
Komplektiga saad kaasa kandekoti ja 
kinnitustarvikud.
50 mm alumiinium raamid on turu 
vastupidavamad ja kvaliteetsemad.

2 aastane garantii telgile.

funrent.ee

Komplektis on raam, katus, 4 seina, 
kandekott, nurganöörid ja vaiad.

Vaheliigendid on metallist, kattematerjal 
100% vihmakindel riie, mis on altpoolt 
kaetud tugeva PVC kihiga.

Soovi korral trükime Sinu kujunduse või 
logo(d) katetele.

Easy-UP telgi 
kasutusjuhend
2x2 m

3x3 m
3x4,5 m
3x6 m

4x4 m
4x6 m
4x8 m



Vihmakindel 
D500 riie, 
altpoolt kaetud 
PVC kihiga

Telgiraami ristid
Tugevdatud 
katuse nurgad

Roostevabast 
metallist telgi 
jalad

Katuse 
vedrupinguti

Nurga pinguti 
splindiga

Jala kõrgust 
reguleeriv 
mehaaniline 
splint

Tsingitud ja tugevdatud 
metallist nurgaliigendid

50mm kuusnurkne 
raam - alumiiniumist

Easy-UP telk on kiireim ja lihtsam viis tekitada 
varjualune aeda, üritusele, messidele. Telgi 
paigalduseks kulub 5-10 minutit ja sellega saab 
hakkama igaüks. Paljud odavas hinnaklassis 
telgid on õrna raamiga ja meie tuulte käes 
kergesti purunevad. 50mm raam tagab telgi 
pika eluea ja meie käest on alati võimalik saada 
mudelile ka varuosasid.mudelile ka varuosasid.

Vajad abi? +372 544 00771

1funrent.ee

Kontrolli, et Sinu telgi komplektis oleksid:
1. Raam
2. Katus
3. Seinad 4tk
4. Kinnitustarvikud (rihmad ja vaiad)
5. Kandekott ratastega



Telgi raam avatud 1/2

Samm 2. Aseta telgi katus raamile

Joonis A. Käte asend

Samm 1. Asend Aseta telgi raam maapinnale 
soovitud asukohas
Mõlemal pool peaks olema 1 
inimene
Asetage käed telgi ristidele 
nagu joonisel näha (Joonis A.)
Tõmmake korraga mõlemalt Tõmmake korraga mõlemalt 
poolt telki enda poole. Liikudes 
samal ajal taha poole ja kergelt 
surudes üles. Telgi raam peaks 
avanema vähemalt 1/2 katuse 
paigalduseks

Avage ettevaatlikult telgi katus 
ning paigutage see avatud 
raamile
Veenduge, et raami keskkoht ja 
nurgad kattuksid telgi katusega
Kinnitage katus raami nurkades Kinnitage katus raami nurkades 
oleva velcro e. takjapaela külge 
enne telgi täielikku avamist 
(Joonis B.)
Siduge telgi katuse keskkohas 
olev pael ümber raami tipu

Aseta käed siia

Telgi avamine

Vajad abi? +372 544 00771

2funrent.ee



Suruge käega 
telgi nurgad 
üles, lukustus 
toimub 
automaatselt

Tõstke 
kergelt 
katuse 
serva

Samm 3. Telgi täielik avamine

Samm 4. Nurga splintide fikseerimine

Joonis B. Nurkade kinnitamine Iga telgi nurga raami küljes on 
takjapael
Veenduge, et katuse nurk ja 
raami nurk kattuksid
Kinnitage takjapaelad 
omavahel

Jätkake telgi avamist - avage 
telk täielikult tõmmates 
mõlemalt poolt korraga

Telgi ülemise osa lukustamiseks 
tuleb nurkades olevad splindid 
pesadesse fikseerida
Tõstke kergelt telgi katuse 
nurkasid
Suruge käega telgi nurk ülesse Suruge käega telgi nurk ülesse 
kuni kuulete automaatset 
lukustust.
Korrake toimingut kõikides 
nurkades

Kinnitage 
nurgad 
takjapaela 
külge enne 
telgi täielikku 
avamist

Telgi avamine

Vajad abi? +372 544 00771

3funrent.ee



Tõmmake 
splint välja ning 
valige sobiv 
kõrgus

Lõpptulemus

Samm 6. Kinnitage takjapaelad 
ristide külge

Samm 5. Pikendage telgi jalgasid

Viimane samm - katuse 
servades on takjapaelad
Pingutage paelad ümber telgi 
ristide

Vabastage splint
Tõstke korraga ühelt poolt telgi 
jalad sobivale kõrgusele
Veenduge, et splint on 
fikseeritud pesasse
Kui tegemist on ebatasasse Kui tegemist on ebatasasse 
pinnasega, siis tõstke jalgasid 
selliselt, et telk oleks visuaalselt 
ühel kõrgusel

Liigutage telki soovi korral 
sobivasse kohta
Kinnitage vaiad maasse - 
ühendage rihma üks pool telgi 
külge ja teine vaia ümber
Kui tegemist on asfalt Kui tegemist on asfalt 
pinnasega, siis kasutage 
raskuseid või liivakotte

Telgi kokkupanek:
1. Laske telgi jalad ükshaaval alla
2. Vabastage ülemised splindid ja 
seejärel laske jalad alla
3. Veenduge, et ristide küljes olevad 3. Veenduge, et ristide küljes olevad 
takjapaelad on lahti
4. Mõlemalt poolt surudes lükake 
telk kokku
Enne kokkupanekut veendu, et telgi 
katus oleks kuiv

Telgi avamine

Vajad abi? +372 544 00771

4funrent.ee


