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MANUAL RESETÄLT 

MANUAL FÖR RESETÄLT 

För modellerna AR260 och AR68 (260 och 390 cm storlek, den större modellen visas på bilden). 
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Före användning 

Kontrollera så att alla delar av tältet finns och är i brukbart skick efter du köpt det. Det kan också 
vara en idé att öva på att sätta upp tältet hemma innan du åker iväg på semestern så att eventuella 
problem kan lösas i lugn och ro. Detta säkerställer också att du kan sätta upp tältet på ett smidigt 
och säkert sätt när det väl ska användas. 

Montering 

Se till att alla delar finns före start. 
Se till att marken är fri för föremål som pinnar, stenar etc. och att blixtlåsen på alla paneler är 
uppdragna innan du reser tältet. 

1. Trä markisen genom markisskenan, se till att skenan är fri från skräp och skador först för att göra
gängningsprocessen enklare. Använd vid behov en liten mängd smörjmedel för markisskenor. Se till
att markisen är centralt placerad över husvagnens dörr och undvik att blockera fönster eller ventiler.
Ett tips är att kontrollera dimensionerna på din specifika husbil/husvagn med din handlare för att
säkerställa att ditt fordons mått är lämpliga för tältet.

2. Först monterar du alla glasstänger och lägger dessa försiktigt på marken tills de behövs. Se till att alla
stolpar är ordentligt fogade.

3. För försiktigt in glasfiberstolparna genom markishylsorna och fäst sedan stångringen försiktigt och
säkert i bottenänden genom att sätta in stiften i själva stången. Undvik att sätta för mycket tryck på
eller att böja stolparna.

4. Positionera stödstolparna i aluminium - se till att ändarna placeras försiktigt i de avsedda förstärkta
hållfickorna och bind sedan försiktigt och säkert dem på plats.

5. Börja knäppa ut markisen genom att börja med knutpunkterna närmast din husvagn och vinkla dessa
mot husvagnen. Fortsätt försiktigt med att knäppa ut resten av markisen och se till att tyget inte blir
överspänt och att markisen sitter jämnt och vinkelrätt mot husvagnen.

6. Se till att alla knutpunkter och riktlinjer används. Markisen får aldrig användas utan att använda alla
knutpunkter och riktlinjer.
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Vård och förvaring 

1. Om möjligt, ta ner markisen i torra förhållanden enligt samma instruktioner som när du satte upp din
markis fast i omvänd ordning. Om markisen demonteras när den är blöt, se till att den får lufttorka
naturligt så snart som möjligt.

2. Försök undvika långvarig exponering för solljus eller hårda vindar och regn när du reser tältet. Om
möjligt försök att välja en skyddad och skuggad plats. Långvarig exponering för solljus leder till UV-
nedbrytning som inte täcks av garantin.

3. Rengör endast med vatten och en mjuk borste. Skrubba aldrig markisen. Om du använder några
tältspecifika rengöringsmedel, ska du alltid tvätta tyget omedelbart.

4. Alla markiser och tältprodukter kan läcka vid första användningen, det här är den naturliga
"acklimatiseringsprocessen" och är inte ett fel i produkten. Kondens kan också påverka oventilerade
markiser och kan snabbt åtgärdas genom att lämna dörröppningarna lätt öppna där det är möjligt
och alla ventiler öppna.

5. Undvik att vidröra insidan av markisen när det regnar eller upplever kondens, eftersom detta kan
påverka tygets vattentätning. Eventuella mindre läckor kan enkelt behandlas med en lämplig
vattentät spray som finns hos välsorterade fritidsbutiker.

6. Använd ALDRIG öppen eld i ditt resetält. Följ alltid säkerhetsåtgärderna för brand på alla platser och
anvisningarna på etiketterna för brandskydd.

7. Tänk på att grillar avger kolmonoxid som kan döda - någon tänd grill bör aldrig placeras i tältet, inte
ens efter släckning.

8. Förvara alltid ditt tält torrt, i originalpåsen och borta från fukt.
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Specifikation 

Bredd: 260 cm eller 390 cm beroende på modell 
Djup: 240 cm 
Rälshöjd: 235-250cm 
Material: 190T Ripstop Polyester med PU-beläggning 3000mm, UV-beständig 
Ram av stål och glasfiber 
Två sidodörrar med luftflöde med nät 
Innehåller ytterligare stödstolpar 
Innehåller ytterligare främre kapellstänger som kan användas för att stödja dörren 
Inkluderar PVC dragkjol 
Inkluderar 7 mm Keder-remsa som passar dem flesta husvagnstältskenor 

Konsumentkontakt 
Arc E-commerce AB 
Box 3124 
13603 Haninge 
Sverige 


