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Innan produkten tas i bruk, läs ”Skötsel och tips” på USB-minnet som följer med vid köp av tält.

Montera Olivins regntak

En alternativt två vandringsstavar 
med teleskopfunktion behövs för 
uppsättning (ingår ej). Det går också 
att använda grenar eller liknande 
(115–135 cm långa).

Regntaket fästs i den tillbehörsficka som numera är standard på alla Olivintält. Till den äldre 
versionen som saknar ficka (serienummer lägre än 52903) går det att köpa en tillbehörskoppling. 
Taket kan monteras på olika vis och två förfaringssätt beskrivs nedan.

Regntakets främre kant har öljetter. Vid montering med en stav, 
se bild A nedan, fästs den mittersta öljetten på staven. Med två 
stavar, se bild B, används de två öljetterna i hörnen.

Regntaket monterat med en vandringsstav plus två linor och spänt 
med ytterligare två linor.

Regntaket monterat med två vandringsstavar plus två linor och 
spänt med ytterligare två linor.

Oavsett om en eller två stavar används, fästs de fyra linorna vid 
öljetterna i hörnen med tältspikar mot marken. Justera så att 
regntaket ligger an mot tältduken.

Kardborreband  
Öppna alltid kardborreband successivt genom att dra isär de två sidorna från varandra i bandets längdriktning, gärna med extra hjälp 
av ett par fingrar emellan. Öppnar man i tvärgående riktning riskerar man att sömmar skadas, då bandet fäster starkare på denna ledd.

Tillbehörskoppling (köps separat)

Regntaket är inte gjort för att stå emot hård vind och snö. Den enastående stormtåligheten hos en Tentipi® Adventuretältkåta bibehålles genom att regntaket designats så att det enkelt kan tas loss vid hårdare väder.
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Before using the product, please read “Care instructions, hints and advice” which is found on the memory stick that was included when you purchased your tent.

One or two telescopic hiking sticks 
are required when mounting the rain 
roof (not included). You can also use 
branches or the like (115–135 cm 
long).

The rain roof is attached to the accessory sleeve which is now a standard feature of all Olivin tents. 
For the older version with no sleeve (serial number lower than 52903), an accessory connector can 
be bought. The roof can be mounted in different ways and two procedures are described below.

There are eyelets on the front edge of the rain roof. If using one stick 
(see picture A below), the middle eyelet is attached to the stick. If 
using two sticks (see picture B below), use the two corner eyelets.

The rain roof mounted using one hiking stick plus two cords and 
tightened using another two cords.

The rain roof mounted using two hiking sticks plus two cords and 
tightened using another two cords.

No matter if one or two sticks are used, the four cords at the corner 
eyelets are pegged to the ground. Adjust so there is no gap between 
the rain roof and the tent.

Mounting Olivin’s rain roof

Accessory connector (not included)

The rain roof is not intended to resist strong winds and snow. The exceptional storm resistance of a Tentipi® Adventure Nordic tipi is maintained by the rain roof being designed so that it can easily be removed in bad weather.

Velcro  
Always open Velcro tape gradually by pulling the hook and loop tapes apart lengthways, preferably with a couple of fingers between 
them. Opening in a transversal direction may damage the seams as the hook and loop tapes attach stronger to each other this way.


