HUSBILSTÄLT- MONTERINGSANVISNING
Först vill vi önska Er lycka till med Ert nya förtält, som om det används och förvaras rätt kommer att vara till stor
glädje i många år. Stativdelarna är numrerade för att underlätta monteringen.
Gör så här:
1. Placera ut stativdelarna på respektive plats på marken.
2. Montera först takstängerna 985, 982, 965 och 742 till en ram med hjälp av hörnen.
3. Montera sedan benen så kort som möjligt.
4. När stativet nu står så lågt som möjligt, dra tältet över det. Alla blixtlås skall vara stängda.
5. Gå sedan in i tältet och förläng takstängerna åt båda hållen, men spänn ännu inte.
6. Montera baldakinstängerna.
7. Nu kan Du spänna takstängerna ORDENTLIGT!
8. Förläng nu benen så att tältet blir tillräckligt högt.
9. Förankra tältet i gummiringarna, först dom bakre hörnen, sedan dom främre. Gummiringar under blixtlåsen
spännes i kors för att minska belastningen på låsen.
10. Förankra gräskanten med trådpinnarna.
11. Kör nu bilen mot tältets baksida.
12. Takfliken placeras på biltaket på ett lämpligt sätt och knyts fast med snören. Vid behov kan man klippa av den
med sax.
13. Rulla upp tältets bakvägg och förankra slussen i marken och upptill knyts den till fliken.
14. När man kör bort med bilen kom ihåg att stänga bakväggen och se till att tältet är ordentligt förankrat.
Nedmontering av tältet sker i omvänd ordning. Tältet skall vara absolut torrt vid nedpackning. Förvara tältet i ett
torrt och svalt utrymme, aldrig i närheten av värme-element.
Lämna aldrig teleskopiska stativdelar inskjutna i varandra. Också stativet skall vara torrt.
Man bör rengöra tältet ofta med en mjuk borste eller rent vatten. Man kan tvätta tält med LJUMMET vatten och
MILT diskmedel. Det är viktigt, att vattnet är ljummet, inte hett. SKÖLJ NOGGRANT!
Använd inte sprayflaskor, typ hårspray, insektsspray osv. i tältet.
Tältduken har en teflonyta, som skyddar mot vatten och smuts. Detta medför att ventilationen är mycket viktig,
annars bildas det lätt kondens, speciellt på takets insida. Om tältet t.ex. står på en gräsmatta och man finner
vattendroppar i taket på morgonen, blir många konfunderade. Om det dessutom har regnat under natten, blir
många säkra på att duken inte är vattentät. Ändå är det fråga om kondens på "kalla" ytor. Regnet kyler ner duken
och den höga luftfuktigheten medför ökad kondensavsättning på dess insida.
Om Du undrar över någonting eller vill ha råd eller hjälp, så är Du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss.
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