
naar het midden toe.
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Onderhoud
OPBERGEN TENTDOEK
Vouw de tent nooit nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat de tent zo snel
mogelijk weer wordt uitgerold en goed kan drogen.

REINIGEN TENTDOEK
Veeg het doek regelmatig schoon met een doek. Om de Loopz tent in goede
conditie te houden adviseren wij deze regelmatig te reinigen met behulp van
milde schoonmaakmiddelen.

!

Let op, gebruik geen aggresieve schoonmaakmiddelen.

Vragen? Mail ons loopz@hamwells.com
Hamwells Nederland B.V.
Pelgrimsstraat 3, 3029 BH Rotterdam,
Nederland
hamwells.com/loopz

