Monteringsanvisning XL-Tält
Innan du börjar
Till ditt nya kapell finns monteringsmallar i papp
packade tillsammans med tyget. På dessa finns
förkortningar för ett antal olika beslag du kan behöva.
Beroende på just ditt kapell kan dessa variera. Nedan
ser du de olika typerna av beslag som kan komma att
behövas. Beslagen för just ditt kapell finns i en påse
som plastats fast på bågen.
1

Lägg monteringsmallarna på
däck i linje med halkmönster
och andra detaljer som finns
utritade, fäst med tejp om det
behövs.

2

Markera vart hålen för beslagen
ska vara. OBS! Ibland finns
markeringar för både XL-tält och
sprayhood i samma mall.
Vänligen se nästa sida för
definitioner.

3

Vänd monteringsmallen och gör
motsvarande på
styrbord/babords sida av
däcket.

4

Borra samtliga hål. Tips: Tältets
främre beslag kan även borras
och monteras när tältet sitter
uppe för finjustering.

5

Försänk samtliga hål.
Observera att detta är mycket
viktigt för att se till att gelcoaten
inte spricker när du sätter
skruven.

6

Sätt sikaflex i samtliga hål.

7

Montera däcksbeslagen.
Observera skillnaden mellan
Lång Norsk Knapp (”L”) och
Plastknapp (”PK”).
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Verktyg du behöver
•
•
•
•
•

3,5 mm borr
Försänkare till hålen
Stjärnmejslar
Spetsig märkpenna
Sikaflex
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Såhär fäster du
spännbanden
runt bågen
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8

Fäst bågen i däcksbeslagen. Observera hur bågarna ska stå innan
du skruvar fast. Ta gärna hjälp att hålla bågen.

9

Ta tyget och gör följande:
• Sätt fast taket och fäst den främre delen mot sprayhooden.
• Spänn upp tyget bakåt med hjälp av spännbanden. Se till att
spännbanden fästs mot bågen i de förklippta hålen i tygets
bågtunnel. Observera att tält med stödben inte har
spännband.
• Om dina bågar har stödben, montera bort dessa för att hjälpa
tyget hitta rätt läge.

10

Sätt på sidorna och bakstycket. Spänn eventuella fästband på
insidan och efterjustera stödbenens position när duken sitter rätt.

På vår youtube-kanal hittar du en instruktionsfilm för
montering. Följ länken här

Kantyxegatan 25L, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 15 40 17

www.kapell-annat.se
info@kapell-annat.se

2

Definitioner monteringsmallar
Förklaring
benämningar beslag

Förklaring
benämningar generellt

DB
DBV
DB XL
RB eller R
PK
KR eller GF
L eller LK
TK
NB
M

SH eller SP

Sprayhood

T
XLT

Tält
XL-tält

BB
SB

Babord
Styrbord

Rakt däcksbeslag
Vinklat däcksbeslag
Däcksbeslag XL
Rutgersson beslag
Plastknapp
Plastkrok, gripfix
Lång norsk knapp
Tryckknapp
Nyckelbeslag
Minax

M

DB

DBV

DB XL

PK

KR/GF

L/LK

TK
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