RESIDENS - MONTERINGSANVISNING
1. Tältet har fastsydda fästen, så man behöver inte skruva någonting i vagnen. Om Du ändå vill använda fastskruvade
fästen, så börja med att skruva dit dom. I båda övre hörnen ca 1,5 - 2 cm under tältskenan. Det tredje fästet sitter
mitt emellan dom två första. I större tält, A 925... , finns ytterligare 2 fästen för extra takstänger. Deras plats är mitt
emellan det mittersta och dom två i hörnen.
2. Placera ut stativdelarna på respektive plats på marken framför vagnen. Dra sedan tältet i skenan.
3. Börja med takstången 601. Koppla ihop den i tältfästet och mittkorset 255 eller 253, samt mittbenet 602 + 757. Om
Du använder det fastsydda fästet, måste Du genast förlänga takstången så, att fästet trycks mot husvagnsväggen.
Fästets baksida är av mjukt gummi.
4. Tag därefter en av frontöverliggarna 967, 968,928, 969 eller 970 (varje tältstorlek har eget nummer) och koppla ihop
den med mittkorset.
5. Kroka sedan fast sidotakstång 601 + hörnvinkel 226 eller 223, som kopplas ihop med frontöverliggaren. SPÄNN
ABSOLUT INTE TAKSTÅNGEN INNAN DETTA ÄR GJORT!
6. Montera sedan fast hörnbenet 608 + 761.
7. Gör likadant på andra sidan. SPÄNN ALDRIG INNAN ALLA RÖR ÄR PÅ PLATS.
8. Sist monteras baldakinstängerna. Börja med dom utstickande korta rören 650 och 951 + 254 eller 256. Tag sedan
baldakinstängerna 512, 513,543, 514 eller 515.
9. När alla delar är på plats, kan Du börja spänna tältet. Först takstängerna, sedan överliggarna i fronten och sist
baldakinstängerna. Vid behov ändra längden på benen.
10. Förankra tältet i marken med nylonpinnarna. Börja alltid i de bakre hörnen intill vagnen, sedan fronthörnen,
därefter övriga ringar. Gummiringarna vid blixtlåsen skall spännas i "kors" för att undvika onödigt stora spänningar
på blixtlåsen.
11. Förankra sedan gräskanten med stålpinnarna.
12. Residens-tältet har en verandastång som standardutrustning. Denna används endast när en front eller sida är
nedfälld.
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