Het opzetten van opnametent Bresser BR-PTH200:

- Leg als eerste alle onderdelen uit. (er zitten ook wat reserve onderdelen bij, u gebruikt niet alles)
- Leg vervolgens het frame uit zodat de tent liggend kan worden opgebouwd. De lange zijde
-

bestaat uit 2 korte stangen van 100 cm; deze worden met een verbindingstuk gekoppeld tot
200 cm.
De korte zijde bestaat uit 1 stang van 120 cm.
De hoekverbinding heeft 2 ondiepe kanten en 1 diepe. De diepe kant gaat op de 120 cm stang.
Bouw het frame verder in elkaar en zorg daarbij dat de stangen goed in de
verbindingsstukken komen te zitten, anders past de tent later niet goed om het frame.
Plaats in de 4 hoeken stangen van 1 meter en bouw de bovenkant net zo op als de onderkant.
Doe vervolgens de rechte ritsen van de tent open, zodat de tent over het frame gelegd kan
worden.
Daarna de ritsen sluiten en de tent rechtop zetten. De brede flap hoort aan de bovenzijde te
komen.
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Afwerking interieur.

- Plaats de 3 achtergrondklemmen vanuit het midden van de stang achter in de tent.
- De LED verlichting is magnetisch en kan geplaatst worden op de 4 stangen voor in de tent

onder een hoek van 45 graden. Afhankelijk van het onderwerp kan de verlichting verschoven
worden. 2 Lampen per stang geeft rondom verlichting.
- Er zijn smalle witte doeken meegeleverd; deze kunnen voor de verlichting aan de stang
opgehangen worden met haakjes. Dit is om het licht te verzachten en egaler te maken.
- Er zitten 3 gaten in de rand van de tent waar de bedrading door naar buiten geleid kan worden.
- Het grote witte doek kan indien gewenst aan de voorzijde bevestigd worden met klittenband.

