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Spitfire Solo
Ръководство на потребителя
1. Подберете подходящите колчета
Важно: Различните основи изискват специфични колчета (пластмасови за глинести
почви; метални за каменисти; дървени за песъчливи). Вашата палатка Eureka! е
окомплектована с висококачествени метални колчета за обща употреба. Ако смятате
да лагерувате на различни почви е добре да се подсигурите предварително със
съответните колчета.

2. Опънете пробно палатката
Моля изпробвайте палатката преди Вашето първо излизане с нея за да се уверите, че
сте запознат с начина на опъване.

Инструкция за опъване
Важно: Прегледайте избраното място за остри предмети, които могат да увредят
дъното на палатката. Уверете се, че мястото ще се отводнява при дъжд. По възможност
избирайте сенчесто място за палатката.
1. Разгънете палатката и разпрострете на земята вътрешната част с мрежата
нагоре.
2. Сглобете внимателно нанизаните на ластична корда рейки.
3. Пъхнете краищата на късия прът в джобчетата на ниската страна.
4. Прикрепете двете скоби на палатката за горната част на пръта.
5. Опънете палатката по дължина от високата страна и закрепете с колче. Това не
е свободно стояща палатка. Противоположните краища по диагонала трябва да се
осигурят с колчета в процеса на опъване.
6. Пъхнете краищата на дългия прът в съответните джобчета
7. Прикрепете шестте скоби на палатката за пръта в горната част и отстрани.
8. Закрепете с колчета странично пода. Обиколете палатката и опънете от всички
страни докато пода стане гладък.

9. Разгънете покривалото и го опънете над палатката с логото на Eureka! от страна на
челната висока част. Протегнете се под покривалото и закрепете всяка скоба с
велкро за рейките. Щракнете катарамите по краищата за палатката и опънете
лентите, така, че покривалото да не опира никъде.
10. Прокарайте въже през халките за покривалото и опънете на колче. Това
осигурява палатката при буря.
Внимание:
• На покривалото има вентилационен отвор, който се наглася с велкро
и до него има достъп чрез цип на вътрешната част.
• Сгъване: Откачете опъващите въжета, отворете входовете и
извадете колчетата. Откачете скобите от рейките и извадете
рейките от джобчетата. Разглобете ги внимателно и ги приберете.
Сгънете палатката и покривалото на три. Навийте ги заедно в
посока на вратата и приберете в чувалчето.

Грижи за палатката
• Защита на пода: Ние препоръчваме използването на подови подложки за защита от
протриване. Подложката трябва да е на около 10 cm от ръба на палатката за да не
насочва водата под нея
• Вредни субстанции: Всички горива, както и DEET, химикал, който се среща в
повечето препарати против насекоми, са вредни за плата на палаткaта
• Слънчеви лъчи: Въпреки напредъка при изработката на материалите UV лъчите са
вредни за тях. Продължителното излагане на слънце води до избеляване и отслабване на
плата. Не оставяйте пaлатката на слънце по-дълго от колкото се налага
• Почистване: След употреба почиствайте с хладка вода. Никога не използвайте
препарати, перални или сушилни
• Съхранение: Важно е палатката да се съхранява на сухо и хладно място. Ако
приберете палатката влажна, дори за кратко време, тя може да хване мухъл, който
уврежда покритието
• Шевове: Всички основни шевове са фабрично подлепени. С времето покритието
може да се увреди. Почистете шева и използвайте препарат за шевове, който се
предлага в специализираните магазини
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