
OBS! Läs alltid monteringsanvisningen först! Spara den för framtida bruk!

Monteringsanvisning 
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Kära kund!
Ditt nya växttält med transparent presenning skyddar dina krukväxter på 
vintern och är perfekt som växthus på våren och sommaren.

Kasta växttältet framför dig – det viks ut av sig själv. Med endast ett fåtal 
steg är det färdigmonterat.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 
Om du skänker bort eller ger bort produkten ska denna monteringsanvisning 
medfölja.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten!

Ditt Tchibo-team

Säkerhetsinformation 
FARA för barn

Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Påsar och plastmaterial•
är inga leksaker. Se till att barn inte trär dem över huvudet eller sväljer
delar av dem. Kvävningsrisk!

Håll produkten borta från småbarn som skulle kunna försöka använda •
den för att dra sig upp eller klättra upp på den.

FARA genom eld / blixtnedslag / värme

Tänk på att presenningen består av brännbart material:•
– Ställ inte kok- eller värme-apparater i närheten av produkten.
– Rök inte i tältet
– Använd inte öppen eld som t.ex. propangaskokare, levande ljus eller
petroleumlampor i närheten av produkten.

Tänd aldrig eld i tältet och grilla inte i det! •
Risk för kolmonoxidförgiftning!

Sätt inte upp och ta inte ner tältet när det åskar; och undvik att vistas •
i det då. 

Observera! När solen skiner blir det snabbt varmare än 60 °C i tältet.•
– Lämna aldrig barn eller djur utan tillsyn i tältet.
– Öppna ingången i tid så att det kan komma in luft.

VAR FÖRSIKTIG – Risk för person- och sakskador! 

Du kan lätt snubbla över tältpinnarna. Upplys ditt barn om detta.•

Det ihopvikta tältet står under spänning och kan vecklas upp snabbt. •
Säkra det alltid med det tillhörande gummibandet.

Försäkra dig om att inga personer, djur eller ömtåliga föremål finns •
i närheten när du låter tältet vecklas upp.

Häng inte i tältet på insidan. Det kan välta eller skadas.  •

Observera råden så att tältet står stabilt och säkert!•

Användningsområde 
Produkten är avsedd som krukväxtskydd för utomhusbruk. Den är inte lämplig
att vistas i en längre tid eller som lektält för barn. 

Produkten är avsedd för privata hem och lämpar sig inte för kommersiell 
användning.

Tältet får inte användas eller monteras i extrema väderlag som t.ex. orkan 
eller tungt snöfall.
Tältet och dess tillbehör är inte lämpliga för montering i sand. 

Rengöring och förvaring
Torka av presenningen med en fuktad mikrofibertrasa. •
Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel och inte heller hårda
borstar etc. Presenningen bör inte tvättas i tvättmaskin, den får inte heller
kemtvättas, torkas eller strykas.

Kontrollera regelbundet att presenningen inte är skadad eller otät. Sprickor•
och hål lagar du bäst med lämpligt material från fackhandeln. I början 
av varje säsong bör du grundligt kontrollera alla tältdelar – i synnerhet
sömmarna och dragkedjorna.

När du vill ta isär och förvara tältet: Rengör alla delar noga och låt •
dem torka helt innan du viker ihop tältet och lägger undan det, 
så att inga missfärgningar eller mögel bildas. 

Förvara tältpinnarna i den tillhörande påsen. Tältpinnarnas vassa •
uddar och eventuella korrosionsfläckar kan skada presenningen.

Regn, vind och sol gör att tältmaterialet åldras efter ett tag. Detta kan •
leda till färgförändringar och materialslitage. Förvara därför tältet torrt,
svalt, frostfritt och med god ventilation när du inte använder det. Undvik
direkt sol och värme från element.

Tips för att tältet ska stå säkert och stabilt
Ställ alltid produkten på ett jämnt underlag som inte lutar. •

Ställ inte tältet direkt under träd. Risk för blixtnedslag!•

Ställ tältet så att öppningen inte står i drag. Välj helst en plats som ligger •
i lä. Fixera alltid tältet med de tillhörande tältpinnarna.

Tältets motståndskraft mot vind ... •
(förutsättning: Tältet är säkrat med tältpinnarna som beskrivs i monte-
ringsanvisningen)
… upp till vindstyrka 5 (Beaufortskala = ca 40 km/h). Vid vindstyrkor som 
är högre än 6 (Beaufortskala, storm/orkanvarning) bör du ta isär tältet. 
Vid måttlig vind rekommenderar vi att du stänger öppningarna så att 
vindtrycket inte blir för starkt inuti tältet.

Den transparenta presenningen är inte lämplig för användning utomhus•
året runt. Den tål temperaturer mellan –15 °C och + 60 °C och solstrålning
upp till UV-index 5. På soliga vår-/sommardagar med utomhustemperaturer
över +10 °C kan det snabbt uppstå temperaturer på över +60 °C. Detta
skadar både sjävla tältet samt växterna som förvaras i det och är en risk
för personer och djur som vistas i tältet. Vi rekommenderar därför att 
du lämnar dörren öppen om det är varmare än +10 °C utomhus så att tältet
ventileras och att du övervakar temperaturen inne i tältet. Från +40 °C
temperatur i tältet bör växttältet inte användas. Då skyddar 
du presenningen mot stark UV-strålning och förlänger samtidigt tältets
livslängd. 

Tältets maximala (snö-)bärlast är 5 kg. Ta bort snö från taket t.ex. med •
en kvast innan den blir för tung för att undvika att tältet skadas.
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Montering  

Listar över delar  

          1 x      1

          1 x      2

          4x      
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Ta ur tältet 1 ur förvaringspåsen.m

Håll fast tältet ordentligt – det är spänt! – och lossa m

gummibandet med den andra handen.

Kasta tältet i luften 1- till 2 meter framför dig. m

Tältet fälls ut och lägger sig slätt på marken som 
på bilden.

För monteringen krävs:
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Vik isär tältet och res det genom att dra isär det m

i sidokanterna.

Öppna takfönstret. m

Sätt ihop tältstången 2. Sätt tältstången i fickorna m

inne i tälttaket. 

Stäng takfönstret. m

Säkra tältet med de tillhörande tältpinnarna 3. m

Sätt tältpinnarna lite snett i marken, så att du 
får ett starkare motstånd.

2

3



1

2

Ta isär tältet

Stäng dörren.m

Avlägsna tältpinnarna.m

Öppna takfönstret. Dra ur tältstången m

och vik ihop den. 

Stäng takfönstret. m

Vik ihop tältet genom att trycka ihop det m

i sidokanterna och lägg det på marken.

Vik ihop det liggande tältet en gång till.m
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D

Nu ligger tältet platt på marken.
För att vrida ihop det till passande storlek 
gör du så här:

Sätt dig på knä på bottenkanten D och m

dra tältspetsen Amot dig som på bilden. 
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Rulla in tältspetsen A så långt m

att den pekar bort från dig.
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C B

Sidorna B och C bildar automatiskt cirklar. När sidorna m

blir cirkelformade avtar spänningen märkbart – det går 
åt rätt håll!

Tryck cirklarna B und C över varandra och nedåt.m

Skjut cirklarna B och C sedan in i varandra så långt m

som möjligt.

C B

Håll fast alla cirklar och fixera sedan tältet med m

gummibandet. Gummibandet måste ligga över 
den längre sidan.

Förvara sedan tältet och den ihopfällda tältstången m

i förvaringsväskan.

Förvara tältpinnarna i den tillhörande påsen.m
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Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.se

Artikelnummer: 379 805

Läs in QR-koden och se på videon som förklarar hur 
man viker ihop växttältet.

http://q-r.to/badp1P


