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Valmiit suojakatokset - käyttöohje 

(Basic, Superior, Premium) 

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja seuraa niissä annettuja ohjeita, jotta onnistuisit 

kokoamisessa parhaiten. Nämä ohjeet on suunnattu kahden ihmisen suorittamaa 

kokoamista varten. Mikäli suojakatoksen kokoamisessa on mukana vain yksi 

henkilö, tai jos se osoittautuu liian vaikeaksi tehdä ohjeiden mukaisesti, voi olla 

tarpeen, ettei katosta kiinnitetä kehikkoon, ainakaan ennen kuin vaihe 6 on tehty, 

tai ainakin katosta kiinnipitävät kierrekuulat* on irrotettava (*toimitetaan vain 

Superior ja Premium -suojakatoksien mukana) kehikosta ja katos rullattava irti 

kulmistaan. 

1. Avatkaa kehikko puolittain vetämällä kahta vastakkaista kulmarautaa toisistaan 

poispäin. Asettakaa katos kehikon päälle kulmien mukaisesti, käyttämällä mukana 

toimitettuja kierrekuulia* - ruuvatkaa ne katoksen kulmissa olevien läpivientien 

läpi jokaisen kulmaraudan yläosaan (*toimitetaan vain  Superior ja Premium 

suojakatoksien mukana). 

 

 

2. Asettakaa teltta keskelle aluetta, jolle se on tarkoitus pystyttää ja avatkaa se 

puolittain vetämällä vastakkaisia kulmarautoja poispäin toisistaan. 

 

 

 

3. Rullatkaa katos kulmaliitosten päälle vähentääksenne kireyttä. 
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4. Tarttukaa vastakkaisten tukivarsitaitoksien alaosista, nostakaa niitä hieman irti 

maasta kitkan vähentämiseksi ja liikkukaa poispäin toisistanne. Avatkaa kehikko 

noin 2/3 matkalta. 

 

 

 

 

Vain jos kyseessä on kuusikulmainen Premium -

suojakatos,  

pidennä keskimmäinen tukivarsi manuaalisesti, 

niin että se lukittuu paikoilleen (painonapin on 

jäätävä näkyville). Tee tämä suojakatoksen 

sisäpuolelta käsin. 

 

 

 

 

5. Tarttukaa sivukehikkoja ylä- ja alaosien keskeltä ja painakaa ne yhteen. 

 

 

 

 

6. Mene katoksen sisäpuolelle ja nosta keskitolppaa, samalla kun toinen nostaa 

kulmarautojen liukuvarsia ylös niin että ne lukittuvat paikoilleen. 
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7. Rullatkaa katos takaisin kulmien yli. 

 

 

 

 

8. Pitäkää vierekkäiset kulmaraudat otteessanne, vapauttakaa rengassokat niiden 

alaosista ja pidentäkää jalakset. Kun jalaksien sisin osa liukuu ulos, lukitkaa se 

viidestä tarjolla olevasta paikasta alimmaiseen. Korkeutta voidaan säätää milloin 

hyvänsä jälkikäteen. 

 

9. Tehkää sama toisille kulmaraudoille. 

 

 

 

10. Säätäkää korkeus haluamallenne tasolle.  

 

11. TÄRKEÄÄ: On ehdottoman tärkeää, että suojakatos ankkuroidaan 

asianmukaisesti, jotta vältytään tuulen aiheuttamilta vahingoilta. Käytä mukana 

toimitettuja kiinnityspaaluja ja -köysiä! 

12. TÄRKEÄÄ: Mikäli suojakatosta kuljetetaan makuullaan, katos on poistettava 

kuljetuksen ajaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


