Ścianka z wydrukiem i wszystkimi akcesoriami znaj-duje
się w kufrze-trybunce. Kufer jest wyposażony w kółeczka i
uchwyt dzięki którym możemy całość łatwo dostarczyć na
miejsce ekspozycji.

Wyciągamy konstrukcje ścianki z opakowania
znajdującego się w kufrze.

Ściągamy wieczko kufra uwalniając 4 zatrzaski na jego
bokach. Na wewnętrznej stronie wieczka znajduje się
krótka instrukcja dotycząca użytkowania wydruku do
ścianki.

Górę konstrukcji rozpoznajemy po poziomym rzędzie
magnesów.

Konstrukcję ścianki kładziemy na prostym podłożu i
rozciągamy ją ostrożnie aż stanie pionowo.

Wyciągamy z kufra opakowanie z listwami magnetycznymi. W przypadku ścianki 3x3 pola jest ich 18 szt.
Aplikacja listw na konstrukcji daje dodatkową stabilność i
usztywnia całość.

Stabilność konstrukcji uzyskujemy poprzez złącznie
konektorów z magnesami z tyłu i z przodu.

Umieszczamy listwy w konstrukcji ścianki, po 3 szt. na 1
pion.

Lampy halogenowe do oświetlenia ścianki znajdują się
wewnątrz wieczka kufra. Lampka składa się z 3 części:
kostka konektora, lampka zasadnicza, kabel sieciowy.

Kostki posiadają wycięcia, które wymuszają właściwe
ułożenie halogenów na konstrukcji.

W dolną część lampki wsuwamy kostkę konektora, dzięki
której będzie możliwe zainstalowanie halogenów na
górze konstrukcji ścianki.

Aby załączyć oświetlenie należy podłączyć kabel do sieci
i nacisnąć włącznik z boku podstawy lampy na pozycję “1”
(pozycja “0” - wyłączona).

Panele wydruku wyciągamy z kufra po jednej sztuce
na raz. Zaczynamy od najbardziej zwiniętego panela w
środku i od razu nakładamy go na konstrukcję ścianki.

Panele zakładamy pojedynczo i po kolei zaczynając od
jednego z boków. Każdy z paneli z tyłu w obu rogach
posiada kostki magnetyczne, po bokach natomiast biegną
taśmy magnetyczne, które pasują do listw uprzednio
zainstalowanych na ściance.

Panele zawieszamy od góry najpierw dopasowując
magnesy w gniazda na szczycie konstrukcji. Gniazdo daje
możliwość manipulowania magnesem na boki, więc jeśli
włożymy magnesy nierówno, istnieje możliwość poprawienia ich. Czynność tę należy wykonać od razu.
Następnie dopasowujemy taśmy magnetyczne do listw
na konstrukcji.

Jeżeli na łączeniu paneli zachodzą one jeden na drugi,
dociskamy panel do konstrukcji, tak by wszedł on idealnie
na właściwą pozycję.
UWAGA - jeżeli panel zostanie zawieszony nierówno, poprawiamy go zanim zostanie powieszony kolejny.

Zawieszanie paneli kończymy zakładając drugi panel
boczny.

Deinstalując ściankę panele wydruku ściągamy od
góry do dołu. Każdy z paneli zwijamy osobno w rulon i
wkładamy pojedynczo do kufra od razu po ściągnięciu ze
ścianki.

UWAGA
Panele zwijamy zawsze
grafiką na zewnątrz.
Zawinięcie grafiką do
wewnątrz grozi
rozwarstwie niem laminatu i
uskodzeniem paneli
graficznych.

Każdy panel wkładamy do kufra pojedynczo, zaczynając
od najluźniej zwiniętego i po kolei wkładając mocniej
zwinięte. Kończymy na najmocniej zwiniętym panelu,
powinien być to panel boczny, który następnie będzie
pierwszym do kolejnej instalacji.

