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Savotta on mallisuojattu ja
rekisteröity ® tavaramerkki
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Voit säätää olka-
hihnoja leveämmäl-
le siirtämällä tasa-
painoremmejä kau-
emmaksi toisistaan 
(solki 5) silloin, jos 
viilekkeet painavat 
niskaan. Mikäli vii-
lekkeet taas valuvat 
olkapäiltä, voit siir-
tää remmit lähem-
mäksi toisiaan.

Halutessasi matkan 
aikana lepuuttaa ol-
kapäitäsi, nosta peu-
kaloilla tasapaino-
remmien soljista (3), 
jolloin hihna luistaa 
soljessa ja paino siir-
tyy lantiolle.

Vastaavasti, jos lan-
tio puutuu, vede-
tään rinkka lähem-
mäksi selkää tasa-
painoremmeistä kun 
löysätään lantiovyö-
tä (solki 4), niin paino 
siirtyy olkapäille.

Olet tehnyt hyvän valinnan ostaessasi Suomalaisen Savotta-rinkan!
Varaa aluksi hetki aikaa rinkkasi säätöihin, niin saat siitä miellyttävän ja 
luotettavan kumppanin. Savotta-rinkka on suunniteltu siten, että sen kan-
tosysteemi on yksilöllisesti säädettävissä nimenomaan sinun selkääsi so-
pivaksi.

Aloita säätö selän pituudesta. Mittaa suora matka lantioluun kärjestä (suo-
liluu) olkalihaksen päälle. Sama mitta pitäisi olla lantiovyön keskeltä olka-
viilekkeen haarautumispisteeseen. (Mitta A) Liivi- ja lantiokannon säädön 
voit tehdä kiinnityksen vanttiruuveja (sekä solki 1) löysäämällä ja kiristä-
mällä. Kun perussäätö on kohdallaan, rinkan painopistettä voidaan muut-
taa pituussuunnassa siirtämällä liivi- ja lantiokannon kohtaa runko-osas-
sa.

Nosta reppu selkään. Sijoita ensin lantiovyö paikoilleen niin, ettei se pu-
rista vatsaa, eikä roiku pakaroiden päällä, vaan lantiovyön keskikohta tu-
lisi olla lantioluun kärjen kohdalla. Sen jälkeen kiristetään olkahihnoja niin, 
että paino jakautuu tasaisesti olkapäille ja lantiolle. (soljet 2)

Maastosta riippuen voit säätää rinkan lähemmäksi tai kauemmaksi sel-
kää. Vetämällä tasapainoremmeistä rinkka tulee lähemmäksi, ja taas nos-
tamalla soljista n.o 3 peukaloilla voi vapauttaa nauhan ja rinkka pääsee 
kauemmaksi selästä. Esimerkiksi hiihdettäessä rinkka suorastaan kiriste-
tään selkää vasten heilumisen estämiseksi.

Yläkaari
Yläkaari on Savotta-rinkoissa kiristetty kartioholkeilla ja lukitettu kiris-
tysrenkaalla. Ruuvi n:o 6 löysätään esimerkiksi lanttia apuna käyttäen ja 
yläkaari säädetään haluttuun korkeuteen, jonka jälkeen ruuvi kiristetään. 
Kartioholkit voivat kiristyä joskus todella tiukalle, mutta ne irtoavat tarvit-
taessa esimerkiksi napauttamalla nyrkillä kaarta ylöspäin. 

Savotta rinkka on toimiva ja helppo pakata
Kaikilla varusteille on rinkassa oma paikkansa. Arvotavarat, kuten avaimet 
ja rahat säilyvät parhaiten vetoketjulla suljettavassa ”arvotavarataskussa” 
joka on yläpussin yläosassa. 3/4 litran termospullolle on Savotta-rinkoissa 
mitoitettu ainakin yksi tasku.

Vaellusrinkkojen alapussit on yleensä mitoitettu siten, että päivän aikana 
tarvittavat välineet ja tarvikkeet voidaan kuljettaa siellä ja ovat helposti 
saatavissa. Tiettyihin malleihin kuuluu lisäksi pakkaushihnat yläpuolisen 
kuorman kiinittämiseksi.
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Puhdistaminen
Pehmeällä harjalla tai sienellä, vedellä ja miedolla 
saippualla puhdistetaan tahrat ja lika. Huuhdellaan 
vedellä ja annetaan kuivua. Puhdistuksen jälkeen 
suositellaan vettähylkivyyskylläste esimerkiksi 
Savotta kyllästeaineella.

Laadukkaita Savotta tuotteita ovat rinkkojen lisäksi:
 teltat
 vaellusahkiot
 selkäreput, istuinreput
 karttalaukut
 lumikengät
 asetarvikkeet
 makuupussit
 muut retkeilytarvikkeet

Kauppiaaltasi saat yksityiskohtaisen tuoteluettelon.
Voit katsella sen myös verkkosivuillamme.

- 60 vuotta retkeilyvälineitä -


