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Carp Expedition BIVVY 

CZ0702 

Masszív, egyszemélyes horgász sátor. Könnyen és gyorsan felállítható. Alapja strapabíró, vázszerkezete vastag 

alumínium rudakból áll, ponyvája erős, 5000 mm vízoszlop nyomásig vízálló. A sátor oldalán dupla botrögzítő pánttal.  

• Állítható gyorszáras rudazat 

• Feltekerhető és rögzíthető ablakok és ajtó. 

• Extra erős menetes T alakú leszúró 

• 210 D poliészterből készült 
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Hajtogassuk szét a sátrat sima felületen Illesszük össze a sátor tartó elemeit. 
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A rögzítő szalagot akasszuk be a helyére. Nyissuk szét a sátrat. 
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A váz elemeit illesszük bele az erre kialakított tartóba. 
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Rögzítsük a távtartókat. 
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Tipp: Az alkatrész két részre 

bontható így egyszerűbb az 

elhelyezése. 

Helyezzük el a leszúrót. 
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Helyezzük el a T alakú leszúrókat. 
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A napellenző merevítőt a kialakított hengerbe kell tenni. 
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A sátor alját tépőzárral tudjuk rögzíteni (opcionális) 

A garancia csak a számla meglétében érvényes. A sátor egyes kisebb alkatrészei gyermekektől távol tartandók fulladás veszély miatt. A sátor mérsékelten vízálló. A sátrakat alkalmi szabadtéri 

használatra terveztük (évente kb. 4-8 hét), horgászathoz vagy kempingezéshez. Ha több héten keresztül ki van téve az UV sugaraknak, tönkre teheti az anyagot. Ezek a termékek nem "kerti 

bútorok", nem arra lettek tervezve, hogy folyamatosan kültéren legyenek. A sátor optimális élettartamának megőrzéséhez fontos a megfelelő tárolás, amikor nincs használatban. A sátor 

élettartamának megőrzése érdekében tartsa száraz, napfénytől védett hűvös helyen. Használat után a sátrat tisztítsa ki, szárazon tegye el. Amennyiben a sátor sérült úgy azt ne használja, 

baleset veszély miatt. Sérült termék esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot szervízünkkel. 
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