STANDBY - PYSTYTYSOHJEET

LÖYDÄT SUOMENKIELISEN KÄÄNNÖKSEN SIVUN ALAREUNASSA
Verktyg till montering:
Skruvdragare, gummiklubba, bågfil, sax, fil, pall att stå på, dubbelhäftande tejp.

1.
1. Börja med att kontrollera stativet så att alla delar finns med.
(Bild 1)
2. Montera ihop bottenramen enligt ritningen. (Bild 2)
3. Fortsätt därefter uppåt enligt ritningen. Skruva fast takstolarna
i bakkant och nedre skruv på stående profiler. Skruva inget annat
ännu.
4. När stativet står på plats läggs taket på och de vita Minax-knapparna i takhörnen fästes samman. (Bild 3 o. 4)
5. Montera sidostyckena och frontstycke med listerna. Börja med
sidorna mot B-profil. Dubbelkederlisternas längd: Bakväggarna:
450/530: 85 cm, 610: 128 cm, 2000: 117 cm. Sida: Alla modeller: 241
cm. Front: 450: 2x220 cm, 530: 2x263,5 cm, 610: 2x307 cm, 2000: 2x175
cm, 1x195 cm.

2.

6. Knäpp ihop front och sidorna med de vita Minax-knapparna i
framhörnen.
7. Montera slussväggarna och bakstycket till listerna. Kontrollera
att samtliga vita Minax-knappar är stängda. (Bild 5)
8. Justera in takstolarna och taket med hjälp av måttstaven. Börja
i mitten och skruva fast takstolarna eftersom. Det är viktigt att
taket blir välspänt.
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9. När detta är gjort, spänn ner väggarna. Spänn ut stativet i sidled
och skruva fast i golvet. Efter det kan bakstycket tas bort och tältet kopplas till vagnen med hjälp av den överlappande skarvdelen
och dubbelkederlisten.
10. Baldakin på framsidan och sidorna spännes hårt. Ett bra tips är
att fästa dubbelhäftande tejp på aluminiumprofilen (Bild 6) längst
ut och sedan dra kraftigt i baldakinen och fästa den i tejpen, så
att baldakinen hålles spänd.
11. Därefter monterar man U-profilerna. Börja med hörnbitarna.
(Bild 7) Klipp bort eventuell extra väv som sticker ut under U-profilen. Skruv fast U-profilen i nedre kant.
12. Efter det monteras innertaket. Dra på de två dubbelkederlisterna som skall sitta i innertakets bakkant. Längderna: 450: 223
cm, 530: 266 cm, 610: 310 cm, 2000: 263,5 cm. Skruva fast dem i
bakkanten. Därefter gör man likadant i framkanten. (I modell 2000
börjar man i mitten, listernas längder: 206,5 cm i mitten, 2 x 178
cm i ”vinklarna”) (Bild 8). Spänn ut taket i sidled och skruva fast
skruvar på sidorna på de ställen där öljetterna sitter. Knyt fast
slusstaket med banden i bakkant.
13. Fäst skruvarna till gardinspiralerna på lämplig höjd. Tänk på att
spiralen för gardinkapporna fästes ca 3 cm högre än längdernas
spiral. Lämpliga höjder brukar vara 173 cm för längder och 176 cm
för kapporna.
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5.

SKÖTSELRÅD:
Med varje StandBy tält levereras en flaska Ren Fritid. Vi rekommenderar att tvätta taket med Ren Fritid helst en eller två gånger
per år. Det förlänger takets livslängd väsentligt.
Man bör rengöra tältet med mjuk borste eller svamp och ljummet
vatten. Man kan använda mild såpa. Man får inte använda högtryckstvätt på tältväggarna.
Garanti gällande Svenska Tälts produkter:
Under förutsättning att medsända bruksanvisning följes korrekt
garanterar vi härmed mot fel i material och förarbetning. Denna
garanti gäller i 2 år från dokumenterat inköpsdatum (till exempel
kvitto).
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Svenska Tält reparerar eller byter efter egen bedömning till likvärdigt material och så att kunden ej förlorar på detta. Eventuella
reklamationer anmäles till inköpsstället

STAND BY TELTAN PYSTYTYSOHJE
Tarvitset: Porakoneen, poraruuvarin, kumivasaran, rautasahan,
sakset ja viilan.
-Rakenna ensin pohjaraami.
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-Jatka tästä ylöspäin piirustuksen mukaan.
-Ruuvaa kattoputket teltan takareunasta (vaunun puoleisesta)
pystyputkien alimmaisiin reikiin. Älä ruuvaa mitään muuta vielä
tässä vaiheessa!
-Katto vedetään päälle.
-Asenna kattoputket sivusuunnassa mittaputken avulla. Aloita
takareunasta.
-Laita teltan seinät paikalleen.
-Pingoita teltta kunnolla ja ruuvaa kehikon osat kiinni. (On tärkeää, että katto on kunnolla pingoitettu. Takaseinän voi laittaa
paikalleen pingoituksen aikana. Sen jälkeen se otetaan pois ja
slussiseinät asennetaan paikalleen. Vaunuun vedettävä osa ja
teltan katossa kiinni oleva slussiosan reuna yhdistetään toisiinsa
listan avulla.
-Sisäkatto kiinnitetään etu- ja takareunasta listojen avulla. (Vedä
katto ensin listoihin, vasta sen jälkeen ne ruuvataan kiinni kehikkoon.) Sivuista sisäkatto kiinitetään ruuvien avulla.
-Verhospiraalit kiinnitetään ruuvien avulla pystyputkiin. Kiinnitä
kappojen verhospiraali hieman ylemmäksi kuin sivuverhojen.
-Reunan U-profiilin paikalleen asentamisessa voi käyttää apuna
teippiä, joka kiinnittyy molemmilta puolilta. Vedä teippi reunimmaiseen putkeen ja pingoita lippa todella kunnolla. Teippi pitää
sen paikallaan, joten U-profiilin paikalleen laittaminen käy helposti. Ylimääräinen lippa leikataan pois.
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