
DRØMMEN OM FRIHED
STARTER HER!

www.MOBYMOUNTAIN.dk
DEL DINE BILLEDER MED OS #MOBYMOUNTAIN

VIDEO med monterings- og brugerguide findes under VÆRD AT VIDE på vores hjemmeside

Find vores video guider her
www.mobymountain.com/info/



Velkommen på MOBY MOUNTAIN
Håber du nyder udsigten

Insta l lat ionsguide :

1. Klargøring af tagteltet
    a) Udpak teltet af transportkassen.      
        ! Obs. PIlene skal vende opad ved udpakning.
    b) Åbn teltet en smule og udtag kassen med monteringsdele.
    c) Åbn velcro-strappen på stigen.
    d) Fjern opbevarings coveret fra teltet.

2. Monteringsdele
    Check at alle monteringsdele er i kassen.
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3. Placering af tagteltet
    a) Løft tagteltet op på dine allerede monterede tagbøjler.
        (Der kan benyttes et sæt arbejdsbukke som mellemstation).
    b) Åbn din bagklap og placer teltet godt tilbage mod denne, 
        så bagklappen stadig kan åbne helt. 
    c) Vent med at centrere tagteltet sidevers til ef ter punkt 4.

4. Montering af beslag
    a) Indsæt 3 stk. glideplader med bolte i hver side af 
        aluminiumsskinnen forfra.
    b) Indsæt 1stk. glideplade med bolte i hver side af 
        aluminiumsskinnen bagfra. (Det er vigtigt at glidepladerne 
        er monteret korrekt i aluminiumsskinnen).
    c) Løft tagteltet en smule i forenden og skub 2 stk. glideplader
       ind på den anden side af dine tagbøjler.
      (Der skal være 1stk. glideplade med bolt på hver side af 
      dine tagbøljer).
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Instal lat ionsguide forsat



    ! VIGTIG:
    Ef terspænd fingerskruerne efter en dag og check jævnligt
    at de er fastspændte.
    Hvis det ønskes er der mulighed for at montere en 8mm  
    låsebolt eller en tyverisikret låsebolt under fingerskruen. 
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    d) Indsæt plastklodsen i metalbeslaget, så det sidder korrekt
        og helt tæt til beslaget.
    e) Monter beslaget på boltene, som sidder i aluminiums-
        skinnerne, med fingerskruerne.
     f) Spænd godt til. Benyt evt. arbejdshandsker for bedre greb.
    g) Isæt vindafviserne i enderne af aluminiumsskinnerne. 
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Bruger vej ledning :
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Bruger vej ledning forsat

4. Åbn teltet
    a) Stil dig om på siden af stigen.
    b) Placer den ene hånd nederst på stigen og tryk nedad på 
        denne, hvilke vil åbne teltet til lodret.
    c) Benyt den anden hånd til at trække udad øverst på stigen, 
        hvilket åbner teltet helt op.
    d) Stigen løftes helt tilbage så teltet nu hænger frit i vandret position.

5. Tilpas stigen 
    a) Det er meget vigtigt at tilpasse stigen korrekt, da den bærer 
        den del af tagteltet, der hænger ud over bilen.
    b) Når stigen er trukket helt ud så starter man oppe fra på 
        stigen med at justere et led af gangen.
    c) Klik med en hånd i hver siden på de øverste knap på stigen og 
        løft op. Derefter næste trin osv. til stigen har korrekt længde.
    d) Vinklen på stigen skal være en smule skrå, så det er nemmere 
        at kravle op og ned men der stadig er fuld understøtning. 
        ! VIGTIGT: Stigen skal være fuld understøttet på øverste trin. 
        Teltet må IKKE kunne bevæge sig op og ned. 
    e) Monter altid en stormsikring/teltsikring fra stigens øverste trin og 
        til hjulet af bilen eller lignende. Dette sikrer teltet i dårligt vejr samt 
        kan bruges til at trække teltet godt ud, så det står flot og stramt. 
        Stigen kan med fordel trækkes lidt tilbage inden man spænder til, 
        for at spænde teltet godt op.

1. Åbn spænderne
    a) Åbn spænder ved at trække lidt ned i hardshellen for at fjerne trykket 
        og derefter bevæg den lille udløser på spændet. 
        Nu kan du nemt trække stroppen ud at spændet.

2. Åben hardshellen
    a) Placer din hånd på midten af hardshellens side og tryk stille og 
        roligt opad.
        Herefter tager gasstøddæmperne ved og åbner teltet automatisk. 
        Hold ikke igen på din hardshell, men lad den glide helt op.

3. Udtræk stigen
    a) Løft stigen en smule og træk den helt bagud i fuld længde.
    b) Der er meget vigtigt at stigen har sagt “klik” i alle led, da de derved 
        er låst. Træk derfor bagud en extra gang for at sikre dette.



7. Vinduesudhæng
    Der er to muligheder for at montere vinduerne.
    a) Ved dagligdagsbrug: Rul vinduesudhænget op og fastgør 
        med de to spænder.
    b) Ved regn og blæst: Monter udhænget med de korte stænger, 
        på samme måde som oversejlsstængerne. 
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8. Flex teltdug
    Sørg for at flexstoffet hvor teltet folder sammen i siderne, er
    korrekt monteret inde samt ude, med de medfølgende elastiske stropper.
    Disse monteres let i dårligt vejr, fra den ene side til den anden. 

Bruger vej ledning forsat
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Markise og Fortelt
     a. Markisen eller forteltet lynes på oversejlet af selve tagteltet og spænden 
        fastgøres.
    b. Fortelt: Monter velcro under teltet 
    c. Opsæt teleskopstængerne 
    d. Opsæt barduner og pløkke.
    e. Sørg for at den lille overslagsdug ved lynlåsen mellem tagtelt og markise/
        fortelt er monteret korrekt så lynlåsen er skjult for vejr og vind.

Bruger vej ledning

Find vores video guider her
www.mobymountain.com/info

6. Monter oversejl
     a) Benyt de to lange stænger til oversejlet.
    b) Indskyd stængerne i hullerne nederst i rammen på selve tagteltet. 
        Skub stangen helt ind i hullet.
    c) Bøj stangen op mod oversejlet, og monter øjet på oversejlet 
        på stangen. Vær ikke bange for at overbøje stangen.
    d) Sørg altid for at der er en gummiprop på enden af stængerne, så du 
        ikke beskadiger teltet. Du finder extra i dit monterings kit.
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   Benyt aldrig ild indeni, eller i nærheden af et tagtelt.

   Bloker aldrig udgangen og hav altid en brandslukker i nærheden.

   Max hastighed 120 km/t.

   Max telt lastvægt 300 kg.

   Det er DIT ansvar at din bil og tagbøjler egner sig til tagteltet.
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GENEREL INFO
-  Teltet er imprægneret fra nyt, så senere imprægnering kan gøres efter behov.

-  Først gang teltet bliver vådt udvider alle syninger sig og teltet bliver tæt. 
   Vær derfor ikke nervøs hvis der kommer lidt vand ind første gang. Man kan 
   med fordel tage en vandslange og gøre alle udvendige syninger våde manuelt.

-  Monter altid en stormsikring/teltsikring ved brug af teltet, og især i regn og 
   blæst, så teltet spændes godt ned.

-  Opsæt altid udhænget på sidevinduerne op i regn og blæst.

-  Sørg for at flexstoffet hvor teltet folder sammen i siderne, er
   korrekt monteret inde samt ude, med de medfølgende elastiske stropper.
   Disse monteres let i dårligt vejr, fra den ene side til den anden. 

-  Hvis dit telt er vådt når det skal pakkes sammen, bankes/tørres teltdugen for 
   det værste vand, derefter lukkes alle åbninger i teltet og teltet foldes sammen. 
   Husk altid at åbne teltet for udtørring når du kommer hjem.

-  I sne og ekstrem regn kan den medfølgende sne/regn sikringsstang monteres
   efter behov.

-  Se altid vores tips og tricks videoer og få gode råd omkring korrekt opsætning.
  
 

 

 

Camper ing i  dår l ig t  ve jr


