Brugermanual woxxi Flexpower
Tillykke med dit nye FlexPower foldetelt, for at du får mest mulig glæde af dit nye foldetelt
anbefaler vi, at du gennemlæser manualen. Skader der skyldes betjenings fejl eller direkte
uansvarlig brug af teltet er ikke dækket under garantien og Woxxi ApS fraskriver sig et
hvert ansvar, for eventuelle personskader eller skader på tredjeparts ejendom.

1. Tag stellet ud af emballagen og stil det lodret.

2. Træk stellet ca. 70 % ud, det anbefales at være
2 personer om at betjene FlexPower foldetelte
men 1 person kan gøre det.

3. Læg taget hen over stellet og fastgør det i de
4 hjørne indvendig med velcrobåndet.

4. Træk stellet længere ud så taget strammes op,
løft hjørne beslaget så splitten siger ”klik”

5. Spænd de 4 stopper på midten siderne
(IKKE for stramt så frisekant krøller)

6. Skyd benene ud til det ønskede niveau
ved at hive ud splitten, på center beslaget.
Monter siderne og teltet er klar til brug.

Når dit FlexPower skal foldes sammen igen gør du tingene i omvendt rækkefølge.
Taget kan blive siddende på når stellet lægges i transporttasken.

OBS! Det er vigtigt af spænderne midt på tag siderne åbnes, inden telte foldes sammen igen.

Sikkerhed og vedligehold

Sikkerhed
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Fastgør teltet med de medfølgende stropper.
Teltet er kun til midlertidig overdækning.
Teltet opstilles på eget ansvar.
Hold altid teltet under opsyn.
Følg altid de lokale regler om opstilling af telte og haller.
Følg altid de lokale brandmyndigheders regler.
Ved forkert anvendelse kan teltet forsage skade ting og personer.
Benyt teltet ansvarligt og undgå at skade personer eller ting.

Vedligehold og levetid
1. Det anbefales du afmontere taget når teltet foldes sammen for at forlænge
levetiden, der kan opstå små kosmetiske huller som ikke er dækket under
garantien.
2. Konstruktionen lider stor belastning i vind og vejr. Efterspænd alle skuer efter
gentagende anvendelser. Bemærk alle dele er bevægelige og skal spændes til med
håndkraft.
3. Lad altid teltdugen tørre inden den stilles væk.
4. Teltdugen kan afvaskes i en svag blanding med sulfo og vand.
5. Bortkomne dele grundet manglende vedligehold er ikke dækket af garantien.
6. Sørg altid for at udskifte defekte dele for ikke at skade konstruktionen yderligere.
7. Brug af uoriginale dele vil mindske funktionen af teltet og kan give følgeskader.
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