Lodgist
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Smitveld.
Leest u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om
zo nog meer vakantieplezier te kunnen beleven met
uw tentwagen.
De bijbehorende geplastificeerde kaart is een
beknopte instructie en is handig om in de tentwagen
te bewaren.
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Veiligheidskoppeling met groene
indicatoren, zodat u kunt zien
dat uw Smitveld juist gekoppeld is.

Carrosserie
Onze wagens zijn voorzien van een ALKO
veiligheidskoppeling; als de wagen nog niet is
aangekoppeld aan de trekhaak dan zijn er twee
rode indicaties zichtbaar. Als de wagen goed is
aangekoppeld, dan zijn er twee groene indicaties
zichtbaar. Het neuswiel eerst met de slinger
opdraaien, en wel zo dat de wielhouder in de
gleufjes past, daarna het gehele neuswiel omhoog
halen en stevig vastzetten met de neuswielklem. De
breekkabel, het rode staalkabeltje, wordt aan de
trekhaak vastgemaakt.
De stekker voor de verlichting past maar op een
manier in de contactdoos, let op het gleufje.
Storingen worden veelal voorkomen door de
stekkerdoos af en toe in te spuiten met een
roestwerend middel. In de linker verlichtings-unit is
een mistlamp ingebouwd.

Een juiste bandenspanning is belangrijk voor een
veilig weggedrag van uw vouwwagen. Bij aflevering
hebben wij de banden op de juiste spanning
gebracht, 2.8bar, 280kPA of 40 PSI.

Het kabeltje trekt de
remmen aan van de
vouwwagen als deze
onverhoopt van de
trekhaak zou
afschieten.
Het mistachterlicht kan
ook bij een 7-polige
stekker geheel volgens
de voorschriften
werken. Van belang is
dat er een
electronische
schakeling in de
contactdoos is
opgenomen.

Controleer voor u afreist of de
bandenspanning nog op orde is,
ook van uw auto!
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Wagenbak
De wagenbak is gemaakt van hoge kwaliteit
plaatmateriaal, de finse multiplexplaten zijn
onderhoudsvrij en waterbestendig.
De randen die met water in contact zouden kunnen
komen zijn afgekit.
Onder de wagenbak hangt, weliswaar niet zo
gemakkelijk bereikbaar, het reservewiel, met de
bijgeleverde sleutel 19 ( in de haringenzak) kunt u
het reservewiel losmaken. De uitdraaisteunen kunt u
gebruiken als krik. Het verdient aanbeveling om de
bouten en moeren te controleren op roestvorming
en eventueel in te spuiten met een roestwerend
middel.
De witte plaat reinigen met bijvoorbeeld
allesreiniger, zorg ervoor dat het tentdoek droog
blijft! Zwarte teervlekken kunnen verwijderd worden
met reiniger. Eventuele kleine beschadigingen kunt
met wat witte lakplamuur bijwerken.
Door na het schoonmaken wax op te brengen ziet
de wagenbak er weer als nieuw uit.

Dankzij de montage
van grote 13-inch
wielen heeft u gelukkig
een zeer geringe kans
op een lekke band.

Door na het
schoonmaken wax op
te brengen ziet de
wagenbak er weer als
nieuw uit.

Tentonderhoud:
Het tentdoek van uw tent is waterdicht vuilwerend en
rotvrij gemaakt. Om er lang plezier van te hebben
bevelen wij aan om:
1: het doek zorgvuldig te behandelen, ga er niet
aanhangen, zet er geen stoelleuning tegen
aan, leg nooit een theedoek te drogen op de
tent.
2: Ga liever niet onder bomen staan eventuele
druppels vanuit de boom ( bijvoorbeeld hars)
is moeilijk verwijderbaar.
3: Behandel vlekken nooit met afwasmiddel en
dergelijke deze middelen tasten de
waterdichtheid aan.
4: Laat bijvoorbeeld een vogelpoepje opdrogen
en verwijder het dan met een borstel, een
druppel hars liever laten drogen, en bij het
invouwen van de tent eventueel met wat
papier de harsvlek van het overige tentdoek
scheiden.
5: De ruiten kunt u reinigen met een minieme
hoeveelheid ruitenreiniger ( Glassex) daarna
goed afnemen met water en drogen.
6: De matrassen aan de onder kant regelmatig
controleren op condensvorming, voelt het
nattig aan, ruikt het? Ondanks de door ons
genomen maatregelen en testen is condensvorming onder ongunstige omstandigheden
wellicht mogelijk. De matrassen in dat geval
luchten is afdoende om erger te voorkomen.
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TENTWAGENS

Tentluier

Berkenplaatje onder poot

Binnenhoek vlakbij klep
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Leg de losse stokken alvast klaar

hoofdportaal

achterportaal
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Opzetinstructie:
1: Haal scherpe stenen en takken weg.
2: Stel de wagen met het neuswiel waterpas.
Leg eventueel een tentluier tot de wielen,
draai daarna de steunen uit.
3: Het grondzeil uitspreiden, zorg ervoor dat de
binnenhoeken dichtbij de klep komen.
4: De slaapplaatsen uitklappen, onder de
poten komen berkenplaatjes. Stel de hoogte af
met de gaatjespoten en de stelvoetjes.
5: Het hoofdportaal omhoog halen en vastzetten
in de schuifvergrendeling.
6: De voortent; de losse ( 170cm) buizen onder
de korte buisjes van het voorportaal steken,
de schuifstokken uitschuiven en vastzetten.
7: Het achterportaal omhoog; trek het portaal
omhoog m.b.v. de band, zet de band vast met
een haring.
8: Slaapportalen; trek de portalen omhoog aan de
banden en zet deze vast met een haring.
9: Rits de slaaptenten vast aan de buitentent.
10: Rits het kuipgrondzeil vast, zet het grondzeil
met de gebogen haringen vast in de grond.
11: Zet de boogluifel op.
12: Span de tent af, begin aan de luifelkant,
dan de achter- en zijkanten.

Draai de kar niet hoog
op, voorkom een
hoge opstap, de wielen
kunnen gewoon op
de grond rusten.
Leg het tenttapijt direct
van de wagen op zijn
plek. Leg de losse
stokken klaar voor
gebruik.
Als de kampeerplek
ongelijk is zullen
de randen van het
grondzeil wat hoger
staan.
Bij erg harde wind,
tijdens het opzetten,
kunt u het grondzeil
vastritsen voordat
u de portalen omhoog
zet.
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De opbergzak gezien vanaf de achterzijde,

Accessoires
1: De aanritsbare luifels horen onder de
vaste luifel bevestigd te worden.
2: De zijschermen komen aan de tentluifel.
Om wind weinig kans te geven heeft u een
linker -en een rechter zijscherm.
3: De zonneluifel vastritsen aan de vaste luifel en
met de bijgeleverde twee stokken uitspannen.
4: De boogluifel vastritsen aan de vasteluifel en de
zijschermen, de stokken in het verlengde van het
grondzeil plaatsen.
5: De opbergzak hangt met de aluminium D-ring
bovenin aan het tentframe. Het dunne buisje
schuift u in het hoesje aan de achterzijde, de
andere kant van het buisje schuift u over
uitstekende onderdeel van de staande stok.
6: De hordeur vastmaken met klittenband,
begin aan de beide zijkanten en werk naar
het midden toe.

Door de
zonneluifelstokken bij
regenachtig extra
schuin te zetten
voorkomt u een
waterzak in de
zonneluifel (!).

De handige opbergzak
hangt dus niet aan uw
tent!
De tentdeuren kunt u
blijven gebruiken, u
kunt bijvoorbeeld de
deuren half open laten
staan. De tentdeuren
oprollen kan ook, er is
een opening in de hor
aangebracht waar het
deur-eleastiek
doorheen gestoken
kan worden.
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Leg het tentdoek op de wagen,
voordat u de slaapplaats inklapt

Afbreken
1:Leg de twee brede delen van de 3cm dikke
kindermatrassen op elkaar in de kindertent.
Leg ook het ( kleine) 8cm matras oudermatras in
de kindertent. Het grote oudermatras blijft liggen
op de slaapplaat.
2:Haringen losmaken, nog niet de afspanbanden.
3:De slaaptenten losritsen.
4:De portalen kunnen vastgeritst blijven.
( Het tentdoek moet straks zo neergelegd
worden dat het inklappen soepel gaat.)
5:Zijschermen en boogluifel afbreken.
6:Vaste luifel, boogstok eruit halen.
7:Afspanbanden losmaken van de slaapportalen
Let op dat er geen
en het achterportaal losmaken en alle drie
tentdoek tussen het
inklappen.
scharnier komt.
8:Kuipgrondzeil los ritsen.
Hou goed zicht op wat
9:Voorportaal ( eerst de grijze buisklemmen lossen, u doet.
De ruiten kunt helder
daarna de staanders weghalen, en de
houden door ze zonder
voortent rustig laten zakken.
kreuken in te vouwen,
10:Het hoofdportaal uit de vergrendeling
schuiven, dan het geheel rustig laten zakken.
11:Tentdoek op de wagenbak draperen, de
Zorg ervoor dat het
horizontale ritsen van de deuren sluiten en
opvouwde
deze terugslaan op de wagen.
grondzeil smaller dan
Let op dat er wat ruimte in het doek is om
de wagen is. Voor uw
scharnieren makkelijk mogelijk te maken.
gemak rol alleen het
laatste stukje.
12:Slaapplaatsen inklappen, eerst die van de
kinderen.
13:Grondzeil opvouwen, doe dit in gedeelten
zodat u het goed kunt schoon-en
droogmaken.
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