
www.tentipi.comInnan produkten tas i bruk, läs ”Skötsel och tips” på tentipi.com/support

IT Solo resningssats

För att resa endera ett helt eller ett halvt  innertält. Den långa spännremmen behöver 
bara användas vid resning av ett halvt innertält.

Fäst toppkopplingen i innertältets övre kant med hjälp av ringarna 
och de åtta spolknapparna (fem för halvt innertält, se nästa sida).

Placera ut spikarna med hjälp av monteringskrysset. Fäst sedan en 
marksträckare i varje spik.

Sätt mittstången i toppkopplingens mittstångshylsa och res innertältet 
genom att trycka stången uppåt. Ställ ner den mitt i innertältet. Stäng 
dörren och spänn markremmarna runtom. Justera tills du är nöjd.

Fäst de åtta marksträckarna i innertältets nedre kant med hjälp av 
ringarna och spolknapparna (fem för halvt innertält).

ToppkopplingLång spännrem 8 x Marksträckare

Du behöver även

Mätband

Monteringskryss

Tältspikar

Mittstång
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IT Solo resningssats, halvt innertält

IT Solo resningssats passar för att resa alla våra modeller av 
innertält Base, Comfort och Pro i storlekarna 5, 7 och 9.

Fäst toppkopplingen i innertältets övre kant med hjälp av ringarna 
och de fem spolknapparna.

Innertältets långsida har en golvsträckare i vardera änden. Spolknappen 
här träs genom den mindre ringen i marksträckaren och fästs sedan i 
ringen på innertältet.

Koppla samman ringarna i toppkopplingens återstående tre (främre) 
remmar med hjälp av karbinhaken i den långa spännremmen.

Fäst spännremmen i marken med en spik centrerad en bit framför det 
halva innertältet. Sätt mittstången i toppkopplingens mittstångshylsa 
och res innertältet genom att trycka stången uppåt. Ställ ner den i 
innertältet. Stäng dörren och spänn markremmarna runtom. Spänn 
också den långa spännremmen så att det halva innertältet står rakt. 
Justera tills du är nöjd.

Fäst de resterande tre marksträckarna i innertältets nedre kant med 
hjälp av ringarna och spolknapparna. Använd monteringskrysset för 
att placera ut fem spikar i en halvcirkel. Tryck ner spikarna helt och 
trä de fem marksträckarna över spikarna.


