vitríny

magnetické lišty
–	Vitríny se nasazují na rozevřenou
konstrukci.
–	V případě, že chcete použít vitrínu
a máte konstrukci se 2 magnety ve
spojovacích kostkách, kontaktujte
svého dodavatele.

–	Vybalte magnetické lišty a upevněte
je magnety na magnety ve spojovacích kostkách konstrukce.
– Požíváte-li pružné 180° tyče, připevněte je z boku konstrukce tvarovým
výstupem do obdélníkových otvorů
spojovacích kostek.

– Máte-li vitrínu se světly, je nutné
nechat světla před uložením do
tašky vychladnout.

instrukční manuál

Nikdy neposouvejte magnetickými
tyčemi po sobě. Hrozí nebezpečí
poškození magnetického pole!!!

Max. zatížení rovné vitríny: 10 kg
Max. zatížení boční vitríny: 5 kg
10 kg

EUROsystems

– Tímto jste ukončili stavbu konstrukce.

5 kg

konektory
–	Konektory se nasazují na rozevřenou
konstrukci.
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[p]art of perfect presentation

KONSTRUKCE

panely

světla

Pracovní postup:
– Vyjměte konstrukci z obalu a odepněte stahovací pásku ze struktury.
–	Postavte složenou konstrukci na zem
tak, aby stahovací páska ležela dole
v řadě spojovacích kostek u země.
–	Konstrukci lehce roztáhněte do půdorysu asi 0,5 x 0,5 m.

balení
–	Světla nasazujte na konstrukci lehce roztaženou do půdorysu asi 0,5 x 0,5 m.

–	Grafické panely po vyjmutí z transportní tašky nechte ležet asi 30 minut
na rovné podložce.

–	Světla nasazujte na kříže postupně z levé
strany konstrukce.

–	Panely zavěšujte pomocí magnetických věšáků na magnety v horní řadě
spojovacích kostek.
– Zavěšujte výřezem v panelu na držáky
na horní řadě spojovacích kostek.

Po demontáži, před uložením do tašky,
je nutné nechat světla vychladnout!!!

–	Začněte jedním z krajních předních
panelů, postupně zavěste vždy další
sousední panel v přední řadě. Jako
poslední zavěste oba boční panely.

–	Uchopte konstrukci za trubky nad spojovacími kostkami, vyznačenými na obrázku a zvedněte ji tak, aby označené
spojovací kostky směřovaly k vám a zcela
ji rozevřete.
–	Rozevřenou konstrukci postavte na zem.

Transportní taška na grafické panely.

–	Při demontáži grafických panelů postupujte přesně opačně.
Grafické panely je možné omývat
vodou se saponátem, laminované
panely také lihovým čističem.

–	Zatlačte na označené spojovací kostky
tak, až dojde ke spojení krátkých magnetických spojek (zámků).

stabilizační nohy

Grafické panely rolujte vždy
potiskem ven!
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– Stabilizační nohy se připevňují na rozevřenou konstrukci.

Transportní taška na konstrukci.

– Nasaďte vystupující čep na stabilizační
noze do kruhového otvoru ve spojovací
kostce.
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Transportní taška na magnetické lišty.

Poznámka:
Systémy jsou určeny pouze pro interiér!
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