Quick-Up telt
MONTERING
1.

Dra rammen litt ut så hele rammeverket blir synlig

2.

Legg takduken over rammeverket, dra den godt ned i alle hjørner og fest borrelåsene på ben mot innsiden av toppen

3.

Dra og rist lett i rammen til hele rammen spenner seg ut og taket folder seg opp

4.

Pass på å dra kappen godt ned i alle hjørner

5.

Lås taket ved å skyve opp hjørner og midtben koblingen (3x6/4x8) til man hører en klikk

6.

Juster bena til ønsket nivå (bør gjøres i 2 omganger)

7.

Fest veggene med borrelås til innsiden kappekant/taket

8.

Skal 2 eller flere vegger settes sammen, monter glidelås på neste vegg før man fester borrelås til ben og kappekant

9.

Avstivere 3 m eller 4 m: Monteres på tvers mellom seksjonene etter behov eller ved bruk av halv-vegger (tilleggsutstyr)

10. Skal flere telt settes ved siden av hverandre, kan takrenne samt festeklemme mellom bein benyttes (tilleggsutstyr)
11. Demontering i motsatt rekkefølge.
12. Løsne hempene i tak som er festet ned i ramme, før man slår teltet sammen igjen
13. Teltene bør luftes og tørkes etter bruk i fuktig vær
14. Ved transport og lagring anbefaler vi at takduken tas av rammeverket

Forankring
Forankre teltet godt etter montering.
Bruk medfølgende jordplugger + barduner, lodd eller sandsekker ( tilleggsutstyr )
Hvis det er plen, jord eller annet løst underlag brukes jordplugger + barduner som medfølger.
Ved bruk på asfalt eller annet hardt underlag anbefales bruk av lodd eller sandsekker + bardunering der det er mulig.
Man kan benytte jekkestropper opp i tak kryssene og spenne ned mot marken eller annet egnet fast anordning man
måtte ha tilgjengelig.

Vær og vind
Man må utvise et vist skjønn og vurdere situasjonen med henblikk på vær og vind.
Teltet bør holdes under oppsikt og tas ned hvis værforholdene tilsier det.
Teltet er ikke dimensjonert for snølast og vil kunne kollapse ved snøbelastning.
For å unngå dette må snø fjernes så raskt som mulig ellers må teltene tas ned.
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