
 
Használati útmutató 

STANDARD LIGHT Roll-up szerkezetekhez 
 
Összeszerelés, felállítás 
A Roll-up bannereket (nyomtatással együtt rendelve) összeszerelve, felállításra készen adjuk át! 
Szerszám vagy szakértelem nem szükséges a felállításához. Valamennyi roll-up típust hasonlóan kell 
felállítani. Tekintse meg összeállítási videóinkat a weboldalunkon vagy a youtube csatornánkon: 
https://www.youtube.com/user/reklameszkoz/ 
 
1. Vegye ki a roll-up szerkezetet a hordtáskából, hajtsa ki a két lábat a szerkezetre merőlegesen és 
helyezze a földre. 
2. Illessze össze tartórudat, és helyezze a szerkezet hátoldalán található nyílásba ütközésig. 
3. A felső sínnél fogva húzza ki a nyomatot és akassza a rúd tetejébe. 
A nyomatok felületén laminálás nélkül az ujjlenyomatok meglátszódhatnak, melyek nem 
tisztíthatóak, ezért kérjük a roll-upot csak az alumínium alkatrészeket érintve szerelje, és 
mozgassa! 
 
Összecsukás: 
1. Támasszon ellen lábával a roll-up szerkezetnek, hogy az fixen, a földön maradjon. 

2. Emelje meg a felső sínnél fogva a nyomatot, így az kiakad a tartórúdból. 
3. Lassan és egyenletesen engedje vissza középre a szerkezetbe a nyomatot, ügyelve arra, hogy a nyomat széle ne sérüljön. 
 
Tárolás 
A használaton kívüli roll-upokat mindig azok hordtáskájában tárolja száraz helyen és szobahőmérsékleten. 
 
Tisztítás 
A szerkezet (alumínium felület) tisztítható foltbenzinnel, vagy denaturált szesszel is, ezesetben figyelni kell, hogy a nyomathordozót semmiképpen 
ne érje vegyszer, ugyanis az oldhatja a festéket! 
A roll-up filmet csak száraz ruhával dörzsölést mellőzve lehet tisztítani, laza söprő mozdulatokkal. 
A laminált film nyomatok enyhén nedves törlőkendővel is tisztíthatóak. Vegyszerrel azokat nem szabad tisztítani. 
 
Kültéri, beltéri eszköz? 
A Standard LIGHT roll-up szerkezetek mind beltéri használatra valóak, azokat fedett kültéri körülmények között sem ajánljuk kihelyezni, és 
beltéren is kerülni kell a huzatos helyiségeket. 
 
Nyomdák számára 
A legtöbb szerkezetben maximum 200 g / m2 vastagságú alapanyag elhelyezése javasolt: a vastagabb ponyva anyagokat a szerkezetek nem biztos, 
hogy vissza tudják csévélni, vagy függőlegesen megtartani. Javasoljuk a modernebb vékonyabb alapanyagok használatát, mint a roll-up filmek (200 
mic vastagság körül). 
A nyomatokat a szerkezetben történő rögzítéskor a gyárilag meglévő kétoldalas ragasztón túl érdemes pluszban leragasztani. A felső sínek hátoldalán 
is érdemes visszaszedhető ragasztóval felülbiztosítani, hogy a nyomat semmilyen körülmények között ne tudjon kicsúszni a felső sínből. 
 
Nyomatcsere 
A Standard LIGHT roll-up szerkezetek maximum 1-2 alkalmas nyomatcserére vannak kialakítva, azt követően már lehetséges, hogy a szerkezet 
rugómechanikája elfárad. Kérjük a nyomatok kicserélését bízza szakemberre! Ne bontsa meg a szerkezetet és ne nyissa ki a felső sínt, mert az 
a roll-up tönkremeneteléhez vezet! Irodánkban lehetőség van a nyomat szakszerű cseréjére: https://www.reklameszkoz.hu/display-
allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up_nyomatcsere 
 
Garancia kiterjedése 
A szerkezetek helyes működésére cégünk 1 év termékszavatosságot vállal. Az egy éven belül jelentkező garanciális hibákat cégünk irodájában 
(XIII Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgálja be. Bővebben a garanciális ügyintézésről: https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek 
 
Nem alapja garanciális reklamációnak a személyes áruátvételt követően jelentkező: 

• mechanikai sérülés (pl szerkezet horpadása, látható külsérelmi nyomok) és ebből adódó hibás működés. 
• hordtáska bármilyen nemű sérülése (szakadása, feslése, cipzár tönkremenetele) 
• nyomathordozó, alapanyag bármilyen sérülése (szakadása, elmosódása, fakulása) 
• nem szakszerűen végzett nyomatcsere által jelentkezett meghibásodás (pl nem megfelelő alapanyag használat) 
• a szerkezet bármilyen nemű átalakítása következtében jelentkező hibás működés 

 
A termékszavatosság azonnali elvesztésével jár: 

• beltéri eszközök kültéren történő használata 
• alkalmi kültéri felhasználásra szánt eszközök folyamatos kültéri vagy nem megfelelő időjárási körülményekben történő használata 
• a nyomat kicserélését nem a Reklámeszköz.hu szakembere végzi el. 

 
Az áru átvételekor irodánkban lehetőség van eszköz kipróbálására és felállítására. Kérje kollégáink segítségét az összeszerelésben! 
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