MONTERINGSANVISNING FOR TYIN DOME
LAVVO/TELT
LAVVOEN/TELTET BESTÅR AV FØLGENDE DELER:
1 stk lavvostang, total lengde 2,50 m (4 deler)
Løs topphatt med barduner
16 stk alu. trekant-plugger
2 stk alu. flex sirkelstenger:
• 1 stk 11 mm diameter, 1050 cm, 15 ledd (merket med rød tape)
• 1 stk 9,5 mm diameter, 660 cm, 11 ledd (merket med gul tape)
Den korteste skal være oppe og den lengste nede.
- Pakkpose/bag
- Vekt komplett ca. 9 kg
- Flammehemmende duk – 210D poly-oxford PU 4000
-

LES DETTE FØR DU SETTER OPP LAVVOEN/TELTET:
1. Finn en egnet flat og tørr plass i terrenget, gjerne en lun plass
som ikke er så utsatt for vær og vind. Sjekk at plassen har en
diameter på mer enn 5 m.
2. Montèr barduner på lavvoen hvis ikke disse er påmontert fra
fabrikken.
3. Fest bunnpluggene rundt lavvoen.
4. Sett på topphatt.
5. Montèr de fire delene av lavvostang sammen. Husk riller på
stang skal være opp og tynneste del mot toppen.
6. Åpne glidelås i dør og tre inn lavvostang mot ”kopp”. Tynneste
del av stangen i ”koppen” på lavvoen.
7. Reis opp lavvoen.
8. Tre inn de to sirkelstengene.
9. Juster og stram opp lavvoen slik det står fint og rett.
10.Legg noen runde steiner på stormmatten rundt lavvoen. Om
vinteren kan man bruke snø. Dette hjelper med å ”låse” lavvoen
mot bakken samtidig for å redusere trekk inn i lavvoen.

LES DETTE FØR DU TAR NED LAVVOEN/TELTET:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Løs bardunene. Rull disse opp og fest i strikk.
Ta ut midtstang.
Ta ut alu. flex sirkelstengene.
Ta opp bunnpluggene.
Lukk dør/dra ned glidelås.
Pakking av lavvo: fest en plugg hvor toppen av lavvoen festes
langs bakken. Brett lavvoen sammen slik at alle bardunfestene
kommer på samme plass (oppå hverandre). Brett topp og bunn
mot midten. Rull deretter lavvoen sammen. Husk at dersom
lavvoen pakkes våt, må den tørkes senere.
7. Legg sammen lavvostang. Start med toppen (tynnest). Tre de
neste leddene utenpå hverandre. Tres inn i hverandre fra den
siden av stang som ikke er rillet (se bilde). Sett på plastkopp på
begge ender.
BUNN TIL TYIN DOME LAVVO/TELT: (Tilleggsutstyr)
- Alle våre modeller har tilpasset bunn etter mål.
- Bunnen har en åpning for bruk av ovn.
- Bunnen festes til lavvoen med klips. Disse er påsydd bunndel
som passer til klips påsydd lavvodel.
- Vekt bunn ca. 1,6 kg.
INNERTELT TIL TYIN DOME LAVVO/TELT: (Tilleggsutstyr)
- Lavvoens midtstang løftes opp og innerteltet plasseres.
Orienter telt slik at det passer med dør.
- Innerteltet hektes deretter opp i ringene som er innsydd på
lavvoen.
- Bunnen har en åpning for bruk av ovn.
- Vekt innertelt ca. 3 kg.
- Flammehemmende materiale.

FYRING I LAVVO:
Det anbefales ovn eller rundbrenner som kan kjøpes separat.
Vis forsiktighet ved bruk av åpen ild.
Dette teltet er laget i samsvar med standard for flammehemmende
tekstiler, (CPAI-84). Hvis man behandler teltet med kjemikalier kan
man risikere at den flammehemmende egenskapen blir ødelagt.

God Tur!!
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