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Opstillingsvejledning Wecamp Galaxy
Opstillingsvejledning
Tillykke med dit køb af et Wecamp Galaxy. Dette telt vil give dig mange
gode stunder, hvis det bliver vedligeholdt korrekt. Læs venligst
instruktioner før første opstilling, og opbevar disse til senere brug.
Før afrejse bør du sikre dig, at du er bekendt med opstilling af teltet,
og alle dele er tilstede. Det anbefales, at prøveopstille teltet inden
første brug, så du kender teltets egenskaber, og eventuelle
begrænsninger i forhold dit specifikke behov.
Dette er ikke et helårstelt, og ved opstilling over længere tid, skal
lufttrykket løbende efterprøves.
1. Sikre dig, at området hvor teltet skal stå er fri for sten og
skarpe objekter. Det kan anbefales at sprede en presenning ud
på området inden opstilling. Udpak og udlæg teltet på jorden.
2. Teltet trækkes igennem teltskinnen indtil det er centreret på
vognen.
3. Når teltet er placeret korrekt, pumpes den fastmonterede forramme op. Pumpes op til max 7 psi.
4. Pump herefter de 5 løse tagrør op. Pumpes op til max 7 psi.
5. Anbring de 5 tagrør i de anviste placeringer
6. Herefter kan de 2 tværliggere til front og sideåbning placeres.
7. Pløk herefter teltet langs kanten, og monter bardunerne.
Stram til hvor nødvendigt.
8. Dit wecamp Galaxy telt er nu klar til brug.
Generelt information og vedligeholdelse af lufttelte.
Luftslanger og ventiler
Oplever du, at luftrørene taber luft, er det højst sandsynligt ventiler
der skal tilses. Sikre dig, at de er stramme (håndkraft, anvend ikke

værktøj og lign.), og eventuelt adskil og saml ventilerne, så du er sikker
på, at hver enkel ventil er samlet korrekt.
I det tilfælde, at et luftrør skulle punktere, så kan det repareres enkelt.
1. fjern strippen der holder lynlåsen samlet og åben den udvendige
afdækning 2. afmonter det indvendige gennemsigtige rør, monter
ventilen igen, og pump luft i røret. 3. Før slangen igennem en balje
med vand, og lokaliser hullet. 4. anvend det medfølgende reparationskit, og forsegl hullet med det. 5. monter slangen i afdækningsrøret
igen, monter ventilen, og pump luft i røret. Start med en smule luft, og
tjek at rørene sidder som de skal, og luk herefter de 2 lynlåse sammen
med en strip. (strippen skal altid monteres.) Hvis du ikke har det
medfølgende reparations-kit, så kan et produkt som fx Tear-Air type B
anvendes.
Almindeligt pleje og brug
Syning og sømme.
Alle hovedsømme er ”forseglede (taped)” for at undgå lækager.
Afhængigt af dine forventninger kan det være nødvendigt, at behandle
de resterende sømme med en sømforsegler. Sømforsegler bør også
påføres steder hvor syninger og sømme kan være blevet beskadiget,
eller trukket af pga. vejr og slitage. Det kan også påføres steder, hvor
en lækage kan være opstået. Sømforsegler fås hos din forhandler.
Opkantningerne på teltet er påsyet med special vandtæt sytråd. Denne
tråd svulmer op når den bliver våd, og udfylder dermed nålehullerne.
Tråden skal være våd adskillige gange før den er helt effektiv tæt, og
dermed vejrbestandig.
Kvalitetsforringelse på grund af UV påvirkning.
Alle fortelts materialer kan blive forringet på grund af landvarig
påvirkning af sollys. Ved almindeligt brug og vedligehold vil teltet holde
i mange år. Anvendelse af et imprægneringsprodukt” kan formindske

denne proces. En gang om året (fx før du pakker teltet væk for
sæsonen) behandles teltmaterialet med et imprægneringsmiddel.
Dette vil ikke blot hjælpe mod processen der nedbryder UV
bestandigheden, men også forbedre vandtæthed, og levetiden på
teltet generelt.
Kvalitetsforringelse på grund af UV påvirkning er ikke dækket af
reklamationsretten.
Kondensdannelse
Under visse omstændigheder vil et telt danne kondens. Afhængigt af
vejret og fugten i jorden kan kondensdannelsen blive relativ stor. Dette
bliver ofte, fejlagtigt, antaget som utætheder. Kondens kan løbe ned af
loft og sider, og dryppe ned på indvendige produkter og installationer.
Hvis du har mistanke om, at teltet utæt, er det højst sandsynligt
kondens. Kondensdannelse kan altid modvirkes ved tilstrækkelig
ventilation og udluftning.
Kondens og virkning heraf er ikke dækkes af reklamationsretten.
Anvendelse
Dette telt er designet som et rejsetelt, og til anvendelse i let og
moderat vejr. Ved kraftig vind og snefald bør teltet nedtages. Dette
telt er ikke designet til vedvarende sæson- eller permanent
anvendelse. Anvendelse til kommercielt brug anbefales ikke.
Opbevaring
Opbevar teltet i et tørt og ventileret rum. Et vådt eller fugtigt telt vil
danne skimmelsvamp meget hurtigt. Beskidte teltet kan vaske med
vand og blød børste. Skrub aldrig med børste, og anvend ikke
rengøringsmidler.
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