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Assembly
Modular Info Board

Instrukcja montażu
Tablica moduowa

ZESTAW 4

Zestaw 1

1

Zestaw 3

2

Zakres dostawy

Scope of delivery

zależny od zamówionego zestawu

depend on the selected design

Zestaw 1
Stopa podstawy
· podstawa,
· obciążenie,,
· 4 imbusowe wkręty 		
(6 mm),
· 1 śruba sześciokątna
(10 mm),
· 1 podkładka,
· klucz imbusowy.

zestaw 2
Półka na prospekty
· plastikowa pólka na
prospekty,
· 4 wkręty (4 mm)
· 2 płaskie złączki
(jedna z gwintowanym
otworem 6 mm
· plastikowy uchwyt
do półki
· klucz imbusowy
· śrubokręt

Set 1
Base
· base plate
· weight plate
· 4 socket screws 		
(6 mm)
· hexagonal screw 		
(10 mm)
· washer
· allen key

Set 2
Brochure shelf
· brochure shelf
· 4 screws (4 mm)
· 2 flat connectors
(one with a threaded
hole of 6 mm)
· plastic support bracket
· allen key
· screwdriver

Zestaw 3
Ramka na plakat
· ramka typu OWZ
· 2 płaskie złączki
· 2 śruby (4 mm)
· 2 podkładki

zestaw 4
Noga podstawy
· noga podstawy
· nakładka zwieńczająca

Set 3
Poster frame
· Snap frame
· 2 flat connectors
· 2 screws (4 mm)
· 2 washers

Set 4
Pole
· Pole
· End cap

Dodatkowo do montażu potrzebny klucz (10mm)
- nie dołaczony.

A wrench (10 mm) is needed for assembly.
These is not included.

Montaż

Construction

1

Przykręcić nogę do podstawy
za pomocą 4 wkrętów, używając imbusowego
klucza (zestaw 1)

1

Use the socket screws from Set 1 to install
the base plate onto the pole using an allen
key.

2

W spodniej części podstawy przymocować
obciążenie stopy używając sześciokątnej śruby
i podkładki. ( klucz 10mm ).

2

Under the base, screw the weight plate
along with the hexagonal screw and
washer using a wrench.

3

Montaż plastikowych półek na prospekty
(zestaw 2)
Dokręcić płaską złączkę z gwintowanym
otworem do uchwytu półki.
Przykręcić uchwyt do pólki za pomocą dwóch
wkrętów.
Przykręcić drugą płaską złączkę do pólki
za pomocą pozostałych dwóch wkrętów
(nie dokręcać - pozostawić 2-3 mm odstępu
między półką a złączką).
Wsunąć obie złączki do rowka w nodze,
ustawić odpowiednią wysokość i dokręcić
śruby.

3

Follow step 3 for Info Boards with optional
brochure shelves, otherwise continue to step 4.
From Set 2, find the flat connector with the
threaded hole. Tighten the flat connector
to the rod of the plastic support bracket.
Screw the plastic support bracket to the
brochure shelf.
Install the second flat connector with two
screws onto the shelf (leave a gap of 2 - 3 mm
between the brochure shelf and the flat
connector).
To install the shelf, insert both flat connectors
into the slot of the pole. Adjust to the desired
height and tighten screws.
Repeat step 3 to mount further brochure shelves.

Zestaw 2
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Montaż ramki na plakat (zestaw 3)
Otworzyć profile ramki po przeciwnych
stronach (ustalić położenie ramki - pion lub
poziom) a nastepnie po środku na górze
i na dole ramki zamocować za pomocą śrub
i podkładek dwie płaskie złączki.
W przypadku montażu kolejnych ramek
powtórzyć czynność z pkt.4.
Wsunąć obie złączki do rowka w nodze,
ustawić odpowiednią wysokość i dokręcić
śruby.
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Follow step 4 for Info Boards with optional
poster frame, otherwise continue to step 6.
Open the snap frame on opposite sides
(decide whether it will be in portrait or
landscape format). Locate the center of the
frame perimeter and install the flat connectors with the screws and washers from Set 3.
Repeat step 4 to mount further poster frames.

5

Insert the snap frame with the flat connectors
into the slot of the pole. Adjust to the desired
height and tighten screws.

6

Install the end cap onto the top of the pole.

U góry nogi zamocować nakładkę .
Montaż plakatu w ramce
Otworzyć wszystkie profile ramki.
Zdjąć folię zabezpieczającą.
Włżyć plakat przycięty do wymiaru.
Założyć folię zabezpieczającą wydruk
i zamknąć profile ramki.
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Insert advertising graphic
1
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Open all snap frame sides.
Remove clear protective cover.
Insert the advertising graphic.
Replace the clear protective cover over the
advertising graphic. Snap sides of the frame
closed.

