
www.tentipi.com

A

B

C

C
D

F

G

E

1. Res tältkåtan på 
samma sätt som 
en vanlig Safir 15 
enligt manualen 
”Res tältkåtan”. 
Använd 16 spikar i 
stället för 8.

2. Knäpp från insidan lös expansions
kilarna (A) i de sektioner du vill fälla upp 
och i en sektion på vardera sidan om det 
tilltänkta upplyftet. Öppna blixtlåsen i 
kilarna från utsidan. Om du vill fälla upp 
brättet runtom, frigörs alla expansionskilar.

3. På de sektioner som ska fällas upp 
behöver marksträckarna ersättas med 
längre remmar. Fäst en av de medföljande 
flexremmarna i Dringen i huvudhöjd på in
sidan av tältet (B) och stick ut änden med 
Oringen under dukens kant (C).

4. Lossa spänningen på mark
sträckaren, haka av den från 
tält  spiken och haka på flexrem
men (C) i stället. Dra åt så att 
tältduken åter blir spänd. Det är 
viktigt att detta görs med endast 
en marksträckare i taget.

5. Frigör även marksträck
arna (D) på respektive 
sida av det tilltänkta 
upplyftet och öppna blixt
låsen i expansionskilarna 
(E) hela vägen upp enligt 
moment 2.

6. Dra ut teleskopstången till cirka 180 cm och för stångspetsen genom 
öljetten mitt på kilens nederkant (F). Fäst en flexrem med karbinhaken 
i bandöglan (G). Fäst andra änden av remmen i marken med en spik 
och spänn remmen. Upprepa moment 2–6 för varje upplyft. För bättre 
vattenavrinning, fäst en flexrem i bandöglan mellan varje stång. Mark
sträckarna på respektive sida av upplyftet kan behöva ersättas med 
flexremmar för att nå ned till tältspikarna.

7. Remmarna i moment 3 kan nu 
tas bort, men det rekommenderas 
att låta dem sitta kvar vid risk för 
vindbyar. Detta gör också att det 
går snabbare att fälla ned brät
tet igen. Nedfälld är Safirflex lika 
stormsäker som en vanlig Safir.

Fäll upp brättet på Safirflex
Följ dessa moment för att på ett säkert sätt fälla upp brättet på Safirflex

Safirflex är inte gjord för att stå emot hård vind och snö när den är helt eller delvis uppfälld. Tack vare att brättet enkelt kan fällas 
ner vid hårdare väder bevaras den enastående stormtåligheten hos en Tentipi® Adventuretältkåta.

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

I köpet ingår det som krävs för att resa tältet med två uppfällda sektioner. 
För ytterligare sektioner, komplettera med teleskopstänger, flexremmar och 
stålspikar enligt tabellen nedan.

Allt ingår för 2 uppfällda sektioner. Det man behöver komplettera 
med för att fälla upp 3, 4, 5, 6  eller 8 sektioner är enligt nedan:

Två sektioner uppfällda Åtta sektioner uppfällda

Art.nr Produktnamn 2 3 4 5 6 8

21100 Teleskopstång 200 3 1 2 3 4 5

46031 Flexrem 19/3 10 3 6 9 12 14

25115 TT Stålspik 23 Pro 20 0 1 2 3 4

25127 TT Yspik 18 Pro 18

25130 TT Krokspik 18 Pro 18

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


