
Roll Up Premium Összeszerelési útmutató

A display felállítása:

Nyissa ki a talpazat fedelét és vegye ki a teleszkópos 
rudat, majd zárja vissza a fedelet.

A teleszkópos rudat helyezze az erre a célra kialakí-
tott nyílásba.

A reklámnyomatot húzza ki a talpazatból.

A teleszkópos rúd tetejét rögzítse a sín közepén.

A kívánt magasság beállításához lazítsa ki a telesz-
kópos rúd felső részét, majd a kívánt magasságnál  
a rúd részeinek ellentétes irányba történő tekerésével 
rögzítse azt.

A nyomat cseréje:

Nyissa ki a talpazat fedelét és a jobb oldalsó borítást 
csavarozza le.

A rögzítő kulcsot vegye ki a jobb oldalsó borításból.

A reklámnyomatot gördítse le teljesen a tekercsről.

A tekercs rögzítéséhez a kulcsot dugja be a talpazat 
jobb oldalán található nyílásba.

A tekercsen lévő szegélyt nyissa ki és húzza ki  
a reklámnyomatot.

A felső sín zárókupakjait húzza le, nyissa ki a sínt  
és vegye ki a reklámnyomatot.

Az új reklámnyomatot ütközésig helyezze be a sínbe 
és zárja le. Figyelem: a reklámnyomat elülső oldalának 
és a sínnek ugyanabba az irányba kell néznie!

A zárókupakokat helyezze vissza a sínbe.

A tekercsen lévő szegélyt nyissa ki és a reklámnyomatot 
ütközésig csúsztassa be a szegély fedele alatti nyílásba. 
Figyelem: a reklámnyomat hátoldala legyen felfelé!

Zárja le a szegélyt.

A talpazat fedelét csukja le.

Tartsa a tekercset és óvatosan húzza ki a rögzítő 
kulcsot a talpazat oldalán.

Lassan engedje a reklámnyomatot gyűrődésmente-
sen feltekeredni.

A rögzítő kulcsot helyezze a talpazat jobb oldali borí-
tásának belső oldalába.

Nyissa ki a talpazat elülső fedelét és az oldalsó borí-
tást csavarozza vissza a talpazatra.

Zárja vissza a talpazat fedelét.

A termék elemei:

• reklámnyomat

• talpazat

• teleszkópos rúd

• sín

• gyöngyvászon táska
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Megjegyzés:
Egyenetlen talaj esetén a Roll Up-ot  
a talpazat alján lévő csavarok segítsé-
gével lehet függőlegesre igazítani.


