
Först och främst vill vi gratulera till ert nya förtält, samtidigt som vi välkomnar er in 
i Eurotents-Familjen. En bra utgångspunkt för att ditt nya förtält skall hålla så länge 
som möjligt är en korrekt utförd montering men också att underhålla produkten. 
Om du lägger ett par timmar om året på underhåll så kommer tältet hålla under 
lång tid och kommer bidra till mycket fina campingupplevelser i många år framöver.
Vi vill passa på att sända med lite råd & tips som kan vara användbara.
Tack för det förtroende ni visar med att välja Eurotents!
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Före Montering: 
Kontrollera att du har alla medföljande delar innan montering.  

Innan du börjar montera tältet, se till att husvagnen/ husbilen står rakt och att backen är så jämn som möjlig. 

Kontrollera även att tältskenan på vagnen inte har några spetsiga eller vassa kanter som kan skada förtältet. 

Spraya gärna med silikonspray i tältskenan så går det mycket lättare att dra i förtältet.  

Montering: 
Ta fram beskrivningen på stativet från stativkartongen och följ instruktionerna.  

Packa sedan upp tältet och lägg det på backen. Använd plast, papp eller förtältsmattan som underlag så att 

inte tältet skadas. När du drar i tältet i tältskenan, dra i tältduken, aldrig i dragkedja eller annat. Alla 

dragkedjor skall vara helt stängda under montering. Följ bifogar monteringsanvisning. 

Nedmontering av tältet sker i omvänd ordning. Tältet skall vara 100% torrt vid nedpackning. Gå aldrig på 

tältet i samband med upp eller nedpackning 

mailto:hej@eurotents.com


1. Lägg ut stativet på marken enligt stativritningen

2. Dra tältduken genom vagnens tältskena. Dukens höjd över marken

skall vara lika på båda sidor.

3. Sätt de skruvfria vagnsfästena, FixOn, på tältets monteringslist.

Res upp stativets mittben och montera ihop med mittersta

taköverliggaren och justera djup och höjd. OBS Spänn inte fullt ut!

4-5.Från mitten monteras tvärstagen ut till hörnbenen och kopplas ihop 

med sidoöverliggaren. Justera djup och höjd. OBS spänn inte fullt ut!

6. Sist monteras baldakinstängerna. Börja med de korta stängerna i

djupled och därefter de längsgående.

7. Börja uppspänningen med att justera in rätt djup på baldakinen så

att inte hörnkopplingen trycker mot tältduken.

8. Fortsätt med att spänna de tvärgående stängerna från mitten till

hörnen. Därefter taköverliggarna men var noga med att inte trycka ut

hörnkopplingarna mot tältduken. Om så sker justera djupet på

baldakinen. Sträck så till sist benen.

9. Välj inåt eller utåtgående gräskant och sätt fast markstegarna i

dukens stegfästen. Förankra nu duken i marken med början i de 

bakre (vid vagnen) hörnen. Sedan de främre hörnen genom att dra

ut hörnbenen 45° och på så sätt sträcka ut sidor och front för bästa 

resultat. Alla dragkedjor ska vara stängda vid markförankringen. Nu är

det enkelt att förankra resterande fästen.

10. Sätt nu upp eventuella resterande taköverliggare och extraben.

Vid behov gör en efterspänning av hörnbenen.
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Underhållsråd och information 

Förvaring / Rengöring / Underhåll 
Förvara tältet i ett torrt och svalt rum, aldrig i närheten av någon värmekälla. Stativet skall rengöras från 

damm, jord och fukt, samt gärna poleras med bilvax. 

Man bör rengöra tältet ofta med mjuk borste och rent vatten. Man kan tvätta tältet med ljummet vatten. Det 

är viktigt att det är ljummet, inte varmt. Vid behov kan man även använda några droppar med grönsåpa i 
vattnet. Använd aldrig starka kemikalier.

Högtryckstvätt och rengöringsmedel som inte är avsett för förtält är förbjudet! 

Använd inte sprayflaskor som hårspray, insektsspray osv. i tältet.  

Det och rökning gör att tältets behandling bryts ned mycket snabbare.  

Tältduken har en teflonbeläggning som skyddar mot vatten och mögel. Detta gör att ventilationen är väldigt 

viktig, annars kan det lätt bli kondens på insidan av taket. Om tältet till exempel står på en gräsmatta eller om 

det regnar på natten och man finner vattendroppar i taket på morgonen blir många fundersamma och tror att 

tältduken inte är vattentät. Detta har med ventilationen att göra, stäng aldrig ventilationen!  

Tips till långtidscampare: När du lämnar vagnen för en längre tid, lyft gärna upp markkappan lite, så att 

luften kan cirkulera bättre.  

Om dragkedjorna 
Man får aldrig använda våld mot dragkedjan. Går den trögt, smörj med Siliconbaserat smörjmedel. 

Om man använder sitt förtält ofta så kan det vara aktuellt att byta ut de dragkedjor som används mest med 

tiden. När dragkedjorna går ifrån varandra är det på tiden att byta ut till nya! Det är ganska enkelt att byta 

dragkedja och behöver inte kosta så mycket. Ta kontakt med din återförsäljare.  

Hitta rätt storlek 

För att hitta rätt storlek på tält behöver du känna till: 

Modell på husvagn, årsmodell samt A-Måttet 

A-mått:
Husvagnen måste ställas på plant underlag. A-måttet är längden från marken bak (A), genom tältskenan på 

taket ända ner till marken i framkanten (B). Detta mäts enklast med ett snöre (se ritningen) men finns även 

tabeller på internet som man kan söka via. 

För universaltält och vintertält är höjden på tältskenan avgörande. 

Här har A-Måttet ingen betydelse.  
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Felsöknings schema 

Slappt hängande gavlar  

Tältet är för dåligt spänt - Spänn alla stänger  

Tältet är för stort till vagnen - Spänn åt alla markpinnar,  

Husvagnen är felplacerad i förhållande till marken/golvet. Kontrollera att avståndet från nederkant av tältet till marken 

är minst 12 cm så att spänsten i gummibandet utnyttjas. 

Gavlarna når inte ned till marken eller golvet 

Vagnen står för högt, placera vagnen på ett så plant underlag som möjligt. Om du har golv så måste höjden på vagnen 

anpassas efter det.  

Tältet är för litet till vagnen - Kontrollera A-mått på vagn och tält  

Stativet rostar 

Dåligt underhåll - Stativet måste rengöras från smuts och jord. Man kan även behandla med bilvax 

Har packats ner blött - Stativet måste vara helt torrt innan det packas ner. 

Otäthet 

Dåligt underhåll - Avlagringar av salt från havet på tältduken, luftföroreningar, pollen, insektsspill, gas från sprayflaskor, 

hårspray osv.  

Förtältet spolas rikligt med rent vatten och borstas sedan med mjuk borste. Högtryckstvätt och starka kemikalier är 

absolut förbjudet.  

Pensla med söm tätning  

Kondensvatten  

Dålig ventilation - Låt ventilationsluckorna vara öppna  

Fukt från marken - Lägg en plastpresenning under mattan 

Dragkedjor  

Går trögt - Byt plats på sidorna, löparen felmonterad, tältet står för ”bredbent”, 

Smörj med silikonspray. 

Förtältet har mögelfläckar  

Förtältet har packats ner blött - Förtältet skall vara 100% torrt och rengjort innan nedpackning. Tältduken bör förvaras 

torrt men inte för varmt. 

Mögelfläckar  

Vid mögelfläckar på insidan av taket, tvätta med ljummet vatten. 

Veck i fönster eller matthet  

Dålig uppspänning eller veck från nedpackningen - Vid god uppspänning samt värme slätar ofta fönstret ut sig. 

Djupliggande matthet kan ej undgås med nuvarande produktionsteknik.  

Mjölkvita fläckar på fönstren  

Fönstren nedpackade blöta - Låt torka Luftigt, tvätta med ljummet vatten och några droppar med grönsåpa. Använd ej 

mikrofiberduk. 

Rynkor och veck i taket  

Dålig uppspänning - Vid god uppspänning samt några dagar i solen slätar oftast taket ut sig. 
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Garanti 

Eurotents 5 års garanti gäller enligt följande: 

Garantin gäller vid fabrikationsfel eller defekter i 5 år från dokumenterat inköpsdatum, kvitto måste uppvisas. 
Garantin gäller för sömmar, dragkedjor, fönsterfolie, kardborreband samt tak och tältduk där faktorer som 
underhåll och användande spelar in. 

Garantin omfattar inte skada orsakad av kemikalier som inte är rekommenderade av Eurotents, bristande 
underhåll, felmontering, skador som är väderrelaterade, exempelvis vind, nederbörd av snö och regn. 
Garantin är personlig och gäller inte vid vidareförsäljning. 

Alla reklamationer skall mailas till inköpsstället med kvitto, beskrivning av fel samt med bifogade bilder. Vid 
övriga frågor så är du välkommen att höra av dig på hej@eurotents.se eller genom vår kundtelefon på +47 67 
06 70 40. 

Sömmar som läcker första gången 

Anledningen till det är att när tältet produceras så sys det med en nål som är tjockare än sömmen. Sytråden 

behöver två faser Innan den stänger hålet och tätar efter sig.  

Vid fuktigt väder suger tråden åt sig fukt och sväller. Den kommer då fungera som en veke och droppa på 

undersidan. Vid torrt och varmt väder igen så kommer den torka och täta hålet efter synålen.  

Det är också viktigt att efterbehandla sömmarna i tältet, då används speciell söm impregnering som är 

anpassat till förtält. Detta bör göras ett par gånger per säsong för att bevara kvaliteten i sömmarna. 

Med vänliga hälsningar oss på 

Besök oss på www.eurotents.se 
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