
MONTERINGSANVISNING

WERA ADVENTURE ROOF TOP TENT 
140 | 165 | 180
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Wera - Fritid på riktigt 
I en värld med ett allt högre tempo blir tiden allt viktigare. Med en genuin känsla för  

kundernas önskemål, skapar vi mer tid över för avkoppling – helt enkelt Fritid på riktigt. Kul att du följer med på äventyr!

Så  kul att du valt ett taktält från Wera.  
Korsa Sibirien, lejonsafari i Kenya, 
övernattning vid en sjö i skogen.
För oss på Wera är inget äventyr

för stort eller litet.
Vi brinner för fritid på riktigt.

Oavsett drömmar och resmål. Med
ett Wera Adventure Roof  Top Tent

skapas förutsättningarna för ditt
fortsatta äventyr. Inga drömmar är

för stora eller små för oss. Vi hoppas  
att du kommer att finna 

monteringsanvisningen användbar.  

Stort lycka till! 
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1, Starta med att ta bort emballaget runt taktälet och lägg 
det på ett plant och rent underlag. Lösgör remmarna som 
håller ihop taktältet. 

2, Fäll upp tältet och lägg ut medföljande delar
inför monteringen.

Montering av taktält
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Fakta och produktspecifikation

Innan du startar monteringen av ditt nya taktält bör du bestämma om du ska ha öppningen bak, eller på 
sidan av bilen. När du bestämt vilken sida du vill att öppningen ska sitta, följ 
monteringsinstruktionen på nästkommande sidor. 

För de flesta större bilarna är öppning bak att föredra. Några av fördelarna:  
- Ger utrymme för extrapackning  på taket.
- När tältet är uppe kommer det att ge skydd från väder och vid när du öppnar bakluckan på bilen.  
 
På de flesta mindre och mellanstora bilar är öppning på sidan att föredra. 
Taktältet i denna anvisning är monterat från sidan. Fördelar från sidan på mindre och mellanstora bilar:  
- När tältet är packat på taket blir balansen av fordonet bättre och skapar mindre vindmotstånd. 
- Ger bäst möjlighet att få tillgång till baklucka på bilen. 

Förvaring av tältet:
- Om tältet förvaras på annan plats än bilens tak, se till att taktältet är helt torrt innan förvaring. 
- Var noga med att inte dra taktältet längs marken. Detta riskerar att skada överdraget och ökar risken att 
vatten som kan skada taktältet läcker in. 
- Förvara inte taktältet direkt på betonggolv. 

Taktältens vikt: 
Wera Adventure Roof  Top Tent väger, beroende på storlek, 57-67 kilo. En mellanstor bil har vanligtvis en 
tillåten körvikt på cirka 100 kilo, medan den tillåtna vikten på taket är betydligt högre i stillastående 
tillstånd. Se bilens instruktionsmanual för exakt lastvikt på din bil. 

Produktspecifikation Wera Adventure Roof Top Tent 140 | 165 | 180 

Tältdukens material: Polyester/bomull.
Tältdukens kvalitet: 280 gram Canvas, 100% vattentät.
Kvalitet tak och utstick: Vattentät Polyester, Oxford.
Myggnät: Kraftiga myggnät vid båda öppningar och fönster.
Tjocklek madrass: Sex centimeter.
Överdrag: 1000D PVC, 100% vattentät och mögelskyddad.
Stommens tjocklek: 16 x 1,2 millimeter aluminium.
Stege: Utdragbar aluminiumstege.
Fäste mot bil: Två aluminiumskenor med fästen mot takräcke.
Vikt: 57-67 kilo. 

Taktältens storlekar utfälda:  

Adventure 140: 240 x 140 x 130 cm. 

Adventure 165: 240 x 165 x 130 cm. 

Adventure 180: 240 x 180 x 130 cm.

Mått ihopfälld i centimeter: 

Adventure 140: 124 x 148 x 29 cm.

Adventure 165: 124 x  173 x 29 cm.

Adventure 180: 124 x  188 x 29 cm.

3, Genom att öppna taktältet finner du ytterligare
 medföljande delar, som exempelvis stege och överdrag. 

4, Lägg ut samtliga medföljande delar på marken. 
Sammanlagt är det fem medföljande delar. En stege, två 
fästskenor, en påse med stöttepinnar, påsar med skruvar, 
verktyg och fästbrickor samt ett överdrag.  

5, Öppna påsarna och avemballera. Lägg ut samtliga 
delar på marken för en bra översikt.

För mer information 

På Weratents.se/taktalt-bil
finner du mer information om 
våra taktält, tillbehör och en 
monteringsvideo.

6, Brickor, skruvar, verktyg och muttrar upplagda innan 
monteringen kan starta.  

7,  Klättra in i taktältet och placera fyra brickor med sex 
millimeter skruv i de förborrade hålen, montera fästräcket 
på utsidan med en sex millimeters bult med hjälp av 
medföljande 10 millimeters nyckel. Se till att skruven är 
ordentligt åtdragen från insidan. 

8, När fästskenorna monterats, placera fyra glidbrickor 
per skena med åtta millimeters skruv i glidrännan från 
sidan av fästet för taktältet. Dessa kommer att hålla fast 
de fyra monteringsplattorna runt bilens takräcke. Montera 
därefter medföljande svarta ändpluggar på 
fästräckets ändar.
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17, Taktältet monterat på takräcket. Måtten specificeras 
på sida tre.  

19, Ta loss dragkedjan genom att föra den runt tältet.  
Avlägsna därefter höljet genom att dra överdraget ut genom 
spåret. 

*3 - Sätt en D-vinkel på bultbrickan högst upp på bak-
ben nr 15, se till att den är i kant i kant och skruva åt. 

23, För att hålla fönsterklaffarna på plats fästs stötte-
pinnarna i hålen som finns ut utsidan av taktältet medan 
kroken fästs i ögglan på utsticket. Observera att pinnarna 
förs in snett i hålen. 

18, Börja med att släppa på banden som är fastspända 
tvärs över taktältet. På så sätt kan man öppna dragkedjan 
som innesluter tältet. Observera att på bilden sitter även en 
markis som finns av köpa som tillbehör.

20, Ta ett stadigt tag om stegen och dra den mot dig för att 
veckla ut taktältet.  

22, När taktältet är utfällt är det dags att öppna myggnät 
och fönsterklaffar. 

24, Nu är taktältet klart att använda. Nu är det bara 
att njuta! Stort lycka till!

Gör ditt taktält redo 

21, Dra stegen mot marken och låt den stå med lätt lutan-
de vinkel. Stegen blir en del av den bärande konstruktio-
nen när de fjädrande låsspärrarna avger ett klickande ljud 
och låser stegen. 

9, Förbered monteringen av stegen genom att trycka genom 
fyra sex millimeters skruvar på anvisade platser. Hålen 
markeras med fyra svarta tejpstycken. 

11, Fäst beslaget för stegen i skruvarna med sex 
millimeters mutter. 

*3 - Sätt en D-vinkel på bultbrickan högst upp på bak-
ben nr 15, se till att den är i kant i kant och skruva åt. 

16, Lyft taktältet på plats på bilens taktäcke. På bilden 
använder vi en truck, men det går även bra att lyfta 
för hand. 

10, Förbered fästen för stegen som på bild.  

12, Fäst stegen i beslagen och skruva åt ordentligt. 

14, Trä överdraget over taktältet. Dra sedan dragkedjan 
runt tältet för att stänga. Spänn sedan fast remmarna 
med kardborrespännen.  

15, Fäst taktältet genom att skruva fast de fyra monte-
rinsplattorna runt bilens takräcke. Tänk på att dra åt 
muttrarna ordentligt. 

13,  Förbered det skyddande höljets överdrag genom att 
föra in det i avsedd skena. 

Montering av taktält



www.weratents.se/taktalt-bil

Äventyret startar 
med taktält!

Följ oss i sociala medier och på Youtube.


