
Tarpens fäste ansluts till tältkåtans 
absidficka. Öljetten och linan används 
för att montera tarpen helt fristående, 
se exempel på omstående sida.

Tarpens kardborrefäste är anpassat till tältstorlek 7. För 
montering på tältkåta i storlek 5 erbjuds en tarpadapter 
(tillbehör), se bild ovan. För storlek 9 monteras tarpen 
längst ut åt höger i absidfickan.

Tarp 5/7 monteras med en teleskopstång 
plus lina och spänns med ytterligare fyra 
linor.

Tarp 7/9 monteras med tre teleskopstänger plus linor 
och spänns med ytterligare två alternativt fyra linor.

1. Anslut tarpen till absidfickan. Tältkåtan på 
bilden är i storlek 9. Tarpen fästs i detta fall 
till höger så att regnvatten som rinner från 
tältets topp avleds från tältöppningen.

2. Tarpens framände fästs 
med öljett på en teleskop-
stång och linan mot mark. 
Tarp 7/9 har tre stänger.

3. Resterande linor fästs 
med tältspikar. Justera 
och spänn så tarpen ligger 
an mot tältduken. 

Tarp monterad på tältkåtan

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

Tarpen är inte gjord för att stå emot hård vind och snö. Den enastående stormtåligheten hos en Tentipi® Adventuretältkåta 
bibehålles genom att tarpen designats så att den enkelt kan tas loss vid hårdare väder.



Fristående tarp
Uppsatt som vindskydd eller helt fristående

Vindskydd
Sätt först en tältspik i bandöglan på sidan mitt emot den med kardborrefäste. Fäst en teleskopstång i 
öljetten vid kardborrefästet och justera till lämplig höjd. Fäst linan med en tältspik och spänn linan. Sätt 
tältspikar längs långsidorna. Tarp 5/7 har bandöglor för två tältspikar på varje sida medan Tarp 7/9 har 
bandöglor för tre tältspikar på varje sida.

Fristående
Det är till god hjälp om man är två personer när man sätter upp tarpen på detta sätt. Den första personen 
fäster öljetten vid kardborrefästet i en teleskopstång och linan till marken med en tältspik. Medan den 
första personen håller teleskopstången upprätt, fäster den andra personen en teleskopstång plus lina på 
motsatta sidan. För storlek 7/9 behövs två stänger på denna sida och det går även att här sätta en tredje 
teleskopstång, på samma sätt som när tarpen är monterad på tältkåtan. Linorna på långsidorna fästs med 
tältspikar, och samtliga linor justeras därefter med sina linsträckare. Tarp 5/7 fästs med två linor på varje 
långsida medan det för Tarp 7/9 kan räcka med en på varje sida tack vare den extra teleskopstången. Det 
finns två linor på varje långsida att fästa även för Tarp 7/9, om det behövs för bättre stabilitet.

Tarp 5/7 i lättviktsmodell uppsatt fristående Tarp 7/9 uppsatt fristående

Tarp 5/7 uppsatt som vindskydd Tarp 7/9 uppsatt som vindskydd

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


