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Instrukcja monta¿u stojak reklamowy MMRs, MMRs2, MMRb
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33a
3b
3c

Wyci¹gn¹æ wszystkie elementy
stojaka MMRs z torby: stopa,
maszt, listwa górna.

4

Zamkniêta listwa górna
z banerem.

Otwieramy listwê górn¹,
a nastêpnie wk³adamy baner do
listwy (podnosz¹c ruchom¹
czêœæ listwy do góry utworzymy
wiêkszy przeœwit, co u³atwi nam
wsuniêcie banera).

5

Podnosz¹c ruchom¹ czêœæ
listwy górnej z dwóch
stron palcami dociskamy baner
z prawej i lewej strony, tak aby
dochodzi³ do koñca szczeliny (3a).
Lekko opuszczamy ruchom¹
czêœæ, a nastêpnie dociskamy
listwê, jednoczeœnie, na obu
koñcach (3b). Potem dociskamy
listê na œrodku (3c), a nastêpnie
pozosta³e partie, a¿ do ca³kowitego
zamkniêcia listwy.

Z prawej i lewej strony listwy
górnej zak³adamy plastikowe
zaœlepki.

W przypadku stosowania cienkich banerów na przyk³ad 340 gr zalecane jest zastosowanie do³¹czonego
do listwy paska laminowanego celem unikniêcia marszczenia siê banera.
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Pasek, na ca³ej d³ugoœci listwy górnej,
powinien byæ wsuniêty do koñca
szczeliny (mo¿na dopchn¹æ go na
przyk³ad œrubokrêtem - proszê
pamiêtaæ aby unieœæ ruchom¹ czêœæ
listwy górnej, co zwiêksza przeœwit
i u³atwia wsuniêcie zarówno
banera jak i laminowanego paska).

III
Pasek wsuwamy do koñca
szczeliny na baner.
Zamkniêta listwa z banerem
i laminowanym paskiem.
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6

Do wystaj¹cej czêœci banera
startowego, w stopie stojaka,
doklejamy doln¹ czêœæ banera.
Na koñcówce banera startowego
fabrycznie naklejona jest taœma
dwustronna.
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Mocno dociskamy palcem.
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Uwaga !
Tê czynnoœæ nale¿y wykonywaæ w 2 osoby.
Jedna osoba trzyma górn¹ listw¹ z napiêtym banerem,a druga
trzymaj¹c stopê doln¹ wyci¹ga blokadê mechanizmu napinaj¹cego.
Powoli zwijamy baner, tak aby nie uszkodziæ powierzchni bocznych
grafiki.

Dolna stopa w MMRs posiada
przód i ty³ – w przypadku
przechylania siê za bardzo
stojaka do przodu lub do ty³u
nale¿y obróciæ stopê o 180 stopni.

W przypadku nierównoœci pod³o¿a
(przechylania siê stojaka w prawo
i lewo) mo¿na go dopasowaæ
odginaj¹c aluminiowe odbojniki.

8

Kaseta z przyklejonym banerem.

