
 

 

RENNOSTI-10 S-mallin teltan pystytys 
 

Asennus tehdään yksi kaari kerrallaan. Kaaret ristiävät keskellä, alimmainen asennetaan ensin.  

Kaaret asetetaan huolellisesti kulman vahvikkeisiin, kanavat suljetaan vetoketjulla.  

Huom! kangasta pitää kannatella vetoketjun edellä. Älä vedä vetoketjua suurella voimalla.  

Ovi kootaan pujottamalla kaari kanavaan, sitten alhaalta kaari huolellisesti vahvikkeeseen, lopuksi 

venytetään yläpää vahvikkeeseen. 

Ovessa oleva vetoketju ei ole jatkuvaa käyttöä varten. Sillä voi sulkea oven jos jätät sen esim. 

pitkään vartioimatta. 

Lopuksi, asennetaan kiilat helman kulmiin ja tarvittavin naruihin. Etenkin kiuas seinän naru 

tärkeä. Huolehdi riittävästä kiinnityksestä. 

 

RENNOSTI-10 S-model installation 

Installation has to done in each frame at time. Two frame tubes come cross on top of the tent, and 

bottom frame need to be installed first 

Frames have to placed with care at corner placed, and all frame tubes closed by zipper. Attention! 

the fabric should be supported in front of the zipper, and don’t use to much force. 

Door installations start by installed frame arch into the door fabric channel, and then placing it 

first in the reinforcement at the bottom and then top of. 

Door zipper is not planned at everyday use, it planned keep door closed if you leave tent long time 

alone. 

Last one, install ropes and especially rope what is middle at heater wall, because that keep fabric 

out of stove. 
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TELGI PÜSTITAMINE 
 

Telgi raamivaiad tuleb paigaldada ükshaaval. Raamivaiad ristuvad telgi 

katuse keskel, alumine raamvai tuleb paigadalda esimesena. 

Raamvaiad tuleb paigaldada ettevaatlikult, nad peavad istuma 

korrektselt ettenähtud nurgataskutesse. Seejärel saab raamvaiad 

lukuga sulgeda. 

Oluline! Toeta luku ees olevat telgiriiet luku kinnitõmbamisel, ära 

kasuta liiga palju jõudu!  

Ukse sisse käib samuti raamvai, komplektis kõige lühem. Raamvai tuleb 

paigaldada kõigepealt alumisse ja seejärel ülemisse nurka ettenähtud 

taskusse.  

Uksel on ka lukk, mida saab seest või väljast vajadusel sulgeda. See ei 

ole ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks, vaid kui telk on jäetud 

pikemaks ajaks üksi. 

Viimaseks tuleb paigaldada telgi nurgavaiad ning pingutusnöörid. Eriti 

tähtis on paigaldada ja pingutada ahju välisseina all keskel olev nöör, 

mis hoiab telgi riide ahjust eemal! 

 

 

Maahantuonti yhteystiedot / Import contact information   www.rennosti.com 

http://rennosti.com/

