
Połącz ze sobą elementy plandeki. W przypadku namiotów o nie parzystej długości np.: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m,..... 
pamiętaj by przedłużenie o 1m było zamontowane zaraz po elemencie startowym który montujemy na początku namiotu.
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KROK 2/b Roof installation instruction FR 6m i 8m



Nałóż poszycie dachowe delikatnie na konstrukcję. Następnie przymocuj poszycie dachowe do ramy dachowej za pomocą 
gumek z kulką .  Gumki montujemy naprzemiennie prawa - lewa ,oraz z przodu i z tyłu .

Connect cover element each other. For tents with even length of the side e.g.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m… np.: 9m, 11m, 13m, 
21m, 31m,..... remember that extend for 1 m was installed after the start element. Start element install st the start of the tent.



Wear roof sheathing gently on the construcion. Then attach roof sheating to construction with rubber with ball. Rubber 
should be install alternately right - left and front and back. 

Łączenie dachowe / 
Roof connecting



KROK 2/c     Roof installation instruction FR 6m/8m

Rury do mocowania plandeki (nr 27 i nr 28) zamontuj od wewnętnrzej strony namiotu.

Przełuż rurę nr 30 przez przeszycie plandeki. Następnie połącz rurę numer 30 z 27 lub 28, za pomocą linek z klipsem. 

Dla namiotów z przedłużeniem o 1m, zamiast rury nr 28, użyj rury nr 29. Natomiast zamiast rury 30, użyj rury numer 31. 
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Pipes for attached cover (number 27 and 28) should be install on the inside of the tent. 

Pass the pipe number 30 by cover. Then connect pipe number 30 with pipe number 27 or 28, using strings with clips.
For tents with 1m extension, istead pipe number 28 use pipe number 29. While tube number 30 replace with tube number 31.
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