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Montera halvt innertält

Lossa på spänningen i alla marksträckarna för att kunna 
lyfta mittstången. För stången ovanifrån och ner genom 
innertältets toppöppning och placera den på golvets 
fyrkantiga förstärkning intill dörröppningen.

Placeringen av ett halvt innertält kan göras på flera sätt, men montera 
det så att yttertältets respektive innertältets inluftar kommer mitt emot 
varandra. (Onyx saknar inluftar, Zirkon har en och Safir har tre.)

Lyft mittstången och sätt dit 
reglerrörshållaren.

Koppla fast reglerröret i hållaren. Lyft upp innertältet.

Gör så här för att vara säker på att kunna nå tälttoppen och fästa det halva innertältet: Börja med att öppna dörren lite nertill. Korta sedan mittstångens 

nedre del med en eller två sektioner, innan du för stången genom innertältets toppöppning och ut genom den öppnade dörren. Ställ därefter ner stången på 

marken utanför innertältet för att inte skada golvet. 

Lyft upp innertältet och följ manualens fortsatta anvisningar för fastsättning i yttertältet. När innertältet är på plats, sätts mittstången ihop igen och placeras 

på innertältets förstärkning intill dörröppningen. Sätt fast reglerröret enligt anvisningar. Sträck golvets långsida med de två inre och de två yttre golvsträckarna 

och dra därefter åt de resterande tre yttre golvsträckarna med jämnt fördelad spänning. Sträck slutligen åter tältet med marksträckarna.
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Innertältets långsida har inre golvsträckare i 
vardera änden. Spolknapparna här träs genom 
ringarna i yttertältet och fästs sedan i ringarna 
på innertältet. Justera golvets sträckning.

Sträck innertältets golv genom 
att med jämnt fördelad spänning 
dra åt golvsträckarna även på 
utsidan.

För att innertältets golv ska bli så slätt som möjligt är 
det viktigt att först sträcka golvets långsida genom att 
spänna vid de två markerade punkterna, se bild.

Sätt fast innertältet i fästpunkterna nära tältkåtans topp. Fem fästpunkter används 
för ett halvt innertält. 

Spolknapparna förs genom ringarna i tältkåtans 
topp och låses i ringarna i innertältets övre del.

Fäst mot väggen, först mitt på och sedan 
längst ned. Spolknapparna mitt på träs 
genom den ena ringen och låses i den andra. 
Spolknapparna längst ned fästs direkt i ytter-
tältets ringar med undantag för knapparna i 
respektive ände av innertältets långsida.

… fortsättning


