INSTRUKTIONSBOG TIL FLEXI
Tent&Trailer
Comfort

TILLYKKE MED DET!
Du har truffet et godt valg ved at vælge en Combi-Camp. Det betyder, at du har øje for
kvalitet og holdbarhed.
Vi håber, at du vil opleve mange ubekymrede og fantastiske ferier med din teltvogn.
Hvis noget mod forventning ikke skulle være i orden, så hører vi gerne fra dig for at kunne
løse fejlen hurtigst muligt. Du kan sende din feedback til mis@scancamp.dk Det gælder
selvfølgelig også for positive beretninger og dejlige fotos!

Flexis kendetegn
Maksimal tilladt vægt
Egenvægt
Nyttelast
Nyttelast køkken
Mål inkl. trækstang LxBxH cm
Bagagerum LxBxH cm
Bagageboxen LxBxH (2x) cm
Bagagerum køkken BxDxH cm
Bagagerum total i liter
Hjulstørrelse
Dæktryk
Maksimal hastighed

Comfort Lounge
750 kg
450 kg
300 kg
35 kg
403x155x115
210x70x23
210x35x22
150x44x47
1000
155/70R13
2,5 BAR
140 km/h

Comfort XL
750 kg
460 kg
290 kg
35 kg
405x156x117
210x140x40
n.v.t.
150x44x47
1500
155/70R13
2,5 BAR
140 km/h

Tent&trailer
750 kg
400 kg
350 kg
n.v.t.
358x172x115
210x120x37
n.v.t.
n.v.t.
1000
185/65R14
2,5 BAR
140 km/h

Chassisnummeret findes på vognens forpanel.
Husk før du kører ud
 Last teltvognen omhyggeligt med bagage. Tunge ting skal anbringes lige over
hjulakslen, hvis det er muligt.
 Kontrollér dæktrykket (også reservehjulets dæktryk).
 Bremseanordningen skal være indstillet sikkert.
 Kontrollér lygterne.
 Kontrollér, om vognen er tilkoblet korrekt.

Opstilling af teltvognen
Fjern først presenningen. Opstil vognen, så den står vandret, ved hjælp af næsehjulet. (Efter
den definitive opstilling drejes næsehjulet op igen.) Opstil vognen, så den står vandret ved at
skrue de 2 støtteben ud. Hjulene bliver støttepunkter! Hvis grunden er blød, skal de
medfølgende brædder lægges under støtterne. Læg noget teltdug ned på det sted, hvor
bagagepungen kommer til at ligge (under sengen, som kan klappes ud).
Sæt sengefødderne opret, og tag fat og træk i lamelbunden. Sørg for, at denne ikke ryger
ned. Gastryksfjedrene forenkler denne handling. Foto 1.
Hvis du har en Flexi Comfort, læg den lille støttestang ned:

Løsn det sorte bånd, som holder madrassen og rammen på plads. Fold teltet udad. Foto 2.
Hvis du har et bundsejl, læg da en teltdug ned på jorden og bundsejlet over den. Lad
bundsejlet grænse til bagagerummet, og vær opmærksom på midten. Fastgør bundsejlet ved
hjælp af jordspyd.
Anbring T-stykket sammen med stangen på forteltets ramme. Derefter kan du tage fat i og
trække rammen med forteltet hen over teltvognen. Det er lettest at skubbe opad på bagsiden
og at trække i forsiden. Foto 3.
Træk forteltets ramme i begge sider ud til palen kommer ud, og fastgør den med klemmerne.
Når teltet er vådt og derfor krympet, kan du eventuelt flytte klemmerne hen over palen. Sæt
de to støttestænger i hjørnerne, skråt med teltdugen mod forsiden.
Dernæst anbringes mellemstangen mellem sengene. Mellemstangen sikrer, at rammens to
uafhængige buer bliver stående parallel med hinanden. Anbring mellemstangen så høj som
muligt. Luk lynlåsene på vognens bagside.
Fastgør nu forteltet til bundsejlet ved hjælp af lynlåsene ELLER fastgør forteltet hele vejen
rundt. For at stramme skal den forreste væg lynes på.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Opstilling af variosolsejlet
Variosolsejlet lynes på forteltet og det trækkes ud ved hjælp af 3 stænger (den længste i
midten) og bardunliner. Stængerne skal stå skråt for optimalt at kunne stramme solsejlet.
Variosolsejlet kan lynes på vindhjørnerne eller trækkes opad i spidsen eller oprulles.

GODE RÅD
Hvis teltdugen er utilstrækkeligt strammet, kan solsejlets stænger skubbes længere ud
og/eller bardunlinerne gøres længere.
Vær opmærksom på bortledning af vand for at undgå vandposer! Stram solsejlet i midten
nedad eller hvis du bruger variosolsejlet, sørg så for at den mellemste stang er så høj, at alle
tagflader er skrå. Sørg også for at teltet er strammet godt.

Sammenklapning af teltvognen
I regnvejr skal bundsejlet løsnes først, således at det kan opbevares rent og tørt.
Løsn alle jordspyd og bardunliner. Gem solsejlets stænger.
Lyn den forreste væg af. Hvis det regner, kan denne eventuelt spredes løst ud på sengene,
så den ikke bliver våd.
Tag mellemstangen ud, skub forteltstængerne ind, og sikr dem ved hjælp af klemmen.
Sænk nu teltet langsomt ved hjælp af stangen. Lyn tunnelerne en smule op, og tag stangen
og T-stykket ud.
Teltet lynes af i midten på bagsiden og på forsiden ca. 40 cm af vognen, således at lynlåsen
ikke er strammet ved sammenklapning.
Teltet sammenfoldes på vognen, og den sorte bånd fastgøres over sengen, som kan klappes
ud. Nu kan sengen trækkes ned og fødderne lægges fladt ned.
Hvis du har en Flexi Comfort, placer da den lille støttestang lodret:

Presenningen lynes på omkring hele vognen. Presenningen skal fastgøres til alle tapper, idet
man begynder med sløjfen i enden.

Læsning uden at slå teltet op
Åbn bagdøren og åbn spænderne i begge sider af ladet - 2 stk.
Slå telt-enheden op og læs eller aflæs vognen. Gasfjedrene løfter telt-enheden op og holder
den oppe. Tunge ting bør så vidt muligt lægges over eller foran akslen. Lad derefter teltenheden synke, luk begge spænder og derefter det til døren. Lad altid døren stå åben, når
telt-enheden slås op eller ned, så fingrene ikke kommer i klemme.

Brug som bagagevogn
Åbn bagdøren og åbn spænderne i begge sider af ladet - 2 stk. Frakobl gasfjedrene, efter at
splitten er taget ud. Fjern de sorte hætter på hængslerne i trækstangsenden og fjern bolten
og møtrikken. Nu kan telt-enheden løftes af vognen.

Comfort

Læsning uden at slå teltet op

Åben de to spænder før teltenheden løftes. Køkkenet kan blive hvor det er.
Hvis der er et køleskab/køleboks i køkkenet skal man huske at vende det om under kørsel!
Ellers kan bagsiden af køleskabet/køleboksen ridse teltenheden.
Flexi XL:

Vedligeholdelse
* Teltdugen børstes grundigt med en blød børste og sand og snavs fjernes fra
mudderkanterne og bundsejlet med en fugtig klud.
* Sørg for, at teltdugen, men også siddepuder og madrasserne er fuldstændigt tørre. Det er
bedre at fjerne teltdele, indvendige telte, madrasovertræk og lignende for at undgå
udsættelse for fugt og eventuel beskadigelse forårsaget af insekter. Det gælder også ved
anvendelse af kantbøjler. Det bedste er at oprulle teltdugen luftigt (altså ikke stramt).
* Eventuelle pletter eller regnstriber rengøres med lunkent vand, hvorefter snavs kan fjernes
ved hjælp af en blød børste. Plasticruder må kun rengøres med vand eller en fugtig klud.
* Gummier skal fjernes.
* Stil vognen aldrig i garagen, når den er defekt. Bring den i stedet til forhandleren i god tid,
således at den defekte vogn kan udbedres og den igen er parat til brug i den næste sæson.
* Husk at teltsyningerne først skal udvide sig under en regnbyge, ellers er de ikke vandtætte.
Vigtigt: Træk ikke teltvognens håndbremse under vinteropbevaringen for at undgå
tæring og fastklemning af bremseskoene.

