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Instruktion og information i at samle og
bruge dit Premier Sport Shelter

Følg disse simple
instruktioner trin
for trin og du vil
hurtigt kunne slå dit
nye shelter op og
tage det ned igen.
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Instruktion i at samle og sætte dit nye
Premier Sport Shelter op!

Se instruktionsvideoen på vores
hjemmeside for yderligere information!

Når du sætter dit Sports
Shelter op, skal du forsøge at
placere det så du har vinden
på bagsiden. I denne position
yder dit Sports Shelter den
bedste beskyttelse.

Tag
flex-stængerne ud af posen og saml
dem. De er alle ens og derfor
nemme at bruge
Placer
dit Sports Shelter på jorden
med forreste samleled i ”UP”
positionen, som vist på
billedet.
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Se instruktionsvideoen på
vores hjemmeside for
yderligere information!

VIGTIGT!
Det er nu dit Sports Shelter
skal sikres til jorden. Brug spyddene til blødt
underlag og græs eller sandsækkene, fyldt med
sand eller grus, til hårde og faste underlag. Sikres
dit Sports Shelter ikke til jorden inden det rejses
i åben position, kan det i blæsende vejr skabe
Problemer og der kan opstå
farlige situationer

Grib fat i top rammen
med begge hænder, løft
langsomt dit Shelter op i
åben position.

Imens
du holder dit
Shelter i oprejst
position med 1 hånd,
presses (begge) sidehængsler forsigtigt
ned i låst position.
Dit Shelter er nu
låst i åben
position.
Husk:
2 sider
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Se instruktionsvideoen på
vores hjemmeside for
yderligere information!

De 2
flex-stænger
placeres udvendig på
den midterste aluminiums
ramme

Når de 2
flex-stænger er placeret
udvendig på midterrammen, skal spidsen af
flex-stangen monteres i samleledet i bunden og derefter
i samleledet i toppen. Til sidst skal flexstangen trykkes
ind i det midterste samleled. Luk de små velcro
bånd rundt om flex-stangen.
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De 2 midterste
flex-stænger monteres på
samme måde: Spidsen placeres i
samleledet i bunden, derefter i
samleledet i toppen og til slut
trykkes den midterste
på plads.

Dit Sports Shelter
er nu samlet og sat op på
mindre end 5 minutter! For
yderligere information og for at se
”set-up” videoen, gå til vores
hjemmeside og klik
på linket.

Se videoen
på vores
hjemmeside
for yderligere
information!
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Instruktion i at tage dit
Sports Shelter ned.
Fjern alle 4
flex-stænger. Start med de
yderste først. Åben velcro båndene.
Skub flex-stangen ud af det midterste
samleled og tag endespidsen ud af Topsamleledet. Tag nu hele flex-stangen ud
af dit Sports Shelter og gør derefter
det samme i den anden side.

Se videoen på vores hjemmeside
for yderligere information!
Fjern de 2 midterste flexstænger ved først at skubbe
dem ud af samleledet i
midten. Skub dem lidt til
siden og fjerne flex-stangen
fra samleledene i top og
bund.

Når alle 4
flex-stænger er
fjernet – løft da op i
sidehængslet imens du
holder i Top-alurammen.
Gør det samme i den
anden side.
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Stående i midten –
med begge hænder omkring Top-rammen
– læg langsomt dit Sports Shelter ned
på jorden.

VIGTIGT!
Fjern ikke spyd
eller sandsække før
dit Sports Shelter er
foldet/lagt sammen på jorden
igen. Hvis du fjerner spyd eller
sandsække, inden dit Sports
Shelter er lagt sammen på
jorden og der kommer et
vindstød, kan det give dig
alvorlige problemer.

Når du lægger
dit Sports Shelter ned, skal
du holde stoffet bagved de sorte
midterlåse, ved at skubbe det med
dine hænder eller ved at ”føre”
det med den ene fod, imens du
lægger det ned, som vist på
instruktionsfilmen.

Når dit Sports
Shelter ligger på jorden,
kan du fjerne pløkker
eller sandsække.

Se instruktionsvideoen på vores
hjemmeside for
yderligere
information!
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Med dit Sports Shelter på
jorden, skal du skubbe stoffet
længst bagud i hjørnet, væk
fra hjørne hængslerne.
Dette er meget vigtigt, så du
kan SE hjørne hængslerne og
dermed sikre at de er i ulåst
position, inden du folder
siderne ind.

Når du har
skubbet stoffet tilbage i
hjørnet og kan se de 3 hjørne
hængsler, kan du låse
hængslerne op.

Skub nu forsigtigt
siderne indad, så du ved at
hjørne hængslerne er
låst op.
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Dernæst,
ryk ind til center-ledene i midten,
hvor gummi-låsene er. Skub stoffet tilbage,
bagved de 3 sorte center-led så du let kan se låsene.
Lås alle 3 op! Placer derefter den anden hånd
bagved center-ledene og hold på stoffet
som på billedet, træk derefter
leddet fremad.

Se instruktions-videoen på
vores hjemmeside for
yderligere information!
Samleledene
er designet til at holde stoffet
inde i midten, bagved de sorte
center-led.

Skub
dit Sports Shelter sammen,
en side ad gangen.
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VIGTIGT!
Hold alle flamme- og varmeelementer borte fra dit nye Sports Shelter.
Teltdugen er lavet af flammehæmmende materiale, hvilket opfylder CPAI-84 specifikationerne, men teltdugen
er ikke brandsikker. Materialet vil brænde, hvis det forbliver i konstant kontakt med et hvilken som helst flamme
eller varmeelement.
Sørg altid for at sikre dit Sports Shelter til jorden, inden du rejser det.
Dit Sports Shelter er usikkert at bruge under blæsende forhold og risikerer at gå i stykker, hvis det ikke er sikret
til jorden, inden det bliver rejst. Brug de medfølgende spyd eller sandsække til, at sikre dit Sports Shelter
til jorden, inden du folder det ud i åben position.
•
•
•
•
•
•

Udvis god fornuft og dømmekraft ved brug af dit Sports Shelter.
Rejs det på et fast og jævnt underlag.
Forsøg aldrig at rejse dit Sport Shelter under kraftige vind- eller stormforhold.
Børn bør være under observation, hvis de skal rejse et Sports Shelter.
Hæng ikke noget i aluminiumsrammen. (Bortset fra den tilegnede krog)
Læs alle instruktionsvejledninger, inden du tager dit Sports Shelter i brug.

Reklamationsret
TT COMPANY yder i forbrugerkøb to års reklamationsret. Måtte en af TT COMPANY leveret vare være
mangelfuld vil kunden have følgende muligheder:
1. Kunden kan få manglen afhjulpet
2. Kunden kan få varen byttet til en ny vare
3. Kunden kan få et afslag i prisen
4. Kunden kan få penge tilbage mod at tilbagelevere varen
Hvis kunden vælger at få pengene tilbage eller et afslag i prisen, kan TT COMPANY dog afvise kundens krav,
hvis TT COMPANY i stedet tilbyder kunden at vælge mellem, at få manglen afhjulpet, fx ved en reparation
eller at få varen ombyttet.
Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert
betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamationsretten bortfalder ligeledes hvis
produktet ødelægges som følge af uagtsom brug under kraftig blæst eller storm eller varen ved naturligt brug
er slidt op inden fristens udløb.
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
TT COMPANY
Skovbakkevej 97
8800 Viborg
Danmark
Tlf: +45 2339 7557

