OPZETINSTRUCTIES VOOR FRONTIER-TENTKACHEL:
OPGELET:



In het geval van een Frontier-kachel dient de rookgasafvoerbuis verticaal
geïnstalleerd te worden, dus door het dak van de tent.
De afstand van de kachel tot het afdichtrubber moet ten minste 1 m zijn, anders tast
de hitte van de tentkachel het afdichtrubber aan.

1) Plaats de kachel in de tent op een plaats naar keuze. We raden u aan de kachel
niet in de nabijheid van de deur te monteren, aangezien dat de doorgang zou
belemmeren (zie fig. 1).
2) Bevestig minstens 1 m afvoerbuis verticaal aan de kachel (zie fig. 1).
3) Neem een klemplaat, houd deze tegen het canvas op de plaats waar de kachelbuis
de tent zal verlaten, en teken diens vorm in potlood af op het canvas (zie fig. 2).
4) Duid de 6 schroefgaten in de klemplaat aan op het canvas. Zorg ervoor dat de
klemplaat niet verschuift terwijl u dat doet.
5) Snijd de binnenste cirkel van de getekende mal uit. Die komt overeen met de
binnenste cirkel van de klemplaat. Let erop dat er een afstand van 1 cm blijft
tussen de afgetekende schroefgaten en de uitgeknipte cirkel.
6) Maak 6 gaten in het canvas ter hoogte van de afgetekende schroefgaten.
7) Plaats het afdichtrubber aan de buitenkant van de opening die u zonet gemaakt
heeft. De top van het afdichtrubber wijst naar buiten.
8) Plaats 1 klemplaat aan de binnenkant en 1 aan de buitenkant van de tent, ter
hoogte van het gat en het afdichtrubber.
9) Steek de 6 bouten door de gaten van de klemplaten, door de gaten in de tent
heen, en schroef ze aan de buitenste klemplaat vast met de moeren. Het
afdichtrubber zit nu vastgeklemd tussen de twee klemplaten (zie fig. 3 en 4).
10) Corrigeer de plaats van de kachel, zodat de rookgasafvoerbuis door de
afdichtrubber gemonteerd kan worden (zie fig. 5).
11) Bevestig de overige stukken rookgasafvoerbuis aan de rookgasafvoer (zie fig. 6
en 7).
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Belangrijk:


Leg een stuk stof onder de kachel om het grondzeil van uw tent te beschermen tegen
eventuele vuurvonken (zie fig. 8).



Zorg ervoor dat de tent goed verlucht wordt wanneer u de kachel voor het eerst
aansteekt; dit om eventuele geurhinder te vermijden.
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Figuur 5

Figuur 6
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Figuur 8
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