INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

MONTAGEM DA TENDA ROOFTOP

1 – Solte as duas cintas de segurança que cobrem
a capa de viagem (oleado). De seguida, abra o
fecho éclair e remova a capa de viagem, deixando a
mesma pendurada como ilustra a figura. Se
desejar, pode também enrolar a mesma na direcção
vertical, no sentido de baixo para cima e prender com
as cintas existentes.

2 – Solte a cinta de segurança preta
que prende a escada. Solte também
as duas pequenas cintas laterais.
De seguida, puxe a escada na
direcção horizontal até ao tamanho
máximo da mesma, como mostra a
figura. Nota: A escada é puxada no
sentido da capa de viagem e não
para o outro lado.

3 – Fazendo de alavanca, puxe a escada
para baixo. A tenda começará a abrir.

4 – Dê uns passos para trás e vá
puxando a escada até a tenda ficar
totalmente aberta.

5 – Assente a escada no chão, de
modo a que a mesma fique quase
na vertical, apenas com alguma
inclinação. Para ajustar a altura da
escada, pressione os botões pretos
existentes

por

baixo

de

cada

degrau, começando pelos de cima.
Lembre-se que a escada tem de
ficar firme, pois é um dos principais
suportes da estrutura.

6 – Aplique as 8 varetas (2 em cada lado da
tenda), de forma a que as janelas e a canopi
externa fiquem na posição correcta. Para
aplicação de cada uma das varetas, comece
por encaixar a extremidade de baixo da vareta
no buraco existente na base da tenda (levante o
pano da tenda e confirme que em cada lado
tem 2 buracos com encaixe inclinado). Depois,
encaixe a outra extremidade da vareta na ilhós
existente no pano da tenda.
NOTA: Se necessário e para facilitar instalação das varetas, pode abrir a porta do carro e
subir para chão do mesmo para ganhar altura.

Aproveite!
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