
 

  

INSTALLATIE- / OPZETINSTRUCTIE 
 

 

 U heeft een e-mail van ons ontvangen met daarin (naast de factuur) een link naar de instal-

latie-instructievideo. U dient deze video te gebruiken als leidraad voor het installeren /  

opzetten van uw SunnyTent. Deze papieren handleiding dient slechts ter ondersteuning en 

aanvulling.  

 Voor het opzetten van de SunnyTent dient u met twee personen te zijn en een rolmaat en 

een degelijke hamer te gebruiken. 

 Lees de meegeleverde Veiligheidsrichtlijnen en Gebruiksaanwijzing goed en volg deze op. 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Controleer of uw doos de volgende inhoud heeft: 

1 tentdoek 3 draaiharingen 3 metalen stormharingen 

2 ankers (met scharnieren) 1 scheerlijn met spannertje 3 plastic borgharingen 

7 stokkensets 1 kleine metalen oogharing 1 kunststoffen dopje 

 

Stap 2: Bepalen plaats opzetten SunnyTent  

Als eerste dient u te bepalen waar u de SunnyTent wilt plaatsen. Houd daarbij rekening met het 

volgende: 

a. Kies een plaats zonder oneffenheden, die helemaal waterpas is. Indien u dit nalaat komt de 

tent uiteindelijk niet mooi strak te staan of kan die mogelijk niet gesloten worden. 

b. Zorg dat u rondom de tent (aan de buitenzijde) minimaal 40 cm. loopruimte houdt.  

c. Bepaal de plaats waar u de tent wilt openen. De 2 ankers vormen de zijpunten van de tent. 

Aan die zijden kan de tent juist niet geopend worden. Het openen van de tent kan juist precies 

aan de andere zijden. 

d. Als u meerdere mogelijkheden heeft, kies dan die mogelijkheid die ervoor zorgt dat de tent-

opening aan een windarme zijde van de tent komt te zitten.      

e. De meegeleverde scheerlijn heeft een lengte die exact gelijk is aan de afstand die u tussen de 

twee ankers moet aanhouden.  

Let op: Hierbij gaat het om de afstand tussen de dwarsplaten (waar het scharnier op zit beves-

tigd) van de twee ankers.  

Let op: de plaats van de ankers dient heel nauwkeurig bepaald te worden. Als de ankers na-

melijk niet nauwkeurig worden geplaatst, komt de tent niet goed te staan. 
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Controleer daarom de afstand aan de hand van een rolmaat. Bij een tent maat S dient de af-

stand 2,50 m. te zijn, bij maat M 4,42 m. en bij maat L 5,40 m. 

U dient 2 plastic borgharingen tijdelijk te gebruiken om de locatie van de ankers exact te bepa-

len. Daartoe prikt u één van de twee borgharingen op de plaats waar u het eerste anker ge-

pland heeft. Daaromheen spant u de scheerlijn, door een lusje te maken  middels het 

aantrekken van de scheerlijnspanner, hélemaal zodat de scheerlijn op maximale lengte komt.  

Vervolgens is het uiteinde van de scheerlijn dan automatisch de plaats van het tweede anker. 

Prik ook daar tijdelijk een borgharing in de grond. 

Het is ook mogelijk dat u de SunnyTent over bijvoorbeeld een zwembad wilt plaatsen, terwijl 

dit zwembad er al staat. Ook dan gebruikt u de scheerlijn om de locatie van de ankers te bepa-

len. Houd met twee personen deze scheerlijn boven het zwembad en ga bij de uiteinden van de 

scheerlijn denkbeeldig recht naar beneden. U kunt dan de borgharingen in de grond steken ter 

markering van de plaatsen waar daarna de ankers worden geplaatst. 

f. Op de plaats van de twee borgharingen slaat u, met een hamer, de twee ankers in de grond. 

Daarbij dient het draaiende blok aan de buitenzijde van de tent te komen. Kijk af en toe of het 

anker nog steeds haaks op de scheerlijn die op de grond ligt, de grond in gaat. Draai indien 

nodig  het anker hiertoe wat bij. 

Als het draaiende blok van het anker de grond nadert, dan dient u dit blok om te draaien, zo-

danig dat de pinnetjes naar boven worden gehouden. Zo voorkomt u dat u deze pinnetjes in 

de grond slaat. Daarna gaat u verder met hameren. Sla de ankers niet te diep in de grond, zorg 

dat er enige ruimte overblijft zodat het blok met de pinnetjes kan draaien. 

Het resultaat: de twee ankers staan op de juiste plaats. 

Stap 3: Tentstokken in tentdoek voeren 

a. Leg nu het tentdoek op de grond en vouw het uit zoals getoond in de instructievideo (zie 

www.sunnytent.com). In die video ziet u ook hoe u de eerste baan met folie omslaat, zodanig 

dat het SunnyTent-logo tevoorschijn komt. Daardoor ligt de eerste blauwe tunnel van het 

tentdoek klaar om de tentstokken erin te schuiven. 

b. Nu gaat u de tentstokken in de blauwe tunnels van de tent schuiven. Er zijn 7 stokkensets.  

Bij elke tunnel (ook 7 in totaal)  begint u met het plaatsen van het dopje op het begin van de 

stokkenset. Daarna schuift u, met 2 personen, de stokkenset in de tunnel. De ene persoon 

blijft bij het begin van de tunnel en duwt de stokkenset steeds verder de tunnel in. De andere 

persoon beweegt met inschuivende stokkenset mee en houdt hierbij de tunnel steeds strak, 

zodat de stokkenset er goed in kan schuiven. Let op: er mag nooit aan de stokkenset getrok-

ken worden; alleen maar duwen! 

In elke tunnel zit halverwege een opening. In de eerste en laatste tunnel van de tent zitten er 

drie. Schuif de stokkenset voorzichtig door deze openingen, zodanig dat de stokkenset weer in 

het volgende deel van de tunnel geschoven kan worden.  

Let op: Trek hierbij nooit de stokkenset terug; als u dat wel doet komen de verschillende stok-

delen los van elkaar. Indien een stokkenset per abuis te ver is doorgeschoven, dient deze te-

ruggeduwd te worden aan het eindpunt. 

c. Zorg ervoor dat de stokkenset aan beide zijden van de tunnel even ver uitsteekt.  

d. Ten slotte haalt u het dopje van de stokkenset af, zodat u deze kunt gebruiken bij de volgende 

tunnel. 
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e. Als de stokkenset in de tunnel zit, slaat u de volgende baan met folie om, zodanig dat deze 

exact op de vorige baan ligt. Daardoor ligt de volgende tunnel klaar om een stokkenset erin te 

schuiven. 

f. U begint weer met het plaatsen van het dopje op het begin van de stokkenset. Daarna schuift 

u, met 2 personen, de stokkenset in de tunnel. Telkens als een stokkenset in een tunnel zit, 

slaat u de volgende baan folie om, waarna u de volgende tunnel van een stokkenset voorziet. 

Als de 7 stokkensets in de tunnels zitten en de tentbanen netjes op elkaar liggen, is het geheel 

klaar om op de ankers te plaatsen.  

Stap 4: Tent op ankers plaatsen 

a. Pak hiertoe het geheel aan één kant op en leg dit aan de binnenzijde van een van de ankers. 

Let op: niet aan de tentstokken trekken, maar altijd het geheel drágen. 

b. Dit doet u ook bij het andere anker. Dit kost meer kracht. 

c. Zorg ervoor dat de tent op deze manier, op de grond, een perfecte halve cirkel vormt. 

d. Nu gaat u de uiteinden van de stokkensets op de pinnen van het anker bevestigen. Hiertoe 

gaat de ene persoon aan de binnenzijde van de tent staan en pakt de stokkensets in de juiste 

volgorde achter het anker vandaan.  

e. De andere persoon staat aan de buitenzijde van de tent en draait het blok met pinnen zodanig 

dat de ene niet bewegende pin van het anker ongeveer naar boven wijst. Daarna plaatst deze 

persoon de onderste stokkenset op de eerste pin. Let op: niet trekken aan de stokkenset; het 

geeft niet als de stokkenset niet helemaal tot het einde over de pin schuift.  

Daarna plaats u,  in de juiste volgorde, de andere 6 stokken op de bijbehorende pinnen. 

f. Bij het andere anker doet u exact hetzelfde. De persoon aan de binnenzijde pakt ook nu de 

stokkensets achter het anker vandaan en geeft ze in de goede volgorde aan de andere per-

soon. Deze laatste plaatst alle stokkensets op de juiste pinnen.  

Ook nú kan het voorkomen dat sommige stokkensets niet helemaal over de pinnen heen 

schuiven. Dit is geen probleem. Let op: trék in ieder geval nóóit aan de tentstokken, want dan 

trekt u de stokdelen van elkaar los. Als u te veel ruimte overhoudt, kunt u altijd de tent in zijn 

geheel wat meer naar de ankers toe schuiven. Het is ook geen probleem als één of twee stok-

kensets helemaal niet over de pinnetjes zitten, en dus als het ware zweven. Bij het omhoog 

trekken van de tent, wat later aan bod komt, komt dit goed.  

Stap 5: Tent omhoog trekken 

a. De tent ligt nog steeds op de grond. De bovenste tunnel, met stokkenset, heeft 3 openingen. 

Bind de scheerlijn nu om de stokkenset in de middelste opening. Maak hiertoe eerst een lusje 

aan dát einde van de scheerlijn waar het scheerlijnspannertje juist níet zit en haal vervolgens 

de scheerlijn helemaal door dit lusje (achter de tentstok door). 

b. U kunt nu de tent voorzichtig met de scheerlijn omhoog trekken.  

In een  van de vorige stappen gaven we aan dat het geen probleem was als de stokkensets 

niet helemaal over de pinnen van het anker geschoven waren. Dat kan nu namelijk worden 

‘hersteld’: Tijdens het omhoogtrekken van de tent door de ene persoon, kan de andere per-

soon de stokkensets namelijk over deze pinnen geleiden, zodat ze uiteindelijk allemaal in zijn 

geheel over de pinnen geschoven zijn. Zelfs als er één of twee stokkensets in zijn geheel niet 

over de pinnen geschoven waren, kan dat zo tijdens het omhoog trekken van de tent worden 

hersteld. Let op: ook nu niet aan de stokken trekken, slechts sturen.  



Stap 6: Tent vastzetten 

a. Nu gaat u de tent vastzetten. Hiervoor dienen de 3 metalen stormharingen en de 3 draaiha-

ringen met kunststoffen handvat.  

b. Haal de beschermkapjes aan de onderzijde van de stormharingen af en bewaar deze in de 

SunnyTent-doos. De beschermdopjes van de draaiharingen hergebruikt u door ze op het pin-

netje van de stormharing te plaatsen. Daarmee beschermt u later de tentstokken tegen be-

schadigingen. 

c. De stormharingen gebruikt u aan dié kant van de tent, die u het minst vaak opent. Timmer de 

stormharingen schuin in de grond. Zorg er hierbij voor dat het pinnetje van de haring om de 

tentstok heen komt te zitten. 

Er zijn drie openingen in de onderste tunnels waar u de stormharingen dient te plaatsen. Sla 

de stormharingen er helemaal in, zodat de tentstok strak op de grond ligt, waardoor de wind 

niet onder de tent kan schieten.  

d. De drie draaiharingen gebruikt u juist aan díe zijde van de tent die regelmatig open en dicht 

gaat. Ze komen bij de drie open plaatsen van de buitenste tenttunnel. 

Duw de tent met lichte kracht naar beneden; zoveel mogelijk in de richting die de tent zelf wil 

gaan. Als hierbij blijkt dat de tent niet goed aansluit op de grond, waardoor de tent te klein 

lijkt, dan dient u de ankers wat dieper in de grond te slaan. Eventueel haalt u wat zand of gras 

weg onder de draaiende blokken van de ankers, zodat het scharnier goed kan blijven draaien.  

Uw tent mag nooit extreem strak staan. Dan slijten de naden van de stokkentunnels namelijk 

relatief snel. 

De draaiharing moet aan de buitenzijde van de tent, tegen de tentstok aan, worden geplaatst. 

Markeer nu deze plaats door bijvoorbeeld even met de draaiharing in de grond te prikken. 

Duw daarna de tent(stok) wat naar voren (om plaats te maken voor het indraaien van de 

draaiharing) en zet deze tijdelijk vast met een van de metalen oogharingen.  

e. Draai, op de eerder gemarkeerde plaats, de draaiharing vervolgens recht in de grond. Draai de 

haring in de grond totdat er nog een ruimte van ca. 2 cm. overblijft tussen het kunststoffen 

handvat en de grond terwijl het handvat haaks op de tentstok gericht staat.  

Verwijder de metalen oogharing en trek de tentstok onder de draaiharing. 

Daarna kunt u de andere twee draaiharingen in de grond draaien. Ze dienen bij de twee ande-

re open plaatsen van de buitenste tenttunnel te worden geplaatst. 

Het kan voorkomen dat een draaiharing niet goed passend bij de grond uitkomt. Haal de 

draaiharing dan uit de grond en draai hem er met een kwartslag gedraaid opnieuw in. 

f. U kunt de draaiharingen extra borgen door er een borgharing tegenaan te zetten, zoals ge-

toond in de instructievideo. Zodoende voorkomt u dat de draaiharing linksom kan draaien 

(waardoor de draaiharing ongewenst licht omhoog komt). Zeker als u de SunnyTent lang on-

beheerd achterlaat en / of harde wind verwacht, dient u dit te doen. 

g. Met de zes haringen staat uw tent stevig vast. Om de tent te openen draait u de draaiharingen 

een kwartslag linksom en trekt u de tentstok eronder uit. U opent de tent door de scheerlijn 

rustig te laten vieren.  

Uw SunnyTent kan helemaal dicht, helemaal open of deels open worden gezet. Door de 

scheerlijn bijvoorbeeld aan de middelste draaiharing vast te maken, blijft de tent deels open 

staan. Let op: de wind kan uw SunnyTent flink beschadigen. Lees daarom de gebruiksaanwij-

zing nauwkeurig. 


