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Montering av Easy-Up telt 
Gjelder for telt på 3x3m, 3x4,5m og 3x6m 

 

 Ved montering skal det ALLTID være minimum to personer. 

 To personer tar godt tak i to hjørnestolper hver, i hver sin kortende av teltet. 

Løft opp og trekk rammen ut samtidig som dere går fra hverandre. 

 Rammen skyves ut helt til alle hjørnene går i lås. For å få ut den siste biten kan 

det lønne seg at en går under teltet og trykker rammen opp samtidig så den 

andre personen får hjørnene i lås. 

 Bena på teltet kan nå heves til ønsket høyde. 2 og 2 hjørneben heves samtidig 

for å unngå vridning av rammen. 

 Takduken strammes og festes til rammen med borrelåsene som er festet i 

takduken. 

 Veggene henges på med borrelås til takduken. Start i ene hjørnet og forsett 

rundt hele teltet. Veggskjøtene lukkes med glidelås. 

Takrenner festes på same måte mellom flere telt. Påse at takrennen har 

helling den ene veien. Takrenner kan lekke vist de står fulle av vann. 

 Teltene skal ALLTID plugges fast i bakken og barduneres til husvegger, gjerder, 

trær eller betonglodd. Ved sterk vind bør det tas ned. 

Etter bruk: 

 Ta av sideveggene og brett dem pent sammen. 

 Senk bena parvis. 

 Åpne borrelåsene på takduken. 

 Åpne alle låseknakkene. 

 2 personer løfter teltet opp og presser det sammen. 

 Pass på at takduken ikke henger ut over rammen ved sammenpressing. 

 

NB: 

 Transport skal skje på en ren og sikker måte. Ikke dytt teltet inn i bil/henger. 

 Tak og veggduker skal ikke legges på bakken. 

 Det er strengt forbudt å steke, grille og røyke i dette teltet. 

 Teltet skal være rent og tørt ved tilbakelevering. 

 Det er ikke tillatt å feste lim, tape eller klistermerke på teltet. 

 Eventuell rengjøring, tørking og reparasjoner blir belastet leietaker. 


