MONTERINGSANVISNING BOHUS
Grattis till ert nya tält som med rätt skötsel kommer ge er glädje och
nytta under många år.
Euro-Tents lättviktstält är designade för användning under normala väderförhållanden. Vid svåra förhållanden med kraftig vind eller snö rekommenderas ni ta ned tältet.
Tälten är i första hand avsedda användas vid kortare stopp under resecamping och inte
vid säsongscamping.
Tält gjorda av syntetmaterial vill under vissa förhållanden kondensera invändigt
och kan lätt förväxlas med läckage, men kondensen försvinner eller mildras med
ventilation.
Tältets sömmar är tejpade för att motstå läckage. Om tejpen skadas eller släpper pga.
av förslitning, kan funktionen förbättras med i handeln förekommande impregnering.
Euro-Tents Bohus har två tältvulster med olika diameter. Den grövre (7,2 mm) används
huvudsakligen till husvagnar och den smalare (5,3 mm) passar i så gott som alla förekommande husbilsmarkiser.
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Trä på tältet i den på fordonet
avsedda tältlisten. Sätt samman
glasfiber överliggarna och för in
dem in i tältets utvändiga kanaler
[1] och sätt frontbenen i överliggarna [2]. Fäst sedan tältduken
genom att sätta in metallpinnen
nedtill i benen [3] och spänn efter
med spännbanden.
När alla frontben fästs i tältduken
på detta sätt, så sätt upp de båda
tvärstagen av aluminium på insidan
taket [4]. Det finns avsedda monteringsfickor för dessa tvärstag.
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Vid fastsättningen mot marken ska tältets alla
öppningar vara stängda. Justera frontbenen så
att tältets nederdel är i våg med marken.
Börja fastsättningen vid de bakre hörnen mot
husvagnen och därefter de främre hörnen med
det att hörnbenen dras diagonalt utåt så att
tältets alla sidor blir helt uppsträckta.
Lycka Till!
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CA VIKT

Bohus 260

260 x 250 cm

235 - 255 cm

16 Kg

Bohus 390

390 x 250 cm

235 - 255 cm

20 Kg

Bohus 391

390 x 250 cm

250 - 270 cm

20 Kg
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För tätning mot karossen finns
baktill tältet insydda skumkuddar
som trycks fast mot karossen med
hjälp av de båda bakbenen.
Upp mot taket finns monteringsfickor för dessa ben [5].
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