Viktigt vid eldning
Eldning med öppen eld eller i kamin kan ske i samtliga modeller av tältkåtor
från Tentipi i storlekarna 5–15. Innertält utan öppningsbart golv eller halva
innertält får inte användas i samband med eld. En liten nödeld kan tändas
i Olivin 2 lätt, och i Olivin 2 bp kan man installera en mikrokamin. Var alltid
försiktig vid eldning. Ordna också med god ventilation.
Vi rekommenderar att elden släcks helt och hållet innan man stänger tältets
ventilationsöppningar. Detta förhindrar att den giftiga gasen kolmonoxid
bildas, (vilket sker när det inte finns tillräckligt med syre för förbränningen).
Vill man känna sig helt lugn, kan man investera en mindre summa pengar i
en kolmonoxidvarnare.
FÖRBEREDELSER
Läs bruksanvisningen noga innan kamin eller eldspis monteras och används.
Förbered alltid eldplatsen, så att inte markvegetationen tar eld. Reglerröret
(som reglerar ventilmössan) placeras längs tältduken i stället för vid
mittstången genom att knäppas fast i något av fästena. Myggnätstaket rullas
ihop och fästs mot tältdukens kant.
VAR FÖRSIKTIG
Var alltid försiktig vid eldning med öppen eld eller i kamin. Ha alltid vatten
och risruska i närheten för att kunna släcka eventuell brand. Ha även en
kniv tillgänglig för att kunna skära hål i tältduken om det blir nödvändigt att
evakuera snabbt. Lämna aldrig en öppen eld eller brinnande kamin utan
tillsyn. Att använda värme- och ljuskällor, oavsett vilka, medför alltid risk för
skada av något slag på personer eller utrustning. Brukaren är därför skyldig
att på alla sätt försäkra sig om att ha tillräckliga kunskaper för att använda
utrustningen på ett säkert sätt. När en tältkåta från Tentipi kombineras med
en eldstad av annat märke kan oväntade risker för den personliga hälsan och
tältkåtans kondition uppstå. Tentipi har inget ansvar för sådana följder.
ELDNING I TENTIPIS KAMIN
Kaminens effekt är inte avpassad för tältkåta i storlek 5. Elda därför extra
varsamt i denna storlek. Fyll inte kaminen helt med ved, eftersom den då
avger mycket hög värme.
Elda aldrig kaminen så den blir röd eftersom det kan leda till att kaminkroppen
deformeras. Fogarna i kaminen är nitade för att du ska kunna laga den själv
om kaminkroppen ändå skulle bli skadad.
Kaminens rökrör blir mycket hett och skadar textilier som kommer i kontakt
med det, även om det bara handlar om bråkdelar av en sekund. Detta
gäller tältduk, kläder, sovsäckar med mera. Se till att myggnätstaket rullas
utåt kanterna och fästs längs rököppningen i tältkåtans topp. Vid eldning
i kamin ska ventilmössans rökrörsöppning användas, när sådan finns.
Själva ventilmössan ska vara stängd (gäller alla modeller utom Onyx) och
inte regleras. Om ventilmössan justeras under eldning, kan den skadas på
grund av kontakt med det heta rökröret. När en kamin används i Onyx, vars
ventilmössa saknar rökrörsöppning, sticks rökröret ut genom den öppnade
ventilmössan. När rökröret förts ut genom öppningen kan mössan släppas
ner igen för att omsluta rökröret. Det är mycket viktigt att isoleringsröret är
korrekt placerat för att undvika skador på tältduken.

ÖPPEN ELD
Om tältet har ett myggnätstak, ska detta rullas utåt kanterna och fästas längs
rököppningen i tältkåtans topp. Använd alltid någon av eldspisarna Hekla
7 och Hekla 30 (den senare endast i de större Adventurestorlekarna) för
att hålla elden koncentrerad på en liten yta. Med en eldspis blir eldningen
nästan rökfri. Sprättande glöd gör lätt hål i kläder, sovsäckar, golv, liggunderlag med mera. Välj därför träslag som sprätter lite, till exempel björk
eller andra lövträslag. Undvik tjärhaltig ved, till exempel barrträ, eftersom
röken sotar ner tältduk och kläder och svider i ögonen. Det är en stor fördel
att använda fint huggen ved. Det ger mindre rök och mera ljus. Detta kräver
visserligen ständig passning, men det är ju endast ett sant nöje, eller hur?
Placera stenar eller slanor under eldspisen, så att den kommer upp från
marken. Det gör att luft kommer in under den, vilket ger bättre förbränning
och minskar risken för rök. Vårt chassi till Hekla fyller samma funktion och
skyddar dessutom marken mot värmen. Elda inte mer än nödvändigt. En
liten eld värmer bra. Vid öppen eld ska ventilmössan öppnas på läsidan, så
att röken sugs ut ur tältkåtan. Se till att det finns tillräckligt med tilluft och
att den tas in på vindsidan av tältkåtan. För att behålla maximal värme ska
ventilmössan öppnas så lite som möjligt.
RÅD FÖR ELDNING I TÄLTKÅTOR FRÅN TENTIPI
Vid öppen eld ska brasan ha slocknat fullständigt innan man helt stänger
tältets ventilationsöppningar.
Safir, Zirkon, Safirflex och Zirkonflex: Vid öppen eld ska toppventilmössan
(den övre, lilla mössan) vara stängd. När elden falnar, kan man stänga
ventilmössan och öppna toppventilmössan, vilket ventilerar ut glödoset utan
att insekter kommer in.
Onyx: Denna tältkåta saknar toppventilmössa, så när elden falnar lämnar
man den vanliga ventilmössan något öppen.
Olivin 2 bp och light: Denna storlek är egentligen för liten för att det ska
fungera bra att ha en öppen eld, men i nödfall kan man ändå tända en liten
brasa.
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