Art. 14-321

Partytält • Partytelt
Juhlateltta
6x3m
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Art. 14-321

Partytält
Läs igenom instruktionerna nedan och följ dem noga. Förvara dem för framtida bruk.
Minst 2 personer krävs för att montera partytältet.
OBS! Barn ska inte vara i närheten medan tältet monteras.
Förvara tältdelarna utom räckhåll för barn.
Se till att förpackningen innehåller följande delar.
Stolpe Ø34 mm

Nr. 1

13 st

Metallfot

Stolpe Ø34 mm

Nr. 2

8 st

Takväv

E

8 st
1 st

Stolpe Ø34 mm

Nr. 3

4 st

Vägg, 6 m

2 st

Koppling

A

4 st

Vägg, 3 m

2 st

Koppling

B

4 st

Förankringslina

4 st

Koppling

C

2 st

Markpinne, plast

4 st

Koppling

D

2 st

Markpinne, metall

20 st

1. Sätt samman takstommen enligt bilden – observera stolparnas nummer.
Sätt ihop stolpar nr. 1 med kopplingar B.

2. Sätt ihop stolparna
enligt bilden.
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3. Trä takväven över stommen.

4. Passa in metallfot E på varje ben. Fäst därefter tältet i marken
med förankringslinor och markpinnar.

VARNING!
• Montera ner tältet innan det börjar blåsa för mycket.
• Gör aldrig en öppen eld i eller i närheten av tältet.
• Eventuell snö som samlats på väven ska snarast tas bort.
Underhåll och förvaring
• Partytältet är i första hand ämnat att skydda mot solens strålar, inte mot hård blåst och regn.
Takväven med PVC-skikt är vattenavvisande men inte vattentät. För att materialet inte ska
åldras i förtid, se till att alltid ta bort regnvatten som samlats på väven.
• Rengör takväven med ett svagt rengöringsmedel och låt det sedan torka helt. OBS! Använd
aldrig lösningsmedel, då detta kan bleka och skada materialet, och inte heller basiska eller
sura rengöringsmedel. Rengör inte väven med högtryckstvätt!
• Innan tältet tas in till förvaring ska takväven vara helt ren och torr. Vik ihop det utmed sömmarna. Stolpar och markpinnar ska inte packas tillsammans med väven.
• Förvara takväven på torr och väl ventilerad plats.
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Partytelt
Les gjennom instruksjonene nedenfor og følg dem nøye.
Ta vare på dem for å kunne slå opp i dem senere.
Det kreves minst 3 personer for å montere partyteltet. OBS! Barn skal ikke befinne seg i nærheten
mens teltet monteres. Oppbevar teltdelene utenfor rekkevidde for barn.
Se etter at forpakningen inneholder følgende deler.
Stang Ø34 mm

Nr. 1

13 stk.

Metallfot

Stang Ø34 mm

Nr. 2

8 stk.

Takduk

E

8 stk.
1 stk.

Stang Ø34 mm

Nr. 3

4 stk.

Vegg, 6 m

2 stk.

Kobling

A

4 stk.

Vegg, 3 m

2 stk.

Kobling

B

4 stk.

Bardun

4 stk.

Kobling

C

2 stk.

Teltplugg, plast

4 stk.

Kobling

D

2 stk.

Teltplugg, metall

20 stk.

1. Sett sammen takkonstruksjonen som vist på bildene – legg
merke til stengenes nummer. Sett sammen stenger nr. 1 med koblinger B.

2. Sett sammen stengene
som vist på bildene.
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3. Træ takduken over takkonstruksjonen.

4. Sett metallfot E på hvert ben. Fest deretter teltet i bakken
med barduner og teltplugger.

ADVARSEL!
• Demonter teltet dersom det blir kraftig vind.
• Det må ikke forekomme åpen ild i eller i nærheten av teltet.
• Eventuell snø som samles på duken, må fjernes snarest.
Vedlikehold og oppbevaring
• Partyteltet skal i første rekke beskytte mot sol, ikke mot blåst og regn. Takduken med PVCbelegg er vannavvisende, men ikke vanntett. For at materialet ikke skal aldres for raskt, pass
på å alltid fjerne regnvann som har samlet seg på takduken.
• Rengjør takduken med et svakt rengjøringsmiddel, og la den deretter tørke helt. OBS! Bruk
aldri løsemiddel, fordi dette kan bleke og skade materialet. Bruk heller ikke basiske eller sure
rengjøringsmidler. Rengjør ikke takduken med høytrykksvasker!
• Før teltet tas inn for oppbevaring, skal takduken være helt ren og tørr. Fold sammen langs
sømmene. Stenger og teltplugger skal ikke pakkes sammen med duken.
• Oppbevar takduken på et tørt og godt ventilert sted.
5
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Juhlateltta
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Juhlateltan pystyttäminen edellyttää vähintään kolmea henkilöä.
HUOMIO! Kun telttaa pystytetään, lähellä ei saa olla lapsia.
Säilytä teltan osat lasten ulottumattomissa.
Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.
Tolppa Ø34 mm

Nro 1

13 kpl

Metallinen jalka

Tolppa Ø34 mm

Nro 2

8 kpl

Kattokangas

E

8 kpl
1 kpl

Tolppa Ø34 mm

Nro 3

4 kpl

Seinä, 6 m

2 kpl

Liitos

A

4 kpl

Seinä, 3 m

2 kpl

Liitos

B

4 kpl

Kiinnitysköysi

4 kpl

Liitos

C

2 kpl

Vaarnat, muovia

4 kpl

Liitos

D

2 kpl

Vaarnat, metallia

20 kpl

1. Kokoa katto kuvassa näkyvällä tavalla. Kiinnitä huomiota tolppien numerointiin.
Kiinnitä tolpat 2 liitoksilla B.

2. Kiinnitä tolpat kuvassa
näkyvällä tavalla.
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3. Vedä kattokangas rungon päälle.

4. Aseta kaikkiin jalkoihin metallijalka E. Kiinnitä teltta maahan
kiinnitysköysillä ja vaarnoilla.

VAROITUS!
• Pura teltta ennen tuulen yltymistä liian voimakkaaksi.
• Älä koskaan tee avotulta teltassa tai sen lähettyvillä.
• Katolle mahdollisesti kertyvä lumi on poistettava heti.
Huolto ja säilytys
• Juhlateltan tehtävä on ensisijaisesti suojata auringonpaisteelta, ei sateelta tai voimakkaalta
tuulelta. Katon PVC-kerros hylkii vettä, mutta se ei ole vesitiivis. Katolle kertynyt sadevesi on
poistettava. Muutoin materiaali heikentyy.
• Puhdista katto miedolla puhdistusaineella, ja anna katon kuivua kokonaan. HUOMIO! Älä
käytä liuottimia tai emäksisiä tai happamia puhdistusaineita. Muutoin materiaali voi haalistua
tai vaurioitua. Älä puhdista telttaa painepesurilla!
• Ennen teltan purkamista ja asettamista säilytykseen kankaan tulee olla täysin kuiva ja puhdas.
Taita kangas kokoon saumoja pitkin. Tolppia ja vaarnoja ei saa säilyttää samassa pakkauksessa telttakankaan kanssa.
• Säilytä kattokangasta kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
7
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Partytelt
Læs og følg omhyggeligt instruktionerne nedenfor. Gem disse til fremtidigt brug.
Der skal 3 personer til at montere partyteltet.
OBS! Der må ikke være børn i nærheden, når teltet opstilles. Opbevar teltets dele udenfor børns
rækkevidde.
Kontroller, at pakken indeholder følgende dele:
Stang Ø34 mm

Nr. 1

13 stk.

Metalfod

Stang Ø34 mm

Nr. 2

8 stk.

Tagdug

E

8 stk.
1 stk.

Stang Ø34 mm

Nr. 3

4v

Væg, 6 m

2 stk.

Samling

A

4 stk.

Væg, 3 m

2 stk.

Samling

B

4 stk.

Bardun

4 stk.

Samling

C

2 stk.

Jordspyd, plast

4 stk.

Samling

D

2 stk.

Jordspyd, metal

20 stk.

1. Saml tagrammen som på billedet – vær opmærksom på stængernes numre.
Sæt stænger nr. 1 sammen med samlinger B.

2. Sæt stængerne sammen
som på billedet.
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3. Træk tagdugen hen over rammen.

4. Sæt en metalfod E på hvert ben. Gør derefter teltet fast i
jorden med barduner og jordspyd.

ADVARSEL!
• Tag teltet ned, inden det begynder at blæse for meget.
• Lav aldrig åben ild i eller i nærheden af teltet.
• Eventuelt sne, som samles på tagdugen, skal snarest fjernes.
Vedligeholdelse og opbevaring
• Partyteltet er i første omgang beregnet til at beskytte mod solens stråler, ikke mod hård blæst
og regn. Tagdugen med PVC-belægning er vandafvisende, men ikke vandtæt. For at materialet ikke skal ældes for hurtigt, skal du altid fjerne regnvand, som samles på teltdugen.
• Rengør tagdugen med et let rengøringsmiddel, og lad det derefter tørre helt. OBS! Brug aldrig
opløsningsmidler, da disse kan blege og beskadige materialet. Brug heller ikke basiske eller
sure rengøringsmidler. Rengør ikke dugen med højtryksspuler.
• Inden teltet tages ned, skal tagdugen være helt ren og tør. Læg det sammen langs med sømmene. Stænger og jordspyd må ikke pakkes sammen med dugen.
• Opbevar tagdugen et tørt og godt ventileret sted.
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