Handleiding | Opstelling Flexxer Velum
Leg het stretchdoek open op de plaats waar de tent opgesteld mag worden. (TIP : Leg het
stretch doek op een zeil om vlekken aan de binnenkant te vermijden)
Op de hoeken van het stretch doek zullen reeds 4 hoekklemmen bevestigd zijn, deze
mogen niet verwijderd of verplaatst worden.
De bijgeleverde spanriemen mag je daarna vastmaken aan de hoekklemmen op het doek
(als dat nog niet het geval is).
Spanriem bevestigen : Een lusje maken met de spanriem door het gat van de klem en
daarna de riem door het lusje trekken - zie afbeelding

Daarna maak je onderaan de spanriem het ander (kort) stukje spanriem vast, waar de
spanratel op bevestigd zit. Aan elke hoekklem moet een spanriem + spanratel zitten.

De spanriemen worden vastgelegd met haringen in de grond. Plaats de haring op een
afstand die ongeveer gelijk is aan de hoogte van de paal op die plaats. Om de haring stevig
vast te zetten, plaats je deze best onder een hoek van 45°.

Wanneer de haringen verankerd zitten, mogen de spanriemen losjes aan de haringen
bevestigd worden.
Opgelet : op dit moment zit nog helemaal geen spanning op de spanriem. (de spanriemen
mogen pas op spanning gezet worden nadat de palen onder de tent werden opgesteld)

Schuif daarna de aluminium palen op de onderkant van de hoekklemmen - zie afbeelding.
Indien je houten palen gebruikt, raadpleeg dan de handleiding voor houten palen.

Als alle palen bevestigd zijn, mag je deze omhoog duwen onder het stretch doek, elke
aluminium paal voorzie je van een paalvoetje. Als alle palen opgesteld staan, zet je de juiste
spanning op het stretch doek d.m.v. de spanriemen.
TIP : De spanriem mag je een 10-tal centimeter heen en weer kunnen bewegen voor de
perfecte spanning. Span de spanriem dus niet te hard op met de spanratel.

Handleiding | Opstelling Flexxer Star (Pro)
Leg het stretchdoek open op de plaats waar de tent opgesteld mag worden. (TIP : Leg het
stretch doek op een zeil om vlekken aan de binnenkant te vermijden)
Op de hoeken van het stretch doek zullen reeds 4 hoekklemmen bevestigd zijn, deze
mogen niet verwijderd of verplaatst worden.
Voor deze opstelling worden de palen niet op de hoeken geplaatst, maar aan de zijkanten
van het stretch doek (in het midden van elke zijkant). Op de hoekklemmen worden alleen
spanriemen vastgemaakt om spanning op de tent te zetten.
Plaats in het midden van elke zijde een zijklem op een versterkte zone van het stretch doek zie afbeelding

De bijgeleverde spanriemen mag je daarna vastmaken aan zowel de hoekklemmen als de
zijklemmen op het stretch doek.
Spanriem bevestigen : Een lusje maken met de spanriem door het gat van de klem en
daarna de riem door het lusje trekken - zie afbeelding

Daarna maak je onderaan de spanriem het ander (kort) stukje spanriem vast, waar de
spanratel op bevestigd zit. Aan elke hoek- en zijklem moet een spanriem + spanratel zitten.

De spanriemen worden vastgelegd met haringen in de grond. Plaats eerst de haring op een
afstand die ongeveer gelijk is aan de hoogte van de paal op die plaats. Om de haring stevig
vast te zetten, plaats je deze best onder een hoek van 45°.
Op de hoeken, waar geen palen opgesteld zullen worden, mogen de haringen op ongeveer
1,5 meter à 2 meter geplaatst worden van het stretch doek.

Wanneer de haringen verankerd zitten, mogen de spanriemen losjes aan de haringen
bevestigd worden.
Opgelet : op dit moment zit nog helemaal geen spanning op de spanriem. (de spanriemen
mogen pas op spanning gezet worden nadat de palen onder de tent werden opgesteld)

Schuif daarna de aluminium palen op de onderkant van de zijklemmen - zie afbeelding.
Indien je houten palen gebruikt, raadpleeg dan de handleiding voor houten palen.

Voor de Flexxer Star Pro opstelling plaats je naast de 4 palen op de zijklemmen, ook een
middenpaal in het midden van het stretch doek (voor een extra stevige opstelling).
Bevestig hiervoor de bijgeleverde (XL) masttop bovenaan op de middenpaal - zie afbeelding

Als alle palen bevestigd zijn, mag je deze omhoog duwen onder het stretch doek, elke
aluminium paal voorzie je van een paalvoetje. Voor de Flexxer Star Pro opstelling zet je de
middenpaal als laatste op.
Als alle palen opgesteld staan, zet je de juiste spanning op het stretch doek d.m.v. de
spanriemen.
TIP : de spanriem mag je een 10-tal centimeter heen en weer kunnen bewegen voor de
perfecte spanning. Span de spanriem dus niet te hard op met de spanratel.

