
SAMLEVEJLEDNING

OBS!
Når du samler lysrammen er det vigtigt at den ligger på et fladt 
underlag indtil krydset er monteret. 

INDHOLD

 1:  1 x Lyskasse
2:  2 x Fødder

3:  1 x Forstærknings kryds 
4:  1 x Ledning

Inden du begynder at samle er 
det vigtigt at den ligger på et 

plan underlag. Flyt ikke rammen 
fra underlaget før forstærknings-

krydser et fuldt monteret.

Det orange hjørne skal  
vende opad.

Start med at samle siderne  
fra hjørne til hjørne.

Start med at samle fra det 
orange hjørne.

Når alle sider og hjørner  
er samlet har du et løst omrids  

af din ramme.

Træk den orange prop op, 
og skub de 2 sider sammen. 

Herefter kan du skubbe 
den orange prop ned for at 

samle de 2 sider.

Sæt ledningen i og lad ledning 
gå ud i den lille åbning ved det 

orange hjørnemodul.

Pak krydset ud og monter 
det i de 4 samlinger 

midt på sidestykkerne. 
Sammenfør krydset til den 

passende farve.

Når krydset er monteret er 
rammen klar til at få banneret 
sat på. Start med at montere 

banneret på den side der 
vender op.

Se instruktion for montering 
af banner på bagsiden.

Når det ene banner er  
monteret, vendes rammen 

rundt, for at montere banneret 
på den anden side. Bann 

eret kan også monteres på  
en stående ramme.

Montér fødderne i bunden af 
modulet. (Husk den orange 
skal være i bunden) Dette 

gøres ved at sætte dem på, 
i modulets længe - hvorefter 

de drejes 90o.

Montér begge fødder. Nu er lyskassen samlet og 
klar til at rejse. 
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HOW TO
Sæt banneret på i samme rækkefølge som vist nedenfor.  
Start med hjørnerne og herefter siderne. 

Det sikrer et ensartet stræk på banneret.


