MONTAŻ NAMIOTU
1

2

Wypakować namiot z torby
i rozłożyć go na gładkiej
i czystej powierzchni.
Sprawdzić wszystkie
zawory, czy są prawidłowo
zakręcone.

Napompować dwie przeciwległe
do siebie nogi jak na zdjęciu.

3

4

Napompować trzecią i czwartą nogę.

Naprężyć poszycie w dolnej
części nóg za pomocą taśm
do regulacji, jak na zdjęciu.

5

6

Dopiąć trzy ściany (jeśli dostępne są w komplecie) i ustabiliz ować
namiot za pomocą obciążników do nóg wypełnionych wcześniej piaskiem.

Ustabilizować namiot za pomocą szpil, palików i linek.
Dopiąć czwartą ścianę (jeśli jest w komplecie) i gotowe.

DEMONTAŻ
1

2

Odpiąć ściany i obciążniki do nóg (jeśli są w komplecie), wyjąć
szpile oraz paliki za pomocą przyrządu do wyciągania śledzi.

Wypuścić powietrze odkręcając zawory.

3

4

Ułożyć nogi w jednym kierunku i złożyć całość tak, aby wypuścić
resztki powietrza, jak na zdjęciu.

Zapakować do torby.

Uwaga:

Produkt zawiera dętki, nie dopuszczać do kontaktu z ostrymi przedmiotami!
Nie przechowywać mokrego namiotu w złożeniu!
Nie dopuszczać do kontaktu z ogniem i źródłami ciepła!
Dopompowywać powietrze do nóg co 12 godzin.

1

INSTRUKCJA WYMIANY NOGI
2

Ułożyć namiot na lewej stronie - nogi w jednym kierunku, równolegle
do siebie.

Odpiąć taśmy naprężające przy wymienianej nodze. Odpiąć zamek
przy wymienianej nodze (suwak znajduje się w górnej części poszycia).

3

4

Odkręcić pokrętła w proﬁlu łączącym nogi; wysunąć wymienianą nogę. Wsunąć nową nogę w proﬁl. Nałożyć na śruby w pokrętłach metalowe
Nogę złożyć i schować.
oczka i wkręcić śruby w proﬁl..

5

6

Dopiąć nogę do poszycia za pomocą zamka (rozpoczęcie
w dolnej części).

Zapiąć taśmy (przełożyć taśmy
naprężające w dolnej części nóg
przez regulatory).

INSTRUKCJA WYMIANY DĘTKI W NODZE*
1

2
Wykonać punkty 1-3 jak w instrukcji wymiany nogi.

Rozprostować nogę. Odpiąć zamki znajdujące się w górze i na dole
nogi namiotu.

3

4

Wsunąć dwa zawory do środka nogi (odczepiając rzep od środka).
Wyjąć końce dętek z kieszeni wewnętrznych w nodze i wyjąć dętkę
przeciągając ją przez rozsunięty otwór w dole nogi (ostrożnie, aby nie
uszkodzić zaworów). Złożyć i schować.

Przygotować nową dętkę do wkładania przez
rozsunięty otwór w dole nogi. Pierwsza
osoba podaje detkę przez rozsunięty otwór
w dole nogi kierując ją tak, aby zgrzewany
brzeg ułożyć równolegle do zamka na
nodze. Druga osoba wkładając rękę
w poszycie przez otwór w górze
nogi sięga po dętkę chwytając ją w okolicy
zaworu i wciąga dętkę w poszycie.
Włożyć zawory w otwory w nodze
i docisnąć rzep.

5

6

Wykonać punkty 4-6 jak w instrukcji wymiany nogi.

Końce dętki włożyć do kieszeni wewnętrznych, zagiąć kieszenie
zapinając rzepy, schować je w poszyciu i zasunąć zamki.
*ZALECA SIĘ WYMIANĘ DĘTKI W 2 OSOBY
Uwaga: Produkt zawiera dętki, nie dopuszczać do kontaktu z ostrymi przedmiotami!
Nie przechowywać mokrego namiotu w złożeniu!
Nie dopuszczać do kontaktu z ogniem i źródłami ciepła!
Dopompowywać powietrze do nóg co 12 godzin.

1

INSTRUKCJA MONTAŻU NOWEGO POSZYCIA
2

Ułożyć namiot na lewej stronie - nogi w jednym kierunku, równolegle
do siebie.

Odpiąć maskownicę, wentyl. Odpiąć taśmy naprężające w dole
każdej nogi.

3

4

Odpiąć zamki (suwak znajduje
się w górnej części poszycia).
Wykonać 4 razy.
Poszycie złożyć i schować.

Nowe poszycie ułożyć na lewej stronie. Zapiąć zamki (rozpocząć
dopinanie poszycia do nóg od dołu). Wykonać 4 razy.

5

6

Zapiąć taśmy (przełożyć taśmy
naprężające w dolnej części nóg
przez regulatory).

Namiot ułożyć na prawej stronie i dopiąć w górnej części poszycia
wentyl i maskownicę za pomocą klamer.

Uwaga:

Produkt zawiera dętki, nie dopuszczać do kontaktu z ostrymi przedmiotami!
Nie przechowywać mokrego namiotu w złożeniu!
Nie dopuszczać do kontaktu z ogniem i źródłami ciepła!
Dopompowywać powietrze do nóg co 12 godzin.

