
Instrukcja użytkowania i obsługi namiotów Hardshell 2 i Hardshell 2XL

Namioty typu Hardshell
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Charakterystyka namiotu

Dziękujemy za zakup namiotu typu Hardshell, wierzymy, że zapewni Państwu komfortowe przebywanie na łonie natury.

Namioty Hardshell charakteryzują się solidnością wykonania i użyciem najlepszych dostępnych materiałów dla tego
typu namiotów wędkarskich.

Zawartość opakowania:
• Torba transportowa z uszami, na suwak
• Kompletny namiot z wmontowanym stelażem z  czterech ram aluminiowych
• Podłoga gumowana, antypoślizgowa, wzmocniona włóknami poliestrowymi, dopinana na suwak
• Przednia szyba rolowana z materiału PET, montowana na rzep, na przednim oknie
• Rozpórki ram, zamykanych na klips-4 sztuki.
• Dodatkowe rozpórki ramy przedniej-2 sztuki.
• Wkręcane, mocne szpilki typu T-Peg w etui, z metalową głowicą do wbijania-15 sztuk

Sposób rozkładania
Namiot rozkłada się w sposób bez użycia nadmiernej siły i intuicyjnie, wszystkie elementy są do siebie dopasowane w 
sposób przemyślany, tak, aby rozkładanie nie zajęło więcej czasu niż 10-15minut.
Przed przystąpieniem do rozkładania, należy sprawdzić, czy teren jest równy, oczyszczony z gruzu, kamieni, szkła i gałęzi.
1. Rozkładamy podłogę na równym terenie, częścią antypoślizgową do góry i częścią dopinaną na rzepy od strony 

planowanego wejścia.
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2. Na podłogę rozkładamy namiot wraz z zamontowanym stelażem z rur.
3. Konstrukcja składa się się z 4 ram a każda rama z 5 segmentów łączonych ze sobą mocną gumą. Składamy 
poszczególne ramy w kolejności, poczynając od pierwszej przedniej lub tylnej. Taki sposób, powoduje, że nie używamy 
siły a segmenty ram łączone gumą intuicyjnie dopasowują się w jedną całość.
4. Wszystkie rozłożone ramy spinamy dostarczonym pasem, a jego długość ustawiamy regulujemy wstępnie na 

320cm (Hardshell 2XL) lub 270cm (Hardshell 2)
5. Przystępujemy do montowania rozpórek, począwszy od tyłu namiotu, stawiając ostatnią ramę na charakterystycznej 
rozpórce zakończonej szpicem, następnie ten szpic mocujemy w oczku metalowym na dole namiotu. Podpórkę 
mocujemy z ramą „na klik” w środku ramy. Otwieramy klips i rozsuwamy rozpórkę do wyraźnego oporu, po czym 
zamykamy klips.
W takim układzie, gdzie wszystkie ramy opierają się na ostatniej rozpórce, montujemy rozpórkę między pierwszą 
ramą (daszkiem namiotu) a drugą ramą, następnie między drugą a trzecią oraz ostatnią między trzecią a czwartą ramą.
Rozpórki w celu ułatwienia montujemy od tyłu namiotu montując z ramami „na klik” i między sobą na zasadzie (pióro-
wpust).
Rozpórki rozsuwamy do wyczuwalnego znacznego oporu i zamykamy klipsy zatrzaskowe rozpórek.
Prawidłowo zamontowane rozpórki znajdują się w najwyższej części każdej ramy i są ze sobą połączone plastikowymi
Końcówkami.
Ostatnim elementem są 2 rozpórki boczne między pierwszą ramą-daszkiem a drugą ramą, które mocujemy w równych 
odległościach od rozpórki głównej po stronie lewej i prawej.
Prawidłowo rozstawiony namiot po wykonaniu powyższych czynności praktycznie jest rozłożony.
6. Następną bardzo ważną czynnością jest szpilowanie namiotu, wszystkimi 15-toma szpilkami.
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Szpilowanie namiotu do podłoża, rozpoczynamy po wpięciu frontu namiotu i zasunięciu suwaków drzwi wejściowych.
Szpilowanie rozpoczynamy wkręcając wstępnie dwie tylne szpilki i dwie przednie szpilki szpilki.
Następnie wkręcamy szpilki symetrycznie od przodu lub od tyłu namiotu, raz z lewej strony, raz z prawej strony.
Prawidłowo wkręcone szpilki naciągają materiał namiotu w sposób równomierny, umożliwiający sprawny odpływ wody 
deszczowej.
Na wkręcone główki szpilek naciągamy gumy namiotu, dodatkowo napinające zewnętrzną powłokę.

UWAGA
Napinanie ram rozpórkami oraz odpowiednie wkręcenie całych szpilek w grunt powinno być przeprowadzone bardzo 
starannie, ponieważ gwarantuje odpowiednią stabilność całej konstrukcji.

7. Ostatnią czynnością jest wpięcie podłogi na suwak. Podłogę składamy na pół i wpinamy najpierw jedną połowę 
podłogi, a następnie rozkładamy i wpinamy drugą część.

Gotowe !

Opis namiotu typu Hardshell
Rozmiar namiotu: wysokość (pod najwyższą ramą) x szerokość max x głębokość (cm)
Hardshell 2:  160 x 270 x 290
Hardshell 2 XL: 175 x 320 x 320
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Materiał zewnętrzny Hardshell- Tex, typu Aquatexx o wodoodporności 10000 mm słupa wody i paroprzepuszczalności
10000 g/m2/24h
Rurki ram aluminiowe, malowane proszkowo o średnicy 19mm z przewężeniami umożliwiającymi łączenie.

UWAGA odnośnie użytkowania i bezpieczeństwa:
Namioty typu Hardshell są wykonane z najlepszych dostępnych materiałów, używanych w namiotach wędkarskich.
Należy pamiętać, że jest to schronienie tymczasowe i w razie gwałtownych, losowych zmian pogodowych należy 
poszukać bezpiecznego schronienia np. w budynku lub ostatecznie w aucie.

W przypadku gwałtownych, losowych zjawisk atmosferycznych typu oberwanie chmury, gwałtowna wichura czy 
podtopienie, należy jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie.

Namiot może zostać uszkodzony przez spadające z drzew gałęzie, głazy lub kamienie lub upadek drzewa lub innych 
przedmiotów unoszonych gwałtownym wiatrem typu elementy budowlane deski etc. dlatego namiot rozstawiajmy z 
dala od starych drzew, pobliskich skał.
Namiot zapewnia bezpieczne schronienie tymczasowe, natomiast nie gwarantuje w 100% wiatro- i wodoodporności, np. 
poziomo padające z wiatrem deszcze, długotrwałe oberwanie chmury i huragany oraz podtopienia.

Namiot należy rozkładać na mocnym, równym podłożu, rozkładanie na podłożu piaskowym, błotnistym, zabagnionym, 
lessowym oraz np. w zagłębieniach terenu lub w wyschniętych korytach rzek nie gwarantuje stabilności namiotu i niesie 
zagrożenie przewrócenia konstrukcji lub dostanie się wody do środka lub podtopienia.
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Uwagi odnośnie składania, konserwacji i przechowywania.

Namiot należy składać w kolejności odwrotnej niż opisane rozkładanie.
Namiot powinien być złożony suchy a jeżeli pogoda nam tego nie umożliwia, powinien być wyjęty z torby i rozłożony w 
suchym miejscu, przewracając warstwy namiotu do zupełnego wyschnięcia.

Zabrudzone elementy poszycia i podłogę wycieramy gąbką, zwilżoną w ciepłej wodzie a w przypadku dużych zabrudzeń 
z niewielką ilością nieagresywnego  detergentu.
NIE WCIERAĆ I NIE SZOROWAĆ POWŁOKI NAMIOTU-MOŻNA USZKODZIĆ POWŁOKĘ LUB MEMBRANĘ 
PAROPRZEPUSZCZALNĄ ! 
Zabrudzoną podłogę najlepiej przewozić i przechowywać w osobnym worku plastikowym (brak w zestawie) w celu 
uniknięcia dużego zabrudzenia powłoki gruntem i piaskiem.

PRZECHOWYWANIE W ZAMKNIĘTEJ TORBIE NAMIOTU WILGOTNEGI I/LUB BRUDNEGO MOŻE SPOWODOWAĆ 
PROCESY GRZYBICZNE LUB GNILNE LUB ZAPARZENIE MATERIAŁU. W KONSEKWENCJI MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA 
LUB TRWAŁEGO ODBARWIENIA MATERIAŁU !
ZNISZCZENIA I PRZEBARWIENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO PRZECHOWYWANIA NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI!

Wyprodukowano w Chinach na zlecenie NG Polska, Warszawa, ul. Liliowa 33 F
Importer: Dutch Tackle Company BV-Holandia


