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Στο σάκο μεταφοράς περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•

Εξωτερικό ύφασμα
Εσωτερικό δωμάτιο
3 Μπανέλες fiberglass (2+1)
2 Μεταλλικοί oρθοστάτες
Πασσαλάκια
Σχοινάκια

Στήσιμο σκηνής
Για το ευκολότερο στήσιμο της σκηνής απαιτούνται 2 άτομα
1.	Καθαρίστε το χώρο από πέτρες, κλαδιά και αιχμηρά αντικείμενα, ώστε η επιφάνεια
που θα κατασκηνώσετε να είναι ομαλή.
2.	Κατά το στήσιμο της σκηνής φροντίστε τα πασσαλάκια, τα λάστιχα και τα σχοινάκια να μην
είναι υπερβολικά τεντωμένα για να μην ταλαιπωρούνται τα υφάσματα από τον άνεμο.
Σιγουρευτείτε ότι τα φερμουάρ είναι κλειστά.
3.	Ανοίξτε το δωμάτιο της σκηνής στο έδαφος.

4. Aνοίξτε και απλώστε πάνω από το ύφασμα του δωματίου το εξωτερικό ύφασμα της σκηνής.
Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος του δωματίου βλέπει προς τη μεριά του προθαλάμου.
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5. Συναρμολογήστε τις τρεις μπανέλες και τοποθετείστε τις παράλληλα σε μια ευθεία γραμμή.
6. Περάστε διαγώνια τις δύο μεγάλες μπανέλες στους δικτυωτούς οδηγούς που είναι
ραμμένοι πάνω στο εξωτερικό ύφασμα.

7. Συναρμολογήστε και περάστε οριζοντίως στη μέση της σκηνής και την τρίτη μπανέλα.
8.	Τοποθετήστε μέσα στη μια άκρη της κάθε μπανέλας τον μεταλλικό πύρο που βρίσκεται
στην αντίστοιχη γωνία της βάσης της σκηνής.

9. Σπρώξτε από την αντίθετη πλευρά μία-μία τις μπανέλες, ώστε να σχηματιστούν δύο διαγώνια
και ένα οριζόντιο τόξο. Στερεώστε τις ελεύθερες άκρες τους με τους μεταλλικούς πύρους
που βρίσκονται στις αντίστοιχες γωνίες.

10. Ενώστε το εσωτερικό δωμάτιο της σκηνής με το εξωτερικό ύφασμα, κουμπώνοντας πρώτα
τις πλαστικές πόρπες της βάσης καθώς και τους υπόλοιπους συνδετικούς ιμάντες-κρίκους,
ξεκινώντας από τη βάση της σκηνής και πηγαίνοντας προς την οροφή.
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11. Στερεώστε τη σκηνή περνώντας τα πασσαλάκια στους μεταλλικούς κρίκους της βάσης
και στους ιμάντες αυτής στο μέσο κάθε πλευράς.

12.	Απλώστε το δάπεδο του προθαλάμου και στερεώστε το στο έδαφος με τα πασσαλάκια.

13.	Τεντώστε περιμετρικά το εξωτερικό ύφασμα και στερεώστε το με τα πασσαλάκια και στα
υπόλοιπα σημεία της βάσης του. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φερμουάρ είναι κλειστά.

14. Σταθεροποιήστε τη σκηνή στο έδαφος τεντώνοντας τα σχοινάκια που κρέμονται από
τις τριγωνικές υποδοχές του υφάσματος, και καρφώνοντάς τα διαγώνια στο έδαφος με τα
πασσαλάκια
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Δίπλωμα σκηνής
Για το ευκολότερο δίπλωμα της σκηνής απαιτούνται 2 άτομα
1. Ξεκαρφώστε όλα τα πασσαλάκια από το έδαφος και αφού τα καθαρίσετε, τοποθετήστε τα
στο σακουλάκι τους.

2. Διαχωρίστε το εξωτερικό από το εσωτερικό ύφασμα (προαιρετικά).
3. Ελευθερώστε τις άκρες των μπανελών από τους μεταλλικούς πύρους της βάσης και
σπρώξτε κάθε μία σειρά ξεχωριστά ώστε να ξεπεραστεί από τους οδηγούς του υφάσματος.

4. Διπλώστε τις μπανέλες και αποθηκεύστε τις μαζί με τα πασσαλάκια στην πορτοκαλί
θήκη – οδηγό που είναι ραμμένη εξωτερικά του δαπέδου της σκηνής.
5. Διπλώστε επιμελώς τα υφάσματα της σκηνής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ξεκινώντας
να τη διπλώνετε σφιχτά από τη θήκη – οδηγό, να έχετε αυτόματα στο τέλος το επιθυμητό
μέγεθος για να χωρέσει στο σάκο μεταφοράς της.
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6.	Τέλος, τοποθετήστε τη σκηνή σας στο σάκο μεταφοράς της.

Οδηγιες συντηρήσης και αποθήκευσης
• Καθαρίζετε τη σκηνή με σκέτο νερό. Για λεκέδες καθαρίστε ελαφριά, τοπικά.
• Σε περίπτωση από-αδιαβροχοποίησης οποιουδήποτε σημείου θα βρείτε στα εξειδικευμένα
καταστήματα τα κατάλληλα υλικά. Σας προτείνουμε να επαλείφετε κατά διαστήματα τα φερμουάρ
της σκηνής με την ειδική σιλικόνη ή παραφίνη για να ανοιγοκλείνουν με ευκολία.
• Κατά την αποσυναρμολόγησή της η σκηνή θα πρέπει να είναι απολύτως στεγνή και καθαρή.
• Μετά από βροχή, θα πρέπει να στηθεί ξανά για να στεγνώσει τελείως πριν
την τελική της αποθήκευση.
• Τα πασσαλάκια αποθηκεύονται πάντα χωριστά από τα υφάσματα της σκηνής και πάντα
μέσα στο ειδικό σακουλάκι τους.
• Προτιμάτε να αποθηκεύετε την σκηνή σας σε μέρος στεγνό και σκιερό.
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