
Postup sestavení:

Otevřete přední část stojanu a vyjměte teleskopickou/é tyč/e. Stojan zavřete.

Spojenou/é telekopickou/é tyč/e zasuňte do otvoru/ů v zadní části stojanu.

Pomalu vytáhněte reklamní potisk ze stojanu.

Lištu/y zahákněte v místě určení na teleskopickou/é tyč/e.

Pootočte horní díl teleskopické/ých tyče/í a nastavte požadovanou výšku a zajistěte ji pootočením tyče/í
dle směru šipky. 

Při ukládání nechte reklamní potisk pomalu zarolovávat, aby se nepomačkal.

Postup při výměně motivu:

Otevřete přední i zadní část stojanu a odšroubujte oba plastové boky.

Vyjměte jistící klíček z pravé boční strany.

Vytáhněte celý reklamní potisk ze stojanu a zasuňte jistící klíček do otvoru na pravé straně stojanu. Tím 
zajistíte, že se reklamní potisk nebude zarolovávat. 

Ze zajištěné napínací role ve stojanu otevřete hliníkovou lištu a starý potisk vyjměte.

Z horní lišty odstraňte plastové krytky, otevřete lištu a potisk vyměňte. Poté lištu nadoraz zacvakněte.

Reklamní potisk otočte přední stranou dolů, zasuňte přes přední část do lišty a řádně zacvakněte.

Reklamní potisk a stojan pevně držte a odstraňte fixační klíček z otvoru na pravé straně stojanu. 
Zabraňte rychlému navíjení! 

Upozornění! Horní lišta nesmí být zarolovaná do stojanu! Vždy musí zůstat vně stojanu!

Reklamní potisk pomalu a rovnoměrně navíjejte (nejlépe za pomocí druhé osoby).

Fixační klíček vraťte opět do pravého plastového boku. Přišroubujte plastové boky a zavřete kryty
stojanu. 

Díky aretačním nožičkám lze konstrukci vodorovně vyrovnat.

Pro lepší manipulaci s konstrukcí doporučujeme pracovat ve dvojici.

Inter Flag s.r.o., Za Školou 234, 512 51  Lomnice nad Popelkou, telefon: 481 629 080, fax: 481 672 160, e-mail: vlajky@interflag.cz, www.displaye.cz, e-shop: obchod.vlajky.cz

Obsah dodávky:

- konstrukce (hliníkový stojan, dvoudílná teleskopická tyč 1 ks, u šíře 120 a 150 cm 2 ks, 
  zaklapávací lišty)
- reklamní potisk/banner
- transportní taška

Návod k použití Roll Up Select 
 (šíře 80, 100, 120 a 150 cm)                          
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