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Brugervejledning 
Range X3 Telt

INDLEDNING
Korrekt brug
Al anden brug end den, der beskrives, eller ændringer af 
produktet er ikke tilladt og kan medføre personskader 
eller skader på produktet. Producenten hæfter ikke for 
skader som følge af forkert brug. Produktet er ikke 
beregnet til kommerciel brug.

Beskrivelse af dele, funktioner og egenskaber

OPSÆTNING
Opsætning af teltet

ADVARSEL
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER
LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER
Hold al åben ild og alle varmekilder borte fra denne 
teltdug. Vi tilråder, at du altid placerer teltet på vindsiden 
af eventuelle lejrbål. Dette vil nedsætte risikoen for, at der 
lander gnister på teltet. I tilfælde af brand skal søges mod 
udgangen for at komme væk fra ilden.
Sæt aldrig teltet op tæt på en flod, under et træ eller 
andre mulige farer.
Hold udgangene ryddet.
Sørg for, at ventilationsåbningerne altid er åbne, for at 
undgå kvælningsulykker.
GEM ANVISNINGERNE

Teltets mål：
Ydertelt: 210cm x 210cm x 120cm
Grundmål: 220cm x 220cm
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1. Læg inderteltet <E> fladt på jorden. Træk de fire 
hjørner udad.
Bemærk: Sørg for, at kanalerne til stængerne <B1> 
vender opad.
Bemærk: Sørg for, at lynlåsen til teltindgangen er 
lukket.

2. Sæt stængerne <B1> helt ind i kanalerne.(FIG1)
3. Rejs inderteltet <E> op og tryk enderne af stængerne 

<B1> ind i jernstængerne på hvert hjørne af 
inderteltet <E>.(FIG2)

4. Fastgør taget på inderteltet <E> på stængernes kryds
med de påsyede bændsler. (FIG2)

5. Dæk nu yderteltet<A> og sæt krogene i de fire
øjer.(FIG3)

6. Isæt stængerne<B2>. Understøt teltets indgang med
de samlede stænger<B2>.(FIG3)

7. Fastgør teltet ved at trykke teltpløkkene<D> ned i
bundens øjer.(FIG3)

8. Bind den ene ende af bardunerne <C> til de fire
hjørneringe på yderteltet <A>.(FIG4)

9. Sæt den anden ende på teltpløkkene <D> og fastgør
dem ved at sætte teltpælene <D> i jorden. (FIG4)

10. Bemærk: Sørg for, at bardunerne <C> altid står i en 
vinkel på 45°.

11. Spænd ikke bardunerne <C> for hårdt.

ADSKILLELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
Følg trin 1-11 i modsat rækkefølge.
1. Rengør teltet indefra og ud, og fjern eventuelle pletter

og skjolder med en svamp og koldt vand. Brug sæbe 
uden rensemiddel til større rengøring.

2. Teltet må aldrig komme i vaskemaskine eller 
tørretumbler. Vaskes i hånden og lufttørres.

3. Lad alle dele tørre grundigt, før teltet pakkes sammen
igen. Det forebygger dannelse af mug, dårlig lugt og 
misfarvning.

4. Sy med tråd ved reparation af mindre utætheder og
skader på stof- og plastikdug. Knækkede stænger 
bindes sammen med reb. Iturevne dele repareres 
med tape.

5. Genstridige lynlåse kan smøres med en silikonespray.

OPBEVARING
Teltet opbevares i stofposen og anbringes køligt og tørt, 
beskyttet mod sollys og på afstand af varmekilder og 
skadedyr.
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