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ÖSSZECSUKHATÓ FÉM SZERKEZETŰ KERTI PAVILON 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

 

Figyelem! 
 Nagy erejű szélnek ne tegye ki a sátrat. Vihar, és havazás esetén 

bontsa le a tető és oldalponyvákat. 

 Az sátrat ideiglenes tetőnek terveztük a nap és az eső ellen. 

 A tető erős napfény hatására fakulhat. 

 Ne hajtsa össze vizes állapotban a ponyvát. Szárításhoz félig engedje 
le a szerkezetet, helyezze rá a ponyvát, majd rakja száraz, fedett helyre. 

 Kültéri használat esetén ne hagyja a sátrat kinyitott állapotban, mert 
a csapadék összegyűlik a tetőn, és kárt tehet a sátorban. 

 A sátor szállítása függőlegesen ajánlott! 
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1.) Vegye ki a sátorszerkezetet a csomagolásból és állítsa talppal lefelé. 
2.) Ha egymagunk nyitjuk vagy csukjuk a sátrat, akkor megfeszülhet, elakadhat, 

ugyanis a szerkezet mind a négy oldalán egyformán mozog. Célszerű legalább az 
első néhány alkalommal segítséget igénybe venni úgy, hogy a segítségünk 
szemben állva ugyanazokat a munkafázisokat végzi. 

3.) Fogjuk meg a kereszttartókat és emelve, félig húzzuk szét. 
4.) Félig kinyitott állapotban helyezzük a tetőponyvát a szerkezet tetejére, ügyelve, 

hogy a sarkok pontosan a helyükre kerüljenek. 
5.) Egyik kezünkkel fentről támasszuk meg a sarkot, a másik kezünkkel nyomjuk felfelé 

a lábon csúszó műanyag elemet addig, amíg be nem kattan a rugósszem. 
6.) Ellenőrizzük le a sarkokat és igazítsuk pontosan a helyükre őket. 
7.) A lábakon található rugósszem benyomásával emelhető a sátor. 
8.) A tetőponyva belső felén található kampókat akasszuk be a műanyag elemekbe. 
9.) Ügyeljünk arra, hogy a tetőponyva feszítőelem a helyére kerüljön, különben a 

ponyva nem simul ki megfelelően. 
10.) Rögzítsük a sátrat a cövek és a zsineg segítségével. 
11.) Helyezzük fel az oldalponyvákat úgy, hogy a felső vízszintes 
12.) tépőzár kifelé nézzen. Rögzítsük a tépőzárak segítségével a lábakhoz. 
13.) A sátrakat éjszakára csukjuk össze, mivel víz gyűlhet össze a ponyván, ami károkat 

okozhat a sátorban és az alatta tároltakban, amiért felelősséget nem vállalunk. 

 

 
 
 
 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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