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1. Lägg ut stativet på marken enligt stativritningen.

1. Lägg ut stativet på marken enligt stativritningen.
Sätt
samman genom
delarnavagnens
till kompletta
stänger.
t.ex. tak2. Dra
tältduken
tältskena.
Dukens
höjd
över stänger
markenoch
skahörnben.
vara lika på båda sidor..

8. Fortsätt med att spänna de tvärgående stängerna från
7. Börja
medtaköverliggarna
att justera in rättmen
djupvar
på noga
baldamitten
tilluppspänningen
hörnen. Därefter
kinen
att trycka
inte hörnkopplingen
trycker mot
med
attsåinte
ut hörnkopplingarna
mottältduken.
tältduken.
Om så sker justera djupet på baldakinen. Sträck så till sist
8. Fortsätt med att spänna de tvärgående stängerna från
benen.

2. Drag
vagnens tältskena.
3. Sätt
på detältduken
skruvfriagenom
vagnsfästena,
FixOn, påDukens
tältets mon- mitten till hörnen. Därefter taköverliggarna men var noga
höjd över marken ska vara lika på båda sidor. Ska
inte trycka ut hörnkopplingarna mot tältduken. Om
teringslist. Res upp stativets mittben och montera ihop med 9.med
Väljatt
inåt
eller utåtgående gräskant och sätt fast markskruvfria vagnsfästen användas så sätts dessa nu fast
så sker justera djupet på baldakinen. Sträck så till sist
mittersta
taköverliggaren
och
justera
djup
och
höjd.
OBS
stegarna
i
dukens
stegfästen. Förankra nu duken i marken
på anpassad plats på tältet.
benen.
spänn inte fullt ut!
med början i de bakre (vid vagnen) hörnen. Sedan de främre9.hörnen
genom
att dra ut hörnbenen
45°
och
påmarksteså sätt
3. Börja med att under duken resa upp stativets mittparti
Välj inåteller utåtgående
gräskant och
sätt
fast
4-5. och
Frånjustera
mittendjup
monteras
tvärstagen
tillut!
hörnbenen och sträcka
sidor och
front
för bästa
resultat.Förankra
Alla dragkedjor
och höjd.
OBS inteut
fullt
garna iut
dukens
därför
avsedda
stegfästen.
så
kopplas ihop med sidoöverliggaren. Justera djup och höjd. ska
varai marken
stängdamed
vid markförankringen.
Nu
är det hörnen.
enkelt att
duken
början i de bakre (vid
vagnen)
OBS 4-5.
spänn
inte
fullt monteras
ut!
förankra
resterande
fästen.
Från
mitten
tvärstagen ut till hörnbenen
Sedan de
främre hörnen
genom att dra ut hörnbenen 45° och
och kopplas ihop med sidoöverliggaren. Justera djup

och
höjd. OBS
inte fullt ut!
6. Sist
monteras
baldakinstängerna.
Börja med de korta
stängerna i djupled och därefter de längsgående.

6. Sist monteras baldakinstängerna. Börja med de korta

stängerna
i djupled och
därefter
de längsgående.
7. Börja
uppspänningen
med
att justera
in rätt djup på balStoppskruven på de längsgående måste inte användas.
dakinen så att inte hörnkopplingen trycker mot tältduken.

på så sätt sträcka ut sidor och front för bästa resultat. Alla

dragkedjor
ska vara
stängda
vid markförankringen.
Nu och
är det
10.
Sätt nu upp
eventuella
resterande
taköverliggare
enkelt attVid
förankra
fästen.
extraben.
behovresterande
gör en efterspänning
av hörnbenen.
10. Sätt nu upp eventuella resterande taköverliggare och extraben. Vid behov gör en efterspänning av hörnbenen.

