Monteringsvägledning för Vivaldi 560/670.
Vanligen väljer man ett trägolv som underlag för uppsättning. Tältets olika mått finns angivet på
stativritningen. Höjdskillnad från golvet till husvagnens tak ska vara 240 cm. Avståndet mellan tältet och
husvagns vägg är ca 8 cm. Läs gärna igenom både stativritningen och denna vägledning innan du börjar
monteringen. Lycka till!
Börja med att montera samman stativet enligt stativritningen men vänta med baldakinen (Bild 1).
Benen sätts samman med ett av de två tvärstagen (5,6*). Förbered med monteringsvinklar på samtliga ben.
Dels för det nedersta tvärstaget och även för stativets fastsättning i golvet (Bild 2).
Notera att monteringsvinklarna upptill på benen skiljer sig åt beroende på var de ska sitta (se stativbeskrivning).
Lägg på överliggarna i ordningen 1) front 2) bak 3) gavlar. Innan gavelöverliggarna läggs på så förbered med
monteringsvinklar för alla takstolar på den främre (Bild 3) och bakre (Bild 4) överliggaren, för V560/13 st och
för V670/15 st. Sätt upp varannan takstol (8). Fäst takstolarna med ett cc-mått av ca 94 cm. Avståndet
mellan takstolarna ska efterjusteras när takduken och resterande takstolar senare kommit på plats.
Nu tältduken, med gavlar först därefter front, bakvägg och till sist taket.
Sidor: Trä in den vågräta vulsten upptill i överliggaren och sedan den lodräta vulsten uppifrån ner i benen
genom den utvidgning som finns upptill. För att lättare trä in vulsten i stativet på detta sätt så ta bort
tvärstagen och lossa benen upptill samt öppna upp tältväggarnas dörröppningar. När väl duken är på plats så
sätt tillbaka alla tvärstag men vänta med att skruva fast dem tills den slutliga uppspänningen av tältet sker.
För att behålla stabiliteten i stativet under monteringen så gör klar en vägg i taget (Bild 5).
Tak: Trä in takdukens längsgående vulst som sitter ca 7 cm in på undersidan taket, på ovansidan av den
bakre överliggaren och låt duken hänga ned baktill. Lägg sedan upp takduken över takstolarna och rulla den
framåt. När duken är på plats sätt upp de kvarvarande takstolarna genom att sticka in dem framtill och
utifrån frontväggen så att de kommer att träs fast på takdukens underliggande vulster.
Montera nu upp stativdelarna till baldakinen och spänn taket fullt ut. Takets yttre vulst ska in i spåret på
utsidan av baldakinstängernas, inte på ovansidan. Baldakinstagens djup (9*) regleras med justeringsskruvar
som sätts på takstolarna (Bild 6).
Nu är alla delar på plats och tältet ska slutgiltigt spännas. Se till att stativet är fullt utsträckt i alla fyra hörn
(Bild 7) och sträck sedan väggarna genom att pressa de undre tvärstagen nedåt mot golvet och skruva fast.
Ställ nu tältet rätt i förhållande till husvagnen och fäst golvvinklarna i golvet.
Bakväggen är gjord för att passa de allra flesta vagnar. Väggen har ett öppningsbart mittparti (V560 = ca 300
cm och V670= ca 417 cm) och på vardera sidan om mittpartiet ett ca 130 cm långt fönsterparti med
servicelucka undertill. Vid sidan av det öppningsbara mittenpartiet sitter kraftiga skumgummikuddar som
tätar mot vagnens vägg. De stativben som sitter i öppningen kan justeras i sidled så de inte hamnar olämpligt
till mot vagnen.
Slusskappan kopplar ihop tältet med vagnen. Trä kappan i vagnen tältskena och fäst den till tälttaket med
dubbelprofilerna av aluminium. Utifrån vagnens storlek i förhållande till tältet så kan kappan behöva klippas
av. Använd lite kontaktlim i änden av sömmen så den inte repar sig.
Slusskappan fästs mot tält- och vagnstak efter användarens önskemål. Vill man enkelt kunna köra från med
vagnen så använd det resårband som följer. Ska vagnen inte flyttas så är det fritt att välja andra, egna
metoder. Med kardborreband, dubbelsidig tejp eller annan form av tätningsmassa mellan slusskappa och
underlag får man en mer optimal tätning. Välj själv den metod som passar bäst för just er.
* Se stativbeskrivningen

Innertaket:
Börja med att trä vulsten innertaket i den främre överliggaren. Baktill på innertaket används de tre
medföljande b-profiler i aluminium som sedan ska skruvas upp underifrån i takstolarna. Dessa b-profiler ska
först anpassas i längd så skarvarna hamnar mot en takstol (Bild 8). Trä profilerna på innertakets vulst innan
de skruvas upp. Låt den kortaste profilen sitta i mitten och börja med att skruva upp den. Det medföljer
självborrande skruv men det är ändå enklare att förborra profilerna. När längden väl är avpassad så mät ut
för borrhålen mot takstolarna. Avståndet mellan takstolarna varierar så mät därför för varje borrhål på
vardera profilen. I den yttre takstolen skruvas de grå fästknopparna upp och på sidan av innertaket finns
öljetter för en resår som spänns runt knopparna (Bild 9). Innertaket är väl tilltaget i storlek för att vara lätt
att montera men kommer inom kort tid ta åt sig av luftens fuktighet och sträcka upp sig efter tälttakets djup.
Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

