Monteringsanvisning for barduntelt
6 x 6, 6 x 9, 6 x 12, 9 x 9 meter
Antall personer:

To personer kan montere teltene (tre personer for telt 9 x 9 m).

Nødvendig verktøy:

Slegge og eventuell lettpresenning (beskyttelsesduk).

Monteringsanvisning
Før montering:
for barduntelt

Sjekk monteringsstedet for skarpe gjenstander etc.,
og fjern eventuelt disse, da de kan skade teltduken.

Utstyrskontroll:
Antall personer:		

Kontrollér at du har mottatt alle deler.

To personer kan montere teltet.

Nødvendig utstyr:

Slegge og eventuellt lettpresenning (beskyttelsesduk).

Før montering:		

Sjekk monteringsstedet for skaprpe gjenstander etc.

Utstyrskontroll:		

Kontroller at du har mottatt alle delene.

Deleliste

6x6m

Teltstørrelse
6x9m
6 x 12 m

9x9m

Sidestenger, komplett

8

10

12

16

Midtstenger, komplett

1

2

3

1

12

14

16

20

Takduk

1

1

1

1

Vegger med vindu

4

5

6

6

Jordspyd

Teltdeler:

Bag m/jordspyd

En bag pr. vegg

Jordspyd
Bag m/stenger
2-delt sidestang

Bag m/takduk

3-delt midtstang

1.

LAYOUT AT SITE

Stake

x 20’ canopy
used as som
example.
Spread drop cloths and unroll
Telt 6 x20’
6 meter
er brukt
eksempel
canopy at exact position of desired nished assembly. Any sharp obwhich must remain on site under the canopy should be padded and
1. Legg jects
ut duken
på monteringssted
taped.

Legg ut beskyttelsesduk/lettpresenning. Brett ut teltduken der
du vil haAssemble
teltet. Unngå
å dra
rundt
bakken,
dahole
skarpe
side poles
andduken
lay straight
outpå
from
each pole
in canopy.
gjenstander
lage1’-0”
skader.
sidestenger
Drivekan
a stake
in fromKoble
the endsammen
of each pole.
The stake must be
through
ringutattached
to each guy
shown.
(2-delt), driven
og legg
dissetherett
fra teltduken
somrope
vistasi illustrasjon
1. Jordspydet må slås gjennom ringen som er festet til barduntauet som vist i illustrasjon 1.1.
5/8” Stake fits
directly through
ring on guy rope.

2. Reis sidestengene
Start i motsatte hjørner som vist i illustrasjon 2. Sett toppen av
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Insert side poles into pole holes and raise so that bottom of poles
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Merk at plugger til å feste vegger med i bakken ikke er standard på Protective
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Loosen all guy ropes.
Spread drop cloths.

5. Nedrigging
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