NOPSA-Pikateltan käyttöohje
Pystytys:
1. Ota teltan runko esiin kuljetuspakkauksesta ja aseta teltan runko maahan keskelle aluetta
johon aiotte sen pystyttää.
2. Ota rungon nurkista kiinni ja vedä runko auki.
3. Kiinnitä katto huolella neljästä kulmasta tarranauhalla runkoon sekä harjatolpan/tolpat niille
katossa tarkoitettuihin vahvistettuihin kiinnityskohtiin katossa olevalla kiristysnauhalla. Jatkossa
voit halutessasi jättää katon runkoon kiinni ja näin nopeuttaa pystytystä. Kattokangas kuitenkin
kestää kauemmin käyttöä jos se otetaan aina käytön jälkeen irti.
4. Tarttukaa vastakkaisilta puolilta teltan haitarirakenteeseen. Nostakaa telttaa ja samalla vetäkää telttaa kunnes se on kokonaan auki asennossa. Varokaa jättämästä käsiänne haitarirakenteiden väliin! Huom! Jos pystytätte yksin pikatelttaa niin kannattaa aukaista haitarirakennetta
niin paljon kuin saa ja sitten mennä telttarungon alle keskelle ja nostaa pikatelttaa ylöspäin
samalla ravistellen. Tällöin teltta avautuu vaivattomasti lähes kokonaan.
5 Työnnä kattorakenteen kulmaosaa jalkaa pitkin ylöspäin kunnes osa lukkiutuu yläasentoon.
6. Astu rungon jalan alatason päälle ja vedä jalan korkeudensäätö sokka auki. Nosta teltta haluttuun korkeuteen korkeussäädettävien jalkojen avulla.
7. Kiinnitä haitarirakenteiden keskellä olevat pikalukitusnauhat, Kiristä tarpeen mukaan jotta
kangas pysyy kireällä.
8. Kiinnitä teltta huolella! Pehmeällä alustalla voi käyttää mukana olevia kiinnitysliinoja ja maakiiloja. Kovalla alustalla tarvitaan painot! Valmistajan suositus on 30 kg painoa/runkotolppa.
Painot ovat pakollinen lisävaruste, jotka kannattaa hankkia samalla kuin telttakin.
9. Kiinnitä sivuseinät tarpeen mukaan. Seinissä on Velcro - tarranauhat ylhäällä samoin kuin
telttakankaassakin kiinnitystä varten. Kulmatolppiin sivuseinät tulevat kiinni tarralenkeillä. Toisiinsa seinät kiinnittyvät kätevästi molemmissa sivuseinän päädyissä olevilla vetoketjuilla.
Huom! Jos laitat monta telttaa peräkkäin kysy lisävarusteista sivuseinien jatkokappaletta helpottamaan kiinnitystä sekä sadevesikouruja telttojen väliin.
Purkaminen:
1. Vapauta jalkojen yläosassa olevat lukitussokat, niin että jalat pääsevät esteettä liukumaan
telttaa suljettaessa.
2. Vapauta jalkojen korkeudensäätö sokat ja työntäkää jalkojen pidennykset sisään.
3. Vapauta haitarirakenteiden keskellä olevat pikalukitusnauhat. Mikäli nauhat ovat kiinni haitaritangot voivat vahingoittua, eikä teltta mene kiinni.
4. Tarttukaa pikateltan 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
käsiänne sulkeutuvan teltan rakenteiden väliin!
Telttaa kokoon pantaessa tarkastakaa, että rungon kaikki nivelet liikkuvat vapaasti, sekä ettei
niissä ole jännityksiä ja että katoskangas ei jää rungon osien väliin.
5. Suosittelemme poistamaan kattokankaan rungon päältä (kuljetuksessa rungon
osat saattavat vahingoittaa kangasta). Puhdista katos mahdollisesta liasta.

Pesuohje
Käytä mietoa pesuainetta (ei tahranpoistoainetta) ja runsaasti vettä teltan puhdistukseen. Parhaan lopputuloksen saatte kun
annatte kankaan liota yön yli pesuaineliuoksessa ja pesette sen seuraavana päivänä pehmeää pesuharjaa käyttäen. Anna
kankaiden kuivua ennen kuin suljet ne säilytykseen. Ei konepesua!
Takuu
Nopsa pikateltoilla 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 säilytystä sekä käyttöohjeiden noudattamista.
Takuu ei koske normaalissa käytössä tapahtunutta kulumista.
TÄRKEÄÄ - TUTUSTU ENNEN TELTAN KÄYTTÖÄ!
• Tarkistaka, että teltta on ehjä ennen pystyttämistä. Mikäli jokin osa on rikki, toimittakaa teltta huoltoon TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskukselle.
• Kiristä haitarirakenteen ruuvit ja mutterit mikäli ne ovat päässeet löystymään. Jos haitarirakenne tuntuu jäykältä, löysää
muttereita reilusti.
• Kiinnitä teltta maahan maapiikeillä ja naruilla tai aseta painot teltan jalkojen alaosaan. Suosittelemme käytettäväksi painoja vähintään 30kg / teltan jalkatolppa (esim. 4x4m telttaan siis 120kg).
• Älä käytä telttaa kovissa tuuliolosuhteissa, myrskyssä tai rankkasateessa. Telttaa ei myöskään suositella käytettäväksi
kovassa lumisateessa tai kovalla pakkasella. Varo yllättäviä tuulenpuuskia!
• Pikateltta on suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Telttaa ei suositella jätettäväksi pystyyn pitkiksi ajoiksi.
• Älä jätä telttaa vartioimatta.
• Älä jätä käsiäsi teltan haitarirakenteen väliin pystyttäessä/purkaessa.
• Teltan runko painaa, varo selkääsi etenkin jos pystytät telttaa yksin. Yksin pystyttämistä ei suositella 4x4m isommissa
teltoissa.
• Älä anna telttaa lasten käyttöön.
• Älä kiipeä teltan rakenteisiin.
• Älä käytä telttaa avotulen lähellä. Varaa asianmukaiset sammutusvälineet mikäli esim. valmistat ruokaa teltassa.
• Mikäli käytät telttaa messuilla ym. yleisötapahtumissa niin varmista tapahtuman järjestäjältä, että teltta vastaa kyseisen
tapahtuman paloturvallisuusvaatimuksia.
Rungot: teräs ja erikoisvahva alumiini
Nivelet: teräs ja nylon
Katto ja seinät: Akryylillä päällystetty polyesterikangas
Paloluokitus: B1
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