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Használati utasítás • Assembly Instructions

A készlet tartalma:

• állvány körben tépőzárral, 
 nyomat

• 2 db halogén spotlámpa 
 kábellel és rögzítő elemmel

• gurulós hordtáska

Scope of delivery:

• rack with hook and loop 
 tape and print

• 2 halogen spotlights 
 with attachment 

• transportation trolley

Felállítás

Az állványt a tépőzáras oldalával 
felfelé helyezze a talajra.

Fogja meg az állványt a képen meg-
jelölt pontokon és húzza szét azt.

A műanyag összekötő elemeket 
pattintsa be körben.

Az oldalfalat is takaró nyomat esetében 
erősítse a kerethez az oldalsó részeket.

Állítsa fel a háttérfalat.

Pattintsa be a belső összekötő 
elemeket is. Az állvány csak akkor 
áll stabilan, ha minden összekötő 
elem zárva van.

A halogén spotlámpákat erősítse 
a képen látható módon felül az áll-
vány hátoldalára.

Tipp:

A talaj esetleges egyenetlenségei  
az állvány alján található csavarok-
kal ellensúlyozhatóak.

Assembling

Arrange the Pop Up so that the print  
is on top.

Take the crosspoints of the system shown 
in the picture and pull apart Pop Up.

Close the plastic connectors at all 
outer crosspoints.

In case there are side panels fix them 
now to the system.

Set up the Pop Up.

Close the plastic connectors at all  
inner crosspoints. Safe stand of the 
Pop Up is not given until all connec-
tors are closed.

Put halogen spotlights with the clamp on 
the outside crosspoints on top. The spot-
lights will be fixed by their own weight.

Advice:

Rough floor can be balanced by using 
the adjusting screws at the bottom.
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FIGYELEM!

A szerkezet szétszerelé-
sénél minden összekötő 
elemnek nyitva kell lennie! 
Az oldalfalakat is takaró 
nyomat esetében elsőként 
távolítsa el az oldalsó 
részeket. A szerkezet így 
könnyen összecsukható. 
Fentiek figyelmen kívül 
hagyása esetén az állvány 
sérülhet.

ATTENTION!

For disassembling of the 
system take care that all 
plastic connectors at the 
crosspoints are complete-
ly open, and in case of side 
panels that these are de-
tached. Then it is easy to 
fold the system together. 
In case of non-observance 
the Pop Up Klett system 
can be damaged.


