TUULIHAUKKA POP-UP TELTAN KÄYTTÖOHJE
(Lue tämä ohje ennen teltan käyttöönottoa)

Pystyttäminen
1. Asettakaa teltta keskelle aluetta johon aiotte sen pystyttää. Tarttukaa teltan
jalkoihin ja nostakaa teltta ilmaan. Astukaa taaksepäin ja levittäkää samalla telttaa
käsillänne.
2. Levittäkää kattokangas rungon päälle. Asettakaa kattokankaan kulmissa olevat
tarrat kohdalleen rungon kulmissa olevien tarrojen kanssa.
3. Tarttukaa teltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Nostakaa teltta ylös
ja astukaa taaksepäin kunnes teltta on kokonaan auennut. Varo ettet jätä sormia
aukeavien rakenteiden väliin.

Pesuohje
Käytä mietoa saippuaa (ei tahranpoistoainetta) ja runsaasti vettä teltan puhdistukseen. Anna
kankaiden kuivua ennen kuin suljet ne säilytykseen. Ei konepesua.
Takuu
Pop-up teltalla on vuoden takuu ellei muutoin ole mainittu. Mikäli tuotteessa esiintyy vikoja tai
valmistusvirheitä, sovimme tuotteen korjauksesta tai vaihdamme tuotteen vastaavaan. Takuun
voimassaolo edellyttää tuotteen asianmukaista käsittelyä ja säilytysta sekä käyttöohjeiden noudattamista. Takuu ei koske normaalissa käytössä tapahtunutta kulumista.

(3b. 3x4,5m tai suurempaa telttaa pystytettäessä menkää teltan päätyihin. Kun teltta on lähes
kokonaan auennut, nostakaa telttaa runkorakenteen keskeltä ilmaan, ravistakaa ja teltta
avautuu lähes kokonaan.)

4. Taita kattokankaan kulmat puoliksi. Tartu vasemmalla kädellä kulman yläosaan
ja oikealla kädellä haitarirakenteeseen ja työnnä kulmien liukumekanismit ylös
kunnes lukitustapit napsahtavat niille tarkoitettuihin koloihin. Voit myös astua
teltan jalan alaosan päälle ja nostaa mekanismin kahdella kädellä, tämä saattaa
olla tarpeen teltan ensimmäisillä käyttökerroilla.
5. Vetäkää jalkojen sisällä olevat pidennykset alas, kunnes lukitustapit napsahtavat
paikoilleen jaloissa oleviin koloihin. Mikäli lukitustappi ei heti napsahda kohdalleen,
nosta lukitustappia sormellasi. Voit myös ravistaa teltan jalkaa.
6. Taita kattokankaan kulmat takaisin. Nostakaa teltta haluttuun korkeuteen
käyttämällä säätelykoloja jalkojen alaosassa. Kiinnitä teltta maahan maapiikeillä ja
naruilla tai aseta metallipainot teltan jalkoihin.

TÄRKEÄÄ - TUTUSTU ENNEN TELTAN KÄYTTÖÄ!!!
* Tarkista että teltta on ehjä ennen pystyttämistä. Mikäli jokin osa on rikki, toimita teltta huoltoon maahantuojalle.
* Kiristä haitarirakenteen ruuvit ja mutterit mikäli ne ovat päässeet löystymään. Jos

jäykältä, löysää muttereita reilusti.

* Kiinnitä teltta maahan maapiikeillä ja naruilla tai aseta painot teltan jalkojen alaosaan. Suosittelemme
käytettäväksi vähintään 30kg / teltan jalkatolppa (esim. 3x3m telttaan siis 120kg) hyviin olosuhteisiin.
* Älä käytä telttaa navakoissa tai kovissa tuuliolosuhteissa, myrskyssä tai rankkasateessa. Telttaa ei
myöskään suositella käytettäväksi kovassa lumisateessa tai kovalla pakkasella. Varo

puuskia!!

Rungot: teräs ja alumiini
Katto ja seinät: Polyvinyylikloridi (PVC) päällysteinen polyesteri

2. Paina jalkojen lukitusnappia ja työnnä jalkojen pidennykset sisään.
3. Huom! Irroita kattokankaan kaikki tarrat rungosta, lukuunottamatta
kulmatarroja (mikäli tarrat ovat kiinni, haitaritangot vääntyvät).
3. Tarttukaa teltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Ravistakaa telttaa
hieman ja astukaa toisianne kohti kunnes teltta on ¾ sulkeutunut. Tarttukaa kahteen
ulommaiseen jalkaan ja työntäkää teltta kokonaan kasaan. Varokaa jättämästä
sormianne sulkeutuvan teltan rakenteiden väliin!
4. Suosittelemme poistamaan kattokankaan rungon päältä (kuljetuksessa rungon
osat saattavat vahingoittaa kangasta). Puhdista katos mahdollisesta liasta.

yllättäviä tuulen-

* Pop-up teltta on suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Telttaa ei suositella jätettäväksi pystyyn pitkiksi ajoiksi.
* Älä jätä telttaa vartioimatta.
* Varo ettet jätä sormia teltan haitarirakenteen väliin.
* Teltan runko on painava, varo selkääsi etenkin jos pystytät teltan yksin. Yksin pystyttämistä ei suositella.
* Älä anna telttaa lasten käyttöön.
* Älä kiipeä teltan rakenteisiin.
* Älä käytä telttaa tulen lähellä. Varaa asianmukaiset sammutusvälineet mikäli esim. valmistat ruokaa katoksen alla.
* Mikäli käytät telttaa messuilla ym. yleisötapahtumissa - varmista tapahtuman järjestäjältä, että teltta vastaa
kyseisen tapahtuman paloturvallisuus vaatimuksia.
* Älä käytä telttaa majoittumiseen. Älä yövy Pop-up teltassa.

Purkaminen

1. Taita kattokankaan kulmat puoliksi. Astu teltan jalan alaosan päälle, vapauta
kulmien liukumekanismi nostamalla haitarirakennetta hieman ylös toisella kädellä ja
saman aikaisesti painamalla lukitusnappia. Varo ettet jätä sormia lukitusnapin ja
liukumekanismin väliin.

haitarirakenne tuntuu
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