
Utforsk naturen 
Med Taktelt Fra Expedition Norway 

Monteringsanvisning 

EN-140-ES3 

EN-160-ES3 

EN-190-ES3



 Når du åpner esken og åpner teltet for første gang 
da finner du alt du trenger inni teltet.  

Legg teltet på en flat overflate, gulv eller et stort bord. 
Løsne alle 6/8 stroppene, 4 med borrelås og 2/4 med D-
ring. 

Brett opp teltet og åpne ene siden og ta ut alt av løse 
deler som ligger inni teltet. Se over at du har alt som er 
på bildet. 

(Annekset vil komme i egen eske hvis du har bestilt 
dette. Montering av dette står i Bruksanvisningen.)

Monteringsanvisning

Når du åpner teltet for første 
gang



Start med skinnene

Start med skinnene til festene under teltet. Skyv 
inn to muttere per skinne. Bruk medfølgende 
sekskantnøkkel til å skyve mutterne slik at dem 
plasseres over hullene bak i skinnene. 

Snu teltet slik at siden med 4 sorte runde 
klistremerker er opp. Fjern klistremerkene så skal 
4 hull komme frem.

Legg skinnene slik at hullene i bunnen på teltet treffer 
hullene/mutrene som er i skinnene. 

Tre skruene med skiven på fra innsiden av teltet og få 
dem til å treffe i mutrene. Få begge skruene til å entre 
før du strammer til med sekskantnøkkelen som følger 
med. Husk å sentrer skinnene slik at dem ikke stikker 
utenfor bunnen til teltet.



Glidelås til transport trekk

Før du snur teltet er det lurt å finne frem 
transport trekket, glid løs den nedre delen av 
glidelåsen. Denne skal tres inn i sporet som er i 
bunnen på teltet som skinnene er montert på. 

Sjekk at du trer denne inn rett vei.  

Stigen monteres

Stigen monteres ved at hengslene skrus fast gjennom 
bunnen. Her er det 4 hull (2 par). 

Pass på at du legger stigen med låsene opp og at du 
roterer festen på stigen slik at den hviler fint på 
bunnen når den er skrudd fast.  

Fest stigen med borrelåsen som er fast på bunnen.



Transport trekket monteres

Transport trekket tres inn slikt og festes til 
resten av bunnen via glidelåsen som er glidet inn i 
bunnen.  

Husk å pass på å ikke få teltduk eller annet fast i 
glidelåsen. Ved bruk av for mye kraft kan 
glidelåsen gå i stykker.



Da er teltet ferdig satt sammen

Når trekket er kommet på så gjenstår det 
bare å stramme de to/fire d-ring stoppene 
over transort trekket.

Løft teltet opp på taket av bilen, vær helst 2 
personer eller bruk en løfteinnretning. 

Finn frem boltene og spesial skivene som skal 
føres inn i skinnene under teltet. 

Montere teltet på bilen



Når du har fått plassert teltet på taket 
på bilen, og i den posisjonen som du 
ønsker, så løfter du teltet opp slik at du 
får plassert boltene på hver side av 
takstativet. Gjør dette på begge sider 
før du går videre.

Deretter monterer du brakettene og 
skrur fast nylon mutterene med 
medfølgende verktøy. Stram til det sitter 
sikkelig fast.



Da er du ferdig 

Når du har strammet til alle skruene, er det bare 
disse 4 endestykkene som skal tres inn i enden på 
skinnene, så er teltet ferdig montert og du er klar 
for å legge ut på tur. 

Takk for at du valgte et telt fra Expedition Norway. 

God tur.





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
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