SENGETELT - Monteringsguide
Produkt/SKU no.: Cano-X-one

Tak fordi du valgte Sengeteltet fra Marooms universet!
Denne guide illustrerer hvordan du nemt kan installere Marooms sengetelt.
Såfremt du har brug for mere information er vi altid klar til at hjælpe dig.
Ha’ en rigtig dejlig dag, 					
			Marooms
Indhold:
		
		

1 x Sengeteltet (canopy)
1 x Sengeteltsforhæng (canopy shade)
1 sæt stænger: 1x pole 1; 1 x pole 2 og 1 x pole 3

Note! Skruekrog eller rawlplug er ikke inkluderet, da vægmateriale kan variere.
Vi foreslår at bruge en skruekrog med ca. længde 3 cm og dertilhørende rawlplug.
Vægten på sengehimlen er ca. 1 kg.

Step 1:
Skub pole 1 ind i løbegangen i sengeteltet ved den røde cirkel.

INDHOLD:

Råd: Det kan være nemmere at finde indgangen til
løbegangen ved at se på retsiden af sengetelt.
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Step 2. Skub pole 2 ind i den midterste løbegangen ved den
grønne cirkel.
Se illustration.
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Note: sikre at den længste ende af pole 2 indføres først.

Step 3: Skub den sidste stang, pole 3, ind i den samme løbegang som pole 1. Se illustration.

Step 5: Hæng canopy fast i loft eller væg med en metalkrog og
rawlplug.
Note: Sengeteltet har en ca. totallængde på 135 cm.
Step 6: Hæng sengeteltet på krogen og du kan nu nemt sætte
sengeteltsforhænget fast på sengeteltet med velcro.
Start gerne foran midt for, og arbejd dig rundt til du er tilbage,
hvor du startede
Se illustration.
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Step 4: Vend sengetelt ved at trække midterstykket op og
holde igen på siden.
Se illustration.

app.135 cm

VEDLIGEHOLDELSE:
Undgå at hænge produktet i direkte sollys for at opnå langvarig farvemæthed.
Skån miljøet og vask kun hvis nødvendigt.
VASKEANVISNING:
Ingen iblødsætning
Vask med vrangen ud
Vask separat de første gange
Vask med lignende farver

Advarsel!
* Dette er ikke et legetøj og anbefales ikke til børn fra 0-3 år.
* Må ikke komme i nærheden af ild.
* Skal installeres af en voksen.
* Der findes mange forskellige vægmaterialer, og derfor medfølger der ikke skruer til
vægmontering. Kontakt en uddannet forhandler for råd.
* Sengeteltet er mobilt, og vi anbefaler at det tages ned i nattetimerne.
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