FRONTIER STOVE ASENNUSOHJEET:
Tärkeää:
•
•

•

Kamiinan savupiippu osoittaa suoraan ylös ja poistuu teltasta sen katon läpi.
Kamiinan pitää olla vähintään metrin etäisyydellä poistumisaukon kumista. Se on valmistettu tätä
tehtävää ajatellen, mutta kumi alkaa hajoamaan todella kovassa kuumuudessa ja tarvitsee tämän
tilan, jotta savupiippu ehtii jäähtyä hieman.
Pidä huolta, että kamiina on riittävän kaukana telttakankaasta myös seinissä. Etäisyyden pitäisi olla
ainakin yli puoli metriä, mieluummin kauempana.

1) Avaa jalat ja laita kamiina teltan sisälle haluttuun paikkaan niin, ettei se tuki sisäänkäyntiä.
Asennusvinkkinä suosittelemme esimerkiksi kelloteltassa kamiinan asentamista oven jommalle
kummalle puolelle hieman sisään päin, jolloin polttopuuta on helppo tuoda suoraan ovesta
kamiinan viereen. Tämä on kuitenkin mielipidekysymys ja kannattaakin ajatella huolella
etukäteen, miten haluaa käyttää telttaa ja mikä on itselle sopivin kamiinan paikka (Kuva 1).
2) Kiinnitä ainakin metrin verran savupiippua kamiinaan. Liikuta kamiinaa ympäriinsä teltan sisällä
testaten eri vaihtoehtoja paikalle (Kuva 1).
3) Kun olet varma paikasta, aseta yksi puristinlevy telttakangasta vasten siihen kohtaan, johon
haluat asentaa piipun. Piirrä kynällä levyn sisäympyrää pitkin malli reikää varten (Kuva 2).
4) Jatka levyn pitämistä kangasta vasten. Merkkaa myös kuudelle ruuville tarkoitetut paikat.
5) Leikkaa reikä sisäympyrän viivaa pitkin ja pidä huolta siitä, että ruuvinreikien ja aukon välillä
säilyy vähintään 1 cm väliä. Kangasta pystyy leikkaamaan hyvillä saksilla ja aloitukseen voi
puhkaista reiän puukolla.
6) Käytä terävää esinettä puhkaistaksesi reiät ruuveille. Jos käytät jotain epäsymmetristä esinettä,
kuten puukkoa, niin tee tämä todella hitaasti kierittämällä puukkoa, jottet vahingossa aiheuta
isompaa viiltoa.
7) Aseta kuminen piipunpidin teltan ulkopuolelle.
8) Aseta yksi suljinlevy ulkopuolelle kumin päälle ja toinen teltan sisäpuolelle.
9) Paina kuusi ruuvia reikien läpi ja käytä muttereita kiristääksesi kaiken paikalleen (Kuvat 3 ja 4).

10)

Kun laitat piipun reiän läpi, varmista että piippu on suoraan ylöspäin eikä reikä pakota

kamiinaa vinoon. Kaiken pitäisi olla suorassa linjassa ylös (Kuva 5).
11)

Kiinnitä loput piipun osat ulkopuolelle (Kuvat 6 ja 7).

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
•

Suojaa teltan muovilattiaa kipinöiltä käyttämällä jotain suojaavaa kangasta, joka ei ole pörröinen
kipinöiden syttymisen varalta. Olen havainnut, että esimerkiksi messumatto on hyvä tähän
tarkoitukseen (Kuva 8).

•

Kun sytytät kamiinan, kannattaa pitää säästä riippuen ovea tai ikkunaa auki, niin ilma kiertää
paremmin ja kamiina aloittaa vetämään

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 3.

Kuva 4

Kuva 5.

Kuva 8.

Kuva 6.

Kuva 7.

