
Utforsk naturen 
Med Taktelt Fra Expedition Norway 

Bruksanvisning 

EN-140-ES3 

EN-160-ES3 

EN-190-ES3



 Når du skal bruke teltet så begynner du med å løsne 
stroppene med D-ring, 2/4 stk. 

Åpne glidelåsen til transport trekket og løsne den helt 
fra hverandre.

Bruksanvisning

Når du skal bruke teltet for 
første gang………..



Ta av transport trekket

Vipp trekket over og trekk de ut sideveis.



Stigen

Stigen løsnes og trekkes helt ut. 

Press ned på stigen og så dra teltet og stigen 
mot deg slik at teltet slås opp. 

Juster stigen slik at den får passe lengde. 

Vær sikker på at leddene er i lås og at stigen står 
støtt.



Ved inngangen finner du bøylen som du drar ut og 
trer inn i føttene som er på hver side av inngangen.  

Plasser bøylen slik som på bildet under.

Dem medfølgende teleskopstangen skal monteres 
fra åpningen over inngangen og mot bøylen. Fest 
bardunene til teltet å slå slå ned telt pluggene.  

Stram bardunene godt.



Anneks montering

Annekset og gulvet finner du i egen pose 
om du har bestilt dette. Her ligger det 
også flere teltplugger.

Løsne bardunene og løft opp teltet slik som på 
bilde.



Tre inn den delen av annekset som vist 
på bilde i samme spor som du fjernet 
transporttrekket fra.

Deretter tar du å plasserer stigen slik at 
teltet kommer med og stigen står «inne» i 
annekset.



Deretter glider du bare glidelåsen rundt slik at 
Annekset festes til teltet.

Gulvet til Annekset ligger også i posen. 
Dette festes ved å bruke glidelåsen.  

Vipp opp stigen og legg gulvet inni 
annekset. Glid så fast Gulvet til Annekset.  

Sett stigen på plass



Bank ned teltpluggene og stram bardunene. Sørg for 
at Annekset er stramt. 

På alle våre telt er høyden justerbar på anneksene. 
På innsiden øverst i annekset er det flere stropper 
som kan strammes for å justere høyden. Juster 
høyden på annekset slik at det er stramt og fint.

Hjelpestrikk

Hjelpestrikkene hjelper når du skal slå sammen teltet disse 
trekker oss teltduken slik at det blir lettere å pakke ned 
teltet.  

Fjern disse å lagre dem i en av lommene inne i teltet.  

Disse skal kun brukes når teltet skal og er slått sammen.



Spiler til Stormklaffer

Det er 6 stk stenger med teltet til Stormklaffene. Finn 
åpningen i duken rundt bunnen og tre inn stengene. Disse 
skal inn på skrå i bunnen. 

Når du bruker Anneks er det viktig at det monteres før 
du setter inn stengene i bunnen. Hvis ikke kommer 2 av 
stengene i veien for glidelåsen til Annekset 

Bøy stangen opp og fest den i maljen som er på 
hjørnet av hver Stormklaff.  

Etter mye bruk vil disse få en naturlig bøy når dem 
ikke er i bruk. De kan med fordel rettes ut med 
gjevne mellomrom slik at de strammer opp 
Stormklaffene slik som dem skal.



Når teltet skal slås sammen igjen!

Når teltet skal slås sammen igjen følger man bare 
denne bruksanvisning i motsatt rekkefølge. Men noen 
ting er viktig å huske på. 

• Løsne begge klaffene med borrelås merket sort på 
bilde til venstre, og brett dem opp under 
stormklaffene før du bretter teltet sammen. 

• Sørg for at teltet er tørt hvis det skal lagres en 
stund. Hvis ikke sett opp teltet når du kommer hjem 
og luft ut sikkelig. 

• Glid igjen alle myggnettingen, vindu og innganger. 

• Pakk teltet godt, dytt duken godt inn slik at 
transporttrekket kommer lett på. 

• Pass på glidelåsen til transporttrekket. Hvis teltduk 
kommer inn i glidelåsen kan denne gå i stykker. Hold 
en hånd eller en finger bak slik at dette ikke skjer. 

• Pas på å etterstramme mutterne til festene under 
ved behov.





Spesifikasjoner

EN-140-ES3 EN-160-ES3 EN-190-ES3

Sovekapasitet: 3-5personer 
  Årstider: for alle årstider 
 Størrelse: 192 cm B x 307,5 cm L x 122 cm H 
(Åpent) 
  Størrelse: 192 cm B x 122 cm L x 30,5 cm H 
(Lukket) 
  Størrelse seng: 192 cmx 244 cm (BxL) 
  Vekt: 73 kg 
 Kapasitet vekt: opp til 250 kg 
 Bunn: Aluminiumsplater og isolert skum 
 Ramme: Aluminium 
 Stige: Teleskop aluminium.  
 Regn-trekk/tak: 420D Polyester Oxford PU 
2500mm, W / P, W / R 
Telt tekstil: Høy kvalitet 270 ± 10g Rip-Stop 
poly-bomull Lerret, vanntett ventilasjon W / 
P PU 
 Myggnetting: Ja 
 Madrass: Skum med høy tetthet 70mm tykk 
 Innvendig ramme: 5/8 "aluminiumsrør 
 Grunnkonstruksjon: Sveiset aluminiumsrør 
med isolasjon og aluminiumsdeksel 
 Kjøretrekk: Kraftig PVC 

Sovekapasitet: 2-4personer 
 Årstider: for alle årstider 
 Størrelse: 162 cm B x 307,5 cm L x 122 cm H 
(Åpent) 
  Størrelse: 192 cm B x 122 cm L x 30,5 cm H 
(Lukket) 
  Størrelse seng: 162 cmx 244 cm (BxL) 
  Vekt:65 kg 
 Kapasitet vekt: opp til 250 kg 
 Bunn: Aluminiumsplater og isolert skum 
 Ramme: Aluminium 
 Stige: Teleskop aluminium.  
 Regn-trekk/tak: 420D Polyester Oxford PU 
2500mm, W / P, W / R 
Telt tekstil: Høy kvalitet 270 ± 10g Rip-Stop 
poly-bomull Lerret, vanntett ventilasjon W / 
P PU 
 Myggnetting: Ja 
 Madrass: Skum med høy tetthet 70mm tykk 
 Innvendig ramme: 5/8 "aluminiumsrør 
 Grunnkonstruksjon: Sveiset aluminiumsrør 
med isolasjon og aluminiumsdeksel 
 Kjøretrekk: Kraftig PVC 

Sovekapasitet: 1-3personer 
  Årstider: for alle årstider 
 Størrelse: 142 cm B x 307,5 cm L x 122 cm H 
(Åpent) 
  Størrelse: 192 cm B x 122 cm L x 30,5 cm H 
(Lukket) 
  Størrelse seng: 142 cmx 244 cm (BxL) 
  Vekt: 54 kg 
 Kapasitet vekt: opp til 250 kg 
 Bunn: Aluminiumsplater og isolert skum 
 Ramme: Aluminium 
 Stige: Teleskop aluminium.  
 Regn-trekk/tak: 420D Polyester Oxford PU 
2500mm, W / P, W / R 
Telt tekstil: Høy kvalitet 270 ± 10g Rip-Stop 
poly-bomull Lerret, vanntett ventilasjon W / 
P PU 
 Myggnetting: Ja 
 Madrass: Skum med høy tetthet 70mm tykk 
 Innvendig ramme: 5/8 "aluminiumsrør 
 Grunnkonstruksjon: Sveiset aluminiumsrør 
med isolasjon og aluminiumsdeksel 
 Kjøretrekk: Kraftig PVC

Expedition Norway DA 
Helleskogen 24.                            
4810 Eydehavn                   

www.expeditionnorway.no          
IG/FB:@expeditionnorway 

NO920242367MVA

http://www.expeditionnorway.no

	Utforsk naturen

