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HA BÁRMILYEN PROBLÉMÁD ADÓDNA A SÁTOR 
FELÁLLÍTÁSÁVAL, VAGY ELRAKÁSÁVAL, BEMUTATÓ VIDEÓKÉRT 

LÁTOGASS EL WEBOLDALUNKRA!

GRATULÁLUNK! 

Nagyon okos döntést hoztál, amikor úgy döntöttél,
hogy egy eredeti                       tulajdonosa leszel!

(Ha ajándékba kaptad, légy büszke okos barátaidra! :-) ) 

Hogy mi is a                      ? 
 
Egy ágysátor! Arra tervezték, hogy bárhol könnyen felállítsd, majd ha már 
nincs rá szükséged, percek alatt kicsire összehajtva tárold, vagy magaddal 
vidd az utazásaidra. Bárhol használhatod, ha egy kis magányra, vagy nyuga-
lomra vágysz! Csökkenti a beszűrődő fényt, és kívül tartja a kíváncsi tekin-
teteket.. Egy füldugóval kombinálva kevés az a hely, ahol ne alhatnál egy 
nagyot! :-)

Ha a gyermeked fél esténként, akkor ebben a “varázsbarlangban” biztonság-
ban érezheti magát!  Hogy segítsd megnyugtatni, töltsd le weboldalunkról a 
kifejezetten                        tulajdonosoknak íródott terápiás mesét! :-) 
Az ágysátrat később is használhatja majd, ha kollégista lesz, vagy táborozni 
megy! Hálás lesz neked, hogy megajándékoztad egy kis magánélettel!

Zárszóként kívánunk Neked sok örömöt és kalandot a                
használatához! 

Köszönjük a vásárlást!
     
      A                      csapata

Használati utasítás



A     -ról általában

JELLEMZŐK:

• A két hosszabb oldalon nyitható ajtónyílások a könnyű használatért
• A két rövidebb oldalon felcsatolható ablaknyílások a jobb szellőzésért
• Telefontöltő kábel bemeneti nyílás
• Méretek: 204x 90x 100cm (hosszúság x szélesség x magasság) 

HASZNÁLATI TIPPEK:

• Az első felállítás után kicsit hagyd szellőzni a sátrat!
• Ha hosszabb távon szeretnéd egy ágyon használni a sátrat, akkor java-

soljuk, hogy az ágy matracát helyezd a sátorba, így a legstabilabb. Ha ez 
nem lehetséges, akkor szerezz be egy matracvédőt vagy egy felfújható 
matracot, hogy maximális kényelemben legyen részed. 

• Ha belülről szeretnéd az ajtókat becipzározni, akkor használd a cipzár 
tetejére varrt textilfülecskét, hogy feszesen tartsd a cipzárat. Így meg-
növelheted az élettartamát.

• Ha meleg van, vagy hosszú időt töltesz a sátorban, akkor ne zárd be az 
összes nyílást. Kellemesebb lesz, ha kicsit jár a levegő.

FIGYELMEZTETÉSEK: 

• Tartsd távol a sátrat mindennemű hőhatástól, tűztől, cigarettától, gyer-
tyától, stb,  mert gyúlékony anyagból van! 

• Óvatosan járj el, amikor felállítod, lebontod vagy használod a sátrat, ne-
hogy megsérülj! Legyél különösen óvatos a sátorrudakkal. Csak saját fe-
lelősségedre használd a sátrat! 

• Ez a termék nem játékszer! Ne hagyd felügyelet nélkül játszani benne a 
gyerekeket!

• Az ágysátrat vízszintes és egyenes területekre tervezték. Lehetőleg csak 
beltérben használd. Ha kint használod, teríts alá egy plédet, hogy meg-
védd a sátrat a sérülésektől és a kosztól.

1. Cipzárazd ki a hozdozótáskát, majd óvatosan vedd ki belőle a sátrat 
és a sátorrúd-tartó tasakot. 

2. Óvatosan engedd, hogy a sátor szétnyíljon, és fektesd a földre. 
A sátorrudakat is csúsztasd össze, és tartsd őket a kezed ügyében. 

3. Állítsd a sátrat függőleges helyzetbe, és nyisd szét az oldalait. 

4. Csúsztasd a sátorrudakat a                     tetején és alján lévő nyílásokba. 
(2 rudat a tetejébe, és 2- t az aljába.) Zárd be a cipzárokat.  

5. Nyisd ki az ajtónyílást, helyezd be a matracot (nem tartozék), és már 
KÉSZ is vagy!!

A     felállítása:

A     elrakása:

Távolítsd el a matracot 
vagy a matracvédőt a
                 -ból, majd 
vedd ki a sátrat az 
ágyból.

Óvatosan húzd ki a 
merevítőrudakat a 
sátor tetejéből és az 
aljából is. 

Óvatosan csúsztasd 
bele a hordozótáská-
ba, majd húzd be a 
cipzárt!

Így a                  3 lapos 
körré hajlik össze. 
Fogd szorosan!

Hajtsd félbe a sátrat, 
miközben a jobb kezed-
ben lévő sarkot a bal 
kezed felé húzod 

Fektesd az oldalára a 
sátrat, így lapos lesz.
Igazgasd el az oldalakat .
 


