Mounting the Frisport Adjustable Tophat on your lavvo-tent.
First, roll out the tents fly and locate the top opening with its centerpoint and web bands that connect to the fly fabric.
Looking around the top edge of the fly, there are two eyelets oposite each other. Also there are two eyelets on the triangle on the tophat. When you clip on the
tophat, make sure the eyelets on the fly are aligned with the one on the tophat. Start with the buckle directly under the eyelet and work your way around. A
velcro patch under the center of the tophat corresponds with a matching velcro patch on the lavvos centerpoint. Join them. Erect the lavvo according to its
manual.
The manual contains a drawing of how to string and knot the adjusting cords. The manual below is an additional help, with photos, to make it even easier. Read
all of it before you start. There might be useful information at the end.

Overview

1. Locate the two bundles of
cord attached inside the tent.

2. Open the bundle, and
3. Pull both ends through the
thread the cord as shown
eyelet on the fly, from inside
under. Equally long ends. Both and out.
ends through the stringlock.

4. Locate the triangle on each side
of the tophat. Fasten one end of
the cord to the web loop as
shown below.

The tophat is now mounted and ready for use. Here
are some advice to make the process smoother:

5. Pull the remaining cord end through the
eyelet in the lavvos top/centerpoint. Inside
and out.

6. Fasten the cord end to the eyelet on
the tophat triangles as shown below.

The lavvo is high. As you mount and string the cord,
it can help to slide the bottom of the pole to side
and lower the top to reach it easier. Put the pole end
back in the same position when you are finished.
The fabric stretches and shrinks slightly with air
humidity and temperature. So it might be nessecary
to tighten the buckles that attach the tophat for a
nicer fit. We advice to tighten it nearly full, before
pitching.
The tophat works even with a chimney. A small
opening will still appear between tophat and the
chimney, and in heavy rain a small amount of moist
can slip through there. This is normal and expected
on a lavvo.

Feste topphatten og montere reguleringssnorene
Pakk ut teltet og finn midtåpningen og senterpunktet der stangen skal møte duken i toppen
Om du ser rundt stoffkanten på midtåpningen, ser du to maljer med hull. Topphatten har tilsvarende maljer på hver side, på trekantede stoffbiten som regulerer
åpningen. Pass på at disse to maljene står overfor hverandre når du begynner å klipse fast toppen. Start med spennen rett overfor ene maljen, og jobb deg rundt
toppen. inne i senter av topphatten er det en borrelås. Denne passer en borrelås på toppen av lavvoen. Fest disse sammen, reis så lavvoen i henhold til
brukermanualen.
Brukermanualen inneholder en skisse på hvordan snorene skal tres og festes på topphatten. Denne veiledningen har i tillegg bilder, som noen synes er lettere. Les
hele manualen før du starter, det kan være nyttige tips underveis.

Oversikt

1. Finn de to bardunsnorene
som er festet inne i teltet.

2. Løsne bunten og tre den
som vist under. Like lange
snor-ender

3. Før begge ender gjennom
maljen i ytterduken, ved
toppåpningen.

4. Finn stofftrekanten på hver side
av topphatten, og knyt fast
snoren i løkken i båndet under
maljen, som vist på bildet.

Her er et par tips som kan hjelpe underveis:

5. Dra den andre snorenden til toppen av
lavvoen og ut gjennom maljen der.

6. Knyt fast snorenden i topphattens
malje, på hver side. Topphatten og
snorene er nå riktig knyttet og skal
fungere bra.

Lavvoen er høy. Om man løsner nedre del av stange
og sklir den litt til siden, senkes toppen. da når du
den fin uten noe å stå på. Sett den tilbake når du er
ferdig og teltet står like fint
Stoffet i lavvoen kan strekkes og krympes alt
ettersom hvor fuktig eller tørt det er. Det kan derfor
være lurt å stramme båndet på spennene som
holder den til å begynne med, så topphatten sitter
tett og pent.
Topphatten skal også kunne brukes og lukkes når
man bruker ovn. Likevel vil det være en liten åpning
inn mot ovnens pipe, der mindre mengder regn snø
kan komme inn iblant. Det er ikke uvanlig og ikke en
feil.

