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Pop Up fal használati útmutatója: 
 
Szett elemei típustól függıen különbözı táskákban: 
 1 db alumínium rácsháló 

 
2x3 - as rácsszerkezet esetén:   15 db mágnes rúd 
3x3 - as rácsszerkezet esetén:   18 db mágnes rúd 
4x3 - as rácsszerkezet esetén:   21 db mágnes rúd 
5x3 - as rácsszerkezet esetén:   24 db mágnes rúd 

 
 2 db spot lámpa  
 
Nyomat:  

2 x 3 –as szerkezetnél:  
 2 db elülsı és 2 db oldalsó mágnes csíkkal és merevítıkkel szerelvényezett panel 
 

3 x 3 –as szerkezetnél:  
 3 db elülsı és 2 db oldalsó mágnes csíkkal és merevítıkkel szerelvényezett panel 
 

4 x 3 –as szerkezetnél:  
 4 db elülsı és 2 db oldalsó mágnes csíkkal és merevítıkkel szerelvényezett panel 
 

5 x 3 –as szerkezetnél:  
 5 db elülsı és 2 db oldalsó mágnes csíkkal és merevítıkkel szerelvényezett panel 
 
 

1. Miután a bıröndbıl kiveszik az alumínium rácsszerkezetet, fektessék le úgy, hogy felülrıl 
láthatók legyenek az alumíniumba fúrt lyukak. 

2. Oldalirányba és felfelé húzva egyidejőleg a rácsot teljes magasságig kell kinyitni.   
Íves vagy egyenes forma szerint látja a szerkezet formáját. 
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3. A rácsháló rögzítése a mágneses csonkok összenyomásával történik. (3-4.kép) 
 

       
4. Ha a rácsháló teljesen nyitott állapotban van, a mágnes rudak felhelyezése a mágneses 

pontokhoz érintve történik. (6.kép) 
5. A rács elülsı pozícióiba és a hátrahajló panel miatt a hátsó legszélsı pozícióiba helyezze fel 

a mágnesrudakat.. 
 
 

6. A nyomtatott paneleket a látható grafika megfelelı sorrendjében illessze fel a falra, úgy hogy 
a felsı mágneses elemeket pattintsa elıszır a felsı mágneses pozíciókba: (7.kép) 

 
Ezután a panelen lévı függıleges mágnesszalagot simítsa a fal mágneses rúdjaira, figyelve a 
grafika pontos illeszkedésére. 

7. Lámpa felhelyezése: a lámpa mőanyag maratott formáját használva csúsztassa a háló 
megfelelı felsı váz csomópontjára.  

 
 
8. Ha dekorálható bırönddel vette a csomagot: a bırönd dekorálásához elıszır zárja le a 

bıröndöt és csak ezután simítsa és rögzítse a nyomatot a tépızárral. 
 

9. Szétszedés alkalmával, kérem figyeljenek, hogy a paneleket nyomtatott felükkel kifelé 
tekerjék össze és szállítsák. 

10. A mágnes rudakat vegyék le a szerkezetrıl. 
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11. A rács összecsukása a két végétıl egyenletes erıvel a szerkezet csavarása, feszítése nélkül 
történjen. 

 
 
A szerkezetet lehetıség szerint sík, vízszintes felületre tegyék. Az aljzat egyenetlensége a panelek 
feszülését, elcsúszását okozhatja. Alátámasztással vízszintesbe hozható a szerkezet, így a panelek 
pontosan illeszthetık lesznek.  


