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* Packpåse 

* Tältduk

2. Lägg ut mätbandet och sätt en spik vid markeringen.

4. Placera ut tältduken och trä markringarna över spikarna. 
Tryck ner spikarna helt. Läs även ”Peg and stake guide” på 
tentipi.com/support.

6. Leta upp hylsan i tältkåtans topp och för in mittstången. 
Res tältkåtan genom att trycka mittstången uppåt.

1. Sätt fast monteringskrysset med en spik där tältkåtans 
mitt ska vara.

3. Använd monteringskrysset och mätbandet för att placera 
ut sex spikar symmetriskt i en cirkel.

5. Sätt ihop mittstången.

7. Ställ ner mittstången mitt i tältet. Stäng dörren och 
spänn markremmarna runtom. Justera tills du är nöjd.

Res Olivin 2

* Mittstång

* Spikar

* Monteringskryss

* Mätband

En liten öppen eld kan i nödfall tändas i både Olivin bp och Olivin lätt. En mikrokamin kan användas i Olivin bp förutsatt att duken 
skyddas mot kontakt med det heta rökröret. När innertält är monterat ska man inte elda alls.
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Fäst innertältet i de tre fästpunkterna i tältkåtans topp (A), 
som inte redan används av ventilationssystemets reglerlinor.

Snökappan kan vikas utåt och golvsträckarna ligger då 
under yttertältets duk.
Om man vill ha snökappan invikt under golvet måste golv-
sträckarna först träs genom öppningarna i yttertältsduken 
innan de sätts fast i yttertältets markremmar. Öppningarna 
försluts därefter med kardborreband (på nyare tält).

Sträck innertältets golv genom att spänna golvsträckarna 
från utsidan av tältet.

Man ska inte elda i Olivin med innertält.

Fäst innertältet nertill genom att trä O-ringen på innertältets 
golvsträckare över spolknappen på yttertältets markremmar.

Trä därefter reglerlinorna genom hålbanden i innertältets 
topp (B). Trä utifrån och in.

Res sedan innertältet tillsammans med yttertältet enligt 
beskrivningen 1–7. Ställ ner mittstången på förstärkningen i 
centrum av golvet.

Montera innertält

Innertältet sätts fast i yttertältet innan tältkåtan reses. Se till att dörrarna kommer i rätt läge i förhållande till varandra.
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Man ska inte elda i Olivin med innertält. Man ska inte elda i Olivin med innertält.

Trä därefter reglerlinorna genom hålbanden i innertältets 
topp (B). Trä utifrån och in.

Det halva innertältet sätts fast i yttertältet innan tältkåtan reses. Se till att dörrarna kommer i rätt läge i förhållande till varandra.
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Fäst innertältet i de tre fästpunkterna i tältkåtans topp (A),  
som inte redan används av ventilationssystemets reglerlinor.

Sträck det halva innertältets golv genom att spänna golv-
sträckarna från utsidan av tältet.

Res sedan innertältet tillsammans med yttertältet enligt 
beskrivningen 1–7. Mittstången placeras på förstärkningen 
inne i det halva innertältet.

Fäst innertältet nertill genom att på fyra ställen trä O-ringen 
på innertältets golvsträckare över spolknappen på ytter- 
tältets markremmar.

Snökappan kan vikas utåt och golvsträckarna ligger då 
under yttertältets duk.
Om man vill ha snökappan invikt under golvet måste golv-
sträckarna först träs genom öppningarna i yttertältsduken 
innan de sätts fast i yttertältets markremmar. Öppningarna 
försluts därefter med kardborreband (på nyare tält).

Montera halvt innertält
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En tredjedel av golvet kan tas bort för att ställa skor vid 
ingången eller för att kunna elda i tältkåtan (se eldanvisning 
direkt under ”Res Olivin 2”). Golvdelarna fäster vid varandra 
med kardborreband.

Fäst genom att trä O-ringen på golvsträckaren över spol-
knappen på yttertältets markrem. Fortsätt medurs och fäst 
de tre följande golvsträckarna.

Sträck golvet genom att spänna golvsträckarna från utsidan 
av tältet.

För att hindra att vatten och småkryp tar sig in i tältet behöver 
snökappan vara invikt under golvet. Då måste golvsträckarna 
träs genom öppningarna i yttertältsduken.

Lossa på spänningen i alla markremmarna för att kunna 
lyfta mittstången. Dra golvet under stången och ställ sedan 
ner den mitt på golvet. Fäst de sista två golvsträckarna.

Montera golv

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

För att få den löstagbara delen av golvet mot dörren, gör så 
här: Vid sömmen med kardborrebandet finns en golvsträckare. 
Trä ut den genom öppningen i yttertältsduken till vänster  
om dörren.


