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Instrukcja montażu
Baner uliczny jednoramienny

Assembly Street Banner
top with one banner arm
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Zakres dostawy:

Scope of delivery

· aluminiowe ramię banera Ø 25 mm
zakończone zatyczką (1,1a)
· stalowy uchwyt montażowy (2)
· wkręt z oczkiem (3)
· plastikowa opaska zaciskowa (3a)
· metalowe kółko z karabinkiem (4)
· stalowe obręcze montażowe
do słupów o wymiarach Ø 60-250 mm (5)

· banner arm Ø 25 mm (1)
· end cap for banner arm (1a)
· fastener for banner arm (2)
· eyelet screw (3)
· PVC-cable tie (3a)
· metal circle with the snap hook (4)
· steel mounting rings for columns
with Ø 60-250 mm (5)

Baner uliczny jednoramienny

- na końcówkę górnego ramienia założyć
zatyczkę (a)
- wsunąć ramię do uchwytu montażowego
i dokręcić je mocno za pomocą wkręta
z oczkiem (a)
- tak przygotowane ramię zamocować na
słupie na odpowiedniej wysokości
za pomocą dwóch stalowych obręczy (b)
- nasunąć flagę na ramię,
plastikową opaskę zaciskową przełożyć
przez oczko wkrętu i oczko we fladze,
spiąć luźno opaskę, nie naprężać!
- dolne metalowe kółko z karabinkiem
przymocować za pomocą stalowej
obręczy na odpowiedniej wysokości
- zaczepić karabinek o szlufkę wszytą
w dolnym narożniku flagi (c)

Street Banner
top with one banner arm
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mount the end cap on the upper
banner arm
push the upper banner arm into the
fastener and tighten the eyelet screw
fix the pre-assembled fastener with 2
steel strips in the required height on
the pole (wall fastening with screw
set possible)
put the flag on the banner arm and
fix it with the PVC- cable tie on the
eye screw
fix the lower metal circle with the
snap hook using the steel strip in the
required height on the pole
fasten the loop of the flag with the
snap hook (c)

c
Uwaga / Attension
Plastikowa opaska powinna luźno spinać flagę z systemem, tak aby flaga swobodnie
powiewała na wysięgniku. Przy nasilających się podmuchach wiatru, bądź złych warunkach
pogodowych, należy zdjąć flagę z masztu, by nie została ona uszkodzona.
Ze względu na ekspozycję banerów na wolnostojących słupach ulicznych usytuowanych
zazwyczaj w miejscach narażonych na silne wiatry, drgania spowodowane natężeniem ruchu
drogowego, itp. system nie jest objęty gwarancją na uszkodzenia mechaniczne.
Street Banners can be exposed to uncontrollable wind loads (gusts). This may cause damages.
Consider to mount Street Banners properly to avoid damages and its consequences.
We will not approve complaints concerning this matter and its consequences.
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