
Monteringsanvisning for barduntelt
6 x 6, 6 x 9, 6 x 12, 9 x 9 meter

Teltdeler:

Antall personer: To personer kan montere teltene (tre personer for telt 9 x 9 m).

Nødvendig verktøy: Slegge og eventuell lettpresenning (beskyttelsesduk).

Før montering: Sjekk monteringsstedet for skarpe gjenstander etc.,

og fjern eventuelt disse, da de kan skade teltduken.

Utstyrskontroll: Kontrollér at du har mottatt alle deler.

Deleliste
Teltstørrelse

6 x 6 m 6 x 9 m 6 x 12 m 9 x 9 m
Sidestenger, komplett 8 10 12 16

Midtstenger, komplett 1 2 3 1

Jordspyd 12 14 16 20

Takduk 1 1 1 1

Vegger med vindu 4 5 6 6

Bag m/jordspyd En bag pr. vegg

Jordspyd

Bag m/stenger 

2-delt sidestang

Bag m/takduk 3-delt midtstang

Monteringsanvisning 
for barduntelt

Antall personer:  To personer kan montere teltet.

Nødvendig utstyr: Slegge og eventuellt lettpresenning (beskyttelsesduk).

Før montering:  Sjekk monteringsstedet for skaprpe gjenstander etc.

Utstyrskontroll:  Kontroller at du har mottatt alle delene.



Important:

Check guy ropes periodically for tightness and good condition.  Store 
canopy in a cool, dry area.  Never store while wet or damp.
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1. LAYOUT AT SITE

Start at opposite corners.

Insert side poles into pole holes and raise so that bottom of poles 
slant toward center of canopy.

Adjust guy rope.

Continue with other two corners and then sides.

2. RAISE SIDE POLES

Assemble three-piece center pole and insert into center pole hole.

Raise to upright position and tie off jump rope to pole.

3. RAISE CENTER POLE

Tighten guy ropes and then set side poles to upright position.  

Adjust pole positions and guy rope tension to properly pull out 
canopy.  

Protective covers are recommended for all stakes.

4. SIDE POLE ADJUSTMENT

Loosen all guy ropes.

Spread drop cloths.

Reverse steps 1 through 4 for disassembly.

5. TAKE DOWN

20’ x 20’ canopy used as example.  Spread drop cloths and unroll 
canopy at exact position of desired  nished assembly.  Any sharp ob-
jects which must remain on site under the canopy should be padded and 
taped.  

Assemble side poles and lay straight out from each pole hole in canopy.  
Drive a stake 1’-0” in from the end of each pole.  The stake must be 
driven through the ring attached to each guy rope as shown.  

Side Pole

Stake

Center Pole

2”

5/8” Stake fits 
directly through 
ring on guy rope.

1’-0”
1’-0”

Corner staking:  Set in 
1’-0” less than side pole 
length and positioned as 
shown here.

Stake
(Typ.)

Corner 
Pole
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1. Legg ut duken på monteringssted 
Legg ut beskyttelsesduk/lettpresenning. Brett ut teltduken der
du vil ha teltet. Unngå å dra duken rundt på bakken, da skarpe
gjenstander kan lage skader. Koble sammen sidestenger 
(2-delt), og legg disse rett ut fra teltduken som vist i illustrasjon
1. Jordspydet må slås gjennom ringen som er festet til bardun-
tauet som vist i illustrasjon 1.1.

2. Reis sidestengene
Start i motsatte hjørner som vist i illustrasjon 2. Sett toppen av
sidestangen inn gjennom maljehullet i takduken, og reis stang-
en slik at toppen av teltstangen peker skrått utover. Justér
barduntauet med hurtiglås. Gjenta prosedyren for de to siste
hjørnene, og deretter på alle sidene. Når du er ferdig vil duken
henge ned i midten av teltet.

3. Reis midtstangen (stengene)
Koble sammen midtstangen (3-delt). Stikk deretter toppen av
stangen inn under duken, og inn i maljehullet i midten av tak-
duken. Skyv stangen til vertikal stilling ved å skyve/løfte tak-
duken opp med stangen. Bind fast sikringstau med knute som
vist i illustrasjon 3.

4. Sidestenger – justering
Stram barduntau forsiktig med hurtiglås, og sett sidestengene 
i vertikal posisjon. Justér stengene og barduntauene rundt teltet,
ved forsiktig å strekke ut takduken. Se illustrasjon 4.

Merk at plugger til å feste vegger med i bakken ikke er stan-
dard på våre barduntelt. Veggene kan festes med tau eller lik-
nende til hver enkelt sidestang. Alternativt kan man trekke ett
tau gjennom alle maljehull, og feste dette til bardunpluggene 
i hjørnene.

5. Nedrigging
Fjern alle gjenstander inne i teltet. Legg ut beskyttelsesduk/lett-
presenning. Løsne deretter alle barduntau. Pakk dukene slik du
mottok dem, og legg dem i sine respektive poser.

Viktig:
• Lettpresenning/beskyttelsesduk følger ikke med

i leveransen, men kan kjøpes i vår ekspedisjon.
• Sjekk barduntau regelmessig for å påse at disse

er stramme.
• Jordspydene er beregnet for normal plen. Sand

eller asfalt kan kreve ytterligere/annen forankring.
Riktig installering tilpasset forholdene på
monteringssted er leietakers ansvar.

• Det er strengt forbudt å grille inne i teltet.
• Det er ikke tillatt å feste lim, tape eller klebe-

merker på teltet. Dette skader duken og medfører
erstatningsansvar.

• Teltet skal returneres i samme stand som det
ble utlevert. Alle deler skal være pakket i sine
respektive poser. 

• Fukt og eventuell skitt tørkes av.
• Eventuell rengjøring blir belastet leietaker.

3”

Jordspyd

Sidestang

1’-0”

Telt 6 x 6 meter er brukt som eksempel

Viktig:
• Sjekk barduntauene regelmessig for å påse at disse er stramme.
• Riktig installering tilpasset forholdene på monteringssted er leietakers ansvar.
• Det er strengt forbudt å grille inne i teltet. 

Det er ikke tillatt å feste lim, tape eller klistremerker på teltet. Dette skader duken og medfører erstatning.
• Teltet skal returneres i samme stand som det ble utlevert. Alle deler skal være pakket i sine respektive poser.
• Fukt og eventuellt skitt tørkes av.


