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INSTRUKCJA MONTAŻU - NAMIOT „Pająk”

1

Po wypakowaniu namiotu rozkładamy
go na płaskim podłożu.

2

Rozpinamy zamek w nogach namiotu i
wkładamy obciążnik do środka. Dalej

3

zasuwamy zamek w każdej z nóg.

4

Należy pamiętać, aby podczas
nadmuchiwania tkanina nie zasłaniała

5

wentylatora. Czekamy chwile, aż

Wypakowujemy 4 ściany namiotu i
zapinamy je za pomocą zamków

Wkładamy wtyczkę do gniazdka celem
rozpoczęcie procesu nadmuchiwania
namiotu.

6

błyskawicznych.

Kiedy namiot jest rozłożony
rozpoczynamy etap mocowania go do
podłoża za pomocą szpilek.

namiot wypełni się powietrzem.

W pierwszej kolejności mocujemy do
podłożą każdą z nóg namiotu czterema
szpilkami.

8

Następnie mocujemy szpilkami ściany
namiotu przez oczko znajdujące się na
środku każdej ściany.

9

Za pomocą linek odciągowych należy
ustabilizować namiot.
Po zakończeniu montażu szpilek i linek
namiot gotowy jest do użytkowania.

Wynajem nośników dmuchanych: balonów reklamowych, bram startowych, ekranów i namiotów.
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INSTRUKCJA SKŁADANIA NAMIOTU

1

Wypinamy wszystkie ścianki na zamki błyskawiczne.

2

Wyłączamy zasilanie.

3

Rozpinamy zamek błyskawiczny w nodze z wentylatorem.

4

Z namiotu zaczyna uchodzić powietrze.

5

Rozpoczynamy zwijanie nóg, od końca nogi do środka namiotu.

6

W pierwszej kolejności zwijamy nogę przeciwną do nogi z wentylatorem.

7

Następnie zwijamy dwie kolejne nogi bez wentylatora (przez rozpięty zamek uchodzi
nadmiar powietrza).

8

Na końcu zwijamy cały namiot od środka w kierunku nogi z wentylatorem tak, aby w
rurach namiotu nie pozostało powietrze.

9

Zwinięty namiot pakujemy do torby transportowej, tak aby wentylator był na górze torby,
dzięki czemu jest on mniej narażony na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu.
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