Návod k použití Pop Up Magnet
Obsah dodávky:
- konstrukce
- reklamní potisk s magnetickými pásky
- 2 halogenová světla
- přepravní pojízdný kufr Hardcase-Trolley (který může zároveň sloužit i jako
prezentační stolek) nebo přepravní pojizdná taška
- bavlněné rukavice
Postup na sestavení Pop Up Magnet:
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Položte konstrukci na podlahu, tak aby magnetické body směrovaly nahoru.
Táhnutím ve směru šipek rozložte konstrukci.

3

Všechny spoje připevněte magnetkami k sobě.

4

Rovné díly spojte pomocí magnetek, které jsou umístěny v plastových spojích.

5

Boční pružné díly přichyťte magnetkami z boků na horní a dolní části konstrukce.

6

Jednotlivé reklamní potisky připevněte magnetickými pásky ke
konstrukci. Reklamní potisk můžete připevňovat na konstrukci,
která je položena na zemi či postavena - výběr je na vás.
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Halogenová světla uchyťte držáky v horní části konstrukce.
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Upozornění:

7

Při sestavení stěny doporučujeme používat přiložené rukavice, aby nedošlo k ohmatání potisku.
Při demontáži musí být všechny plastové díly vyjmuté a spoje rozpojené, pak lze konstrukci snadno složit.
Při ukládání reklamního potisku doporučujeme dát na potištěnou stranu látku a pak jej teprve srolovat.

Návod k použití Counter Magnet
Obsah dodávky:
- konstrukce
- lakovaná skládací deska
- reklamní potisk s magnetickými pásky
- dvoudílná kompozitní hliníková polička
- 2 ks přepravních tašek
- bavlněné rukavice
Postup na sestavení Counter Magnet:
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Vyjměte konstrukci a rozháhněte ji směrem od sebe.

2

Rovné díly zastrčte do plastových drážek, ohlé díly zastrčte do drážek na bocích.

3

Kompozitní hliníkovou poličku položte doprostřed konstrukce - viz vyznačené body.

4

Lakovanou desku rozložte a položte výřezy do kolíků.

5

Reklamní potisk připevněte magnetickými páskami ke konstrukci.
Upozornění:
Při sestavení stolku doporučujeme používat přiložené rukavice, aby nedošlo k ohmatání potisku.
Při demontáži musí být všechny plastové díly vyjmuté, pak lze konstrukci snadno složit.

Návod k použití Hardcase-Trolley
Postup na sestavení Hardcase-Trolley
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Odemkněte vozík a odstraňte vrchní kryt.

2

Vyjměte reklamní potisk s magnetickými páskami a lakovanou skládací desku a opět pult
zavřete.

3

Pomocí magnetických pásků připevněte reklamní potisk kolem prezentačního pultu.

4

Desku položte výřezy do kolíků.
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