
 

 

LISÄTELTAN OHJE - COVER TENT RENNOSTI - 10 

Kuvassa tuote asennettuna teltan päälle,  

sekä havainnollistettu sijoittelu ja runkojen sijainti. 

Pakkauksessa 

- Telttakangas 

- Telttanarut 

- Suorarunko 

- Kaarirunko 

- Ovikaari 

 

Kasaus aloitetaan 

kokoamalla kaarirunko, sekä asettamalla se huolellisesti etuseinän vetoketjukanavaan. 

Seuraavaksi kangas asetetaan teltan päällä, piipun läpivienti on hyvä kohdistaa tarkasti.  

Kankaan ollessa asetettuna teltan päälle, kootaan suorarunko ja asetetaan se harjalle teltan keskikohdan ja etukaaren 

väliin. 

Lopuksi kootaan ja asennetaan ovikaari, pujottamalla keskeltä ja asettamalla rungot päät vahvikkeisiin. Huomioi teltan 

asianmukainen kiinnitys kiiloilla ja naruilla 

 

 

COVER TENT INSTRUCTIONS 
1 

Last page picture show how tent installed, and where is 
frame position. 
 
Package include 

- Tent fabric 
- Ropes 
- Straight frame 
- Arch frame 
- Door frame 

 
Installation starts by assembling the arch frame, and then 
installed it in front wall zipper duct. 
 
Next, fabric installed over tent, and make sure that pipe 
hole is right position. When fabric is top of tent, 
assembling straight frame and install it top of the fabric 
between middle point of tent and front wall. 
 
Finally, assembling door frame and install it by threading 
the centre and placing the ends in the reinforcements.  
Attention, that tent need be attach firmly with ropes and 
pegs. 
 

KATTETELK 
  
Komplekt sisaldab: 
  
- kattetelk 

- pingutusnöörid 

- sirge raam 

- võlvraam 

- ukse raam 
  
Esimese asjana tuleb kokku panna võlvraam. 
Paigaldage raami otsad kattetelgi etteotsa kummagis 
servas asuvatesse taskutesse ning tõmmake raami 
ümbert lukk kinni. Pingutage luku ees lukupooled vaia 
ümber enne kokku, et pinge lukule kokkutõmbamisel 
liiga suur ei oleks. 
 
Edasi asetage kattetelgi teine pool kaetava telksauna 
peale. Jälgige, et korstnaava kattuks alloleva 
telksauna korstnaavaga. Seejärel paigaldage 
kattetelgi katusele sirge raam, mille otsad lähevad 
ettenähtud taskutesse kattetelgi peal. 
Viimasena paigaldage kattetelgi ukseraam ukse serva 
siseküljel asuvasse taskusse. 
  
NB! Kattetelk tuleb kindlalt kinnitada pingutusnööride 
ja vaiadega! 
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