
OBS! Læs altid monteringsvejledningen og gem den til senere brug!

Monteringsvejledning

Plantebeskyttelsestelt
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Kære kunde!
Dit nye plantebeskyttelsestelt med transparent teltdug beskytter dine planter
om vinteren og er også nyttigt som drivhus om foråret og om sommeren. 

Plantebeskyttelsesteltet skal bare kastes op i luften – så folder det sig selv ud.
Herefter er det meget hurtigt og nemt at slå det helt op.

Gem denne vejledning til senere brug. 
Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal opstillingsvejledningen 
følge med. 

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet! 

Teamet fra Tchibo

Sikkerhed 
FARE for børn

Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn. •
Poserne og folierne er ikke legetøj. Pas på, at de ikke trækkes ned over
hovedet, og at mindre dele ikke bliver slugt. Fare for kvælning! 

Sørg for, at småbørn ikke har adgang til produktet, da de ellers kan forsøge•
at trække sig op eller klatre op på produktet.

FARE på grund af ild/lynnedslag/varme

Vær opmærksom på, at teltdugen er lavet af brændbart materiale: •
– Stil aldrig koge- eller varmeapparater op i nærheden af produktet.
– Brug aldrig åben ild, fx gasblus, levende lys eller petroleumslamper, 

i nærheden af produktet.
– Ryg ikke i teltet.

Tænd aldrig bål i teltet, og grill heller ikke derinde! •
Livsfare på grund af risiko for kulilteforgiftning! 

Du må ikke slå teltet op eller tage det ned, mens det tordner, ophold dig•
aldrig i teltet i tordenvejr.

OBS! Når solen skinner, kan temperaturen i teltet hurtigt nå op over 60 °C.•
– Efterlad aldrig børn eller dyr i teltet uden opsyn.
– Åbn indgangen i tide, så der kan komme luft ind.

FORSIGTIG – risiko for personskade og materielle skader! 

Der er risiko for at snuble over pløkkerne. Gør også børn opmærksomme •
på denne risiko. 

Det sammenklappede telt er i spænd og kan pludselig folde sig ud. Teltet•
skal derfor altid sikres med den tilhørende elastik. 

Forvis dig om, at der ikke er nogen andre mennesker, dyr eller skrøbelige•
genstande i nærheden, før du lader teltet folde sig ud. 

Hæng dig ikke op i produktet, når du er derinde. Produktet kan i givet fald•
vælte eller tage skade.  

Se også afsnittet "Grundregler for en stabil opstilling"! •

Anvendelsesformål 
Produktet er beregnet til udendørs brug som plantebeskyttelse. 
Det er ikke egnet som længerevarende opholdssted for personer eller som
 legetelt til børn. 

Produktet er beregnet til brug i private hjem og er ikke egnet til erhvervsmæs-
sige formål. 

Teltet må ikke sættes op og/eller benyttes under ekstreme vejrforhold, 
fx i kraftig storm eller ved ekstremt snefald. 
Teltet og tilbehøret er ikke beregnet til opstilling på sand. 

Rengøring og opbevaring 
Aftør teltdugen med en fugtig mikrofiberklud. •
Brug aldrig slibende eller ætsende rengøringsmidler eller hårde
børster osv. til rengøring. Teltdugen må ikke vaskes i vaskemaskinen; 
den må ikke heller ikke renses og tørres kemisk eller stryges.

Kontrollér jævnligt teltdugen for skader og utætheder. Flænger og huller•
bør lappes med et tilsvarende materiale (fås i specialforretninger). 
Først på sæsonen hvert år bør du kontrollere alle teltets dele grundigt –
især sømme og lynlåse osv. 

Når du vil nedtage teltet og opbevare det: Rengør alle dele grundigt, og lad•
dem tørre helt, før du folder teltet sammen og lægger det i opbevarings-
posen, så der ikke dannes mugpletter eller skimmel. 

Opbevar altid pløkkerne i den dertil beregnede lille pose. Ellers vil pløkkernes•
skarpe spidser og eventuelle rustpletter kunne beskadige teltdugen. 

I tidens løb vil sollys og vejrlig forårsage ældning af teltmaterialet. Det kan•
medføre farveforandringer og med tiden også materialetræthed. Opbevar
derfor teltet på et beskyttet, tørt, køligt og frostfrit sted med god ventilation,
når det ikke er i brug. Undgå direkte sol, varmepåvirkning fra radiatorer o.l. 

Grundregler for en stabil opstilling
Anbring altid produktet på et jævnt underlag uden hældning. •

Placer ikke teltet lige under et træ. Risiko for lynnedslag! •

Anbring teltet, så åbningen ikke vender mod vinden. •
Vælg så vidt muligt et sted, hvor der er læ. 
Husk altid at forankre teltet med de medfølgende pløkker. 

Teltet er modstandsdygtigt over for vind … •
(forudsat at teltet er sikret med pløkker som beskrevet) 
… op til vindstyrke 5 på Beaufort-skalaen (= ca. 40 km/t). Ved højere vindha-
stigheder fra vindstyrke 6 på Beaufort-skalaen (varsel om hård vind, kuling,
storm eller orkan) bør teltet tages ned. Ved moderat vind anbefaler vi, at
åbningerne lukkes, så vindtrykket inde i teltet ikke bliver for højt. 

Den transparente teltdug er ikke beregnet til helårsbrug udendørs. •
Den er temperaturbestandig fra –15 °C til + 60 °C og tåler direkte sol op 
til UV-indeks 5. På solrige forårs- eller sommerdage med udetemperaturer
over +10 °C kan temperaturen inde i teltet hurtigt nå op på +60 °C eller
mere. Det skader både selve teltet og planterne i det og er desuden til fare
for personer eller dyr, som måtte opholde sig derinde. Ved udetempera-
turer fra +10 °C og opefter anbefaler vi derfor, at døren holdes åben, så 
der kan strømme luft ind, og at den indvendige temperatur overvåges. 
Når den indvendige temperatur kommer op på +40 °C, bør du ikke
bruge  plantebeskyttelsesteltet længere. På denne måde beskytter du
teltdugen mod intensiv UV-stråling, så teltets levetid forlænges.

Teltet kan klare en snebelastning på maks. 5 kg. Fjern derfor sneen fra•
taget med fx en kost, før den ligger for højt, så du undgår beskadigelse 
af teltet. 
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Montering

Stykliste

          1 x      1

          1 x      2

         4 x      3

2

Tag teltet 1 ud af opbevaringsposen.m

Hold godt fast på teltet med den ene hånd – husk, atm

teltet er i spænd! – og tag elastikken af med den anden
hånd.

Kast teltet op i luften og 1 til 2 meter væk fra dig selv. m

Teltet folder sig ud og ligger fladt på jorden som vist 
på illustrationen. .

Du skal bruge følgende til monteringen:
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Fold teltet ud, og ret det op ved at trækkem

sidekanterne væk fra hinanden.

Åbn tagvinduet.m

Sæt tagstangen 2 sammen. Stik tagstangen ind m

i lommerne på indersiden af teltets tag. 

Luk tagvinduet.m

Fastgør teltet til jorden med de medfølgende pløkker 3.m

Stik pløkkerne skråt ned i jorden for at give dem større
modstandskraft. 
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Nedtagning

Luk døren.m

Træk pløkkerne op.m

Åbn tagvinduet. Træk tagstangen ud,m

og fold den sammen.

Luk tagvinduet.m

Fold teltet sammen ved at trykke sidekanternem

sammen, og læg det på jorden.

Fold det liggende telt sammen endnu en gang.m
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Teltet ligger nu fladt på jorden. 
Gå nu frem på følgende måde for at få det ned
på taskestørrelse: 

Knæl ned på kanten D, og træk teltspidsen Am

ind mod dig selv som vist på illustrationen.
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Rul teltspidsen A så langt ind, at den pegerm

væk fra dig igen.
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C B

Siderne B og C antager automatisk cirkelform. m

Når cirklerne dannes, aftager spændingen i rammen
mærkbart – du er på rette vej!

Tryk cirklerne B og C ind, så de ligger over hinanden, m

og nedad.

Skub derefter cirklerne B og C så vidt som muligt m

ind i hinanden.

C B

Hold fast om alle cirklerne, og sæt elastikken om teltet,m

så det ikke kan springe op. Elastikken skal være anbragt
over den længere side.

Opbevar teltet og den sammenfoldede tagstang i opbe-m

varingsposen.

Opbevar pløkkerne i den lille medfølgende pose. m
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Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.dk

Varenummer: 379 805

Scan QR-koden for at se en video om, hvordan
plantebeskyttelsesteltet foldes sammen. 

http://q-r.to/badp1P


