
Quick-Up telt
montering 

1. Træk rammen lidt ud så hele rammen kan ses
2. Læg tagdugen over rammen, træk den godt ned i alle hjørner og fastgør hjørnerne 

til Velcro’en
3. Fordel resten af taget godt, taget strammes med snor i kip 1-3 steder (afhængig 

af størrelse)
4. Træk og ryst let i rammen til hele rammen spænder sig ud og taget folder sig op
5. Pas på med at få frisen godt ned i alle hjørner
6. Lås taget ved at skubbe hjørner og midt ben koblingerne (kun på 3x6 & 4x8) til 

man hører et klik
7. Juster benene til ønsket højde (bør gøres i 2 omgange)
8. Fastgør væggene med Velcro til indersiden af frisen på taget
9. Skal to eller flere vægge monteres, monter først lynlås på næste væg før man 

fastgør Velcro til ben og frise
10. Afstivere 3 m eller 4 m: monteres på tværs mellem sektionerne efter behov eller 

ved brug af halvvægge (tilbehør)
11. Skal flere telte monteres ved siden af hinanden, kan tagrende og fastgøring-

sklemme mellem benene benyttes (tilbehør)
12. Nedtagning er i modsat rækkefølge
13. Teltet bør luftes og tørres efter brug i fugtigt vejr
14. Ved transport og opbevaring anbefaler vi at tagdugen tages af rammen

Forankring
Forankrer teltet godt efter montering.
Brug medfølgende jordpløkker og barduner, vægtlod eller sandsække (tilbehør).
Hvis det er på plæne, jord eller andet løst underlag anvendes jordpløkker og barduner 
som medfølger.
Ved montering på asfalt, fliser eller andet hårdt underlag anbefales brug af vægtlod el-
ler sandsække samt barduner der hvor det er muligt. Man kan benytte surringsstropper 
oppe i tagkrydsene og spænde ned mod marken eller andet egnet fast anordning man 
måtte have tilgængelig.

Vejr og vind
Man må udvise et vist skøn og vurdere situationen med henblik på vejr og vind.
Teltet bør holdes under opsyn og tages ned hvis vejrforholdene kræver det.
Teltet er ikke dimensioneret for sne eller kraftig vind og vil kunne kollapse hvis det 
bliver udsat for disse belastninger. For at undgå sneen må denne fjernes så hurtigt 
som muligt ellers må teltet tages ned.
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