Vejledning til rejsefortelt
HN Best. nr. 7789
Pakken indeholder telt, stænger, pløkker og bundstykke til campingvognen.
Stængerne kan opdeles i 4 grupper:
 4 sorte glasfiberstænger, samlet med elastik. Har en blank ende med
hul og er rund med sort plastik i den anden ende(fig. 1)
 2 matte letmetals stænger, med plastikspænde og samlet med fjeder.
Har flade ender med sort plastik. (fig. 2)
 2 blanke metal stænger, med spændeskrue i metal og fjedersamling.
Har sort fod og er rund med sort plastik den anden ende. (fig. 3)
 2 blanke metal stænger, med hvid fod og spids, ikke samlede. (fig. 4)
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De matte stænger (fig. 2) og de blanke med spændeskrue (fig. 3) er ikke
samlede ved levering, de samles som vist på (fig. 5) og (fig. 6)
Når de er samlet, behøver man ikke at skille dem af for at pakke ned, det
bliver dog lidt svært at lukke posen til stængerne, da de nu er lidt længere.
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Opstillingsvejledning:
Teltet rulles ud og stængerne samles, læg teltet til rette
(fig. 7) og kør den tykke
plastikkant ind i
campingvognens skinne
(fig. 8).
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De sorte stænger (fig.1) føres med den sorte ende forrest ind i de udvendige
kanaler på teltet, vær opmærksom på at stængerne er i bund i holderne
øverst på teltet, inden stroppen med metalpinden sættes i den blanke ende
af stængerne. Teltet strammes nu løseligt op med barduner og enkelte
pløkker.
Den flade ende på de blanke
stænger (fig. 3) sættes op i
teltets indvendige hjørne langs
siden af campingvognen (fig. 9),
teltet bindes fast ned langs
stængerne, hvis længde justeres
(fig. 10).
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De matte stængers flade
ender føres ind i holderne i
hver ende af teltets
indvendige sider (fig. 11)
og (fig. 12), stængerne
strammes ud og stropperne
bindes fast.
Fig. 11
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Fig. 12

Teltet er nu klar til at blive strammet op og få sat pløkker hele vejen rundt.
Husk ikke at stramme mere, end at lynlåse stadig kører ubesværet. Det
medfølgende bundstykke til campingvognen køres på og teltet er klar til brug.
Der er mulighed for at åbne en af teltets sektioner, der er lynlåse imellem de
tre ruder i teltets forside og
sektionerne i hver ende er
allerede udstyrede med
barduner. Lynlåsene i begge
sider af den valgte sektion
åbnes, de blanke stænger med
spids (fig. 4) sættes i hullerne
(fig. 13) og bardunerne
strammes (fig. 14).
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Tillykke med deres nye rejsefortelt!

Husk teltet er IKKE stormsikret!!!
Ved nedtagning afmonteres først de indvendige stænger, pløkker fjernes, til
sidst trækkes de sorte stænger ud og teltet er klar til at blive kørt af vognen.
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