


             FRAME ja laturi                                             FRAME toiminnassa kantokahvat 
                                                                                   esillä

       Toimituspakkaus  

        Toimituspakkaus sisältä, mukana kuplamuovi laitteen suojana



FRAME  -valomainos  on  ladattava,  Ledeillä  toimiva,  säänkestävä,  
iskujen ja potkujen kestävä, kevyt (14 kg), kaksipuoleinen, uudenajan  
mainosväline. 
Toiminta-aika yhdellä latauksella yli kaksi työpäivää.

LISÄTARVIKKEET:
– Vaijeri lukolla (voidaan tarvittaessa kiinnittää vaijerilla).
– Mainostaskuja (polyesteri), jos vaihdetaan usein mainoksia.
– Sarjassa voidaan maalata asiakkaan haluamalla värillä. 

TAKUU 2 VUOTTA.

Tehdastakuu:
- FRAME-valomainoksella on kahden vuoden takuu ostopäivästä pl. akku ja muovitaskut.
- Akulla on yhden vuoden takuu.
- Takuu ei koske normaalista käytöstä johtunutta kulumista eikä käyttäjän aiheuttamia vaurioita.
- Takuu ei ole voimassa mikäli laite on purettu tai sitä on käytetty näiden käyttöohjeiden 
   vastaisesti.
- LEDien käyttöikä on yli 80 000 h.

Laitteen  mukana  toimitetaan  laturi  sekä  kuusiokoloavain  jalkojen  kiinnittämistä  ja  akun 
pohjalevyn avaamista (tarvittaessa) varten.



Akku:
Akun valmistaja ilmoittaa sen käyttöiäksi 3–5 vuotta. Akku on geeliakku, joka ei vuoda missään 
tapauksessa.
– Älä lataa laitetta sen ollessa päällä.
– Mikäli laite tulee olemaan pitkään käyttämättä, jätä akkuun täysi varaus.

Akun lataaminen:
– Kytketään latauslaitteen virtapistoke pistorasiaan.
– Aseta latauslaitteen latauspistoke FRAMEn latausliittimeen (7).
– Merkkivalo palaa punaisena latauksen merkiksi. Tyhjän akun lataaminen täydeksi kestää n. 8 
   h.
– Laturi lopettaa lataamisen automaattisesti, kun akku on täynnä. Laitteen merkkivalo vaihtuu 
   tällöin punaisesta vihreäksi.

Mainospinnan vaihtaminen:
– Juliste asetetaan muovitaskun sisään.
– Irrota laitteesta kansi (2), joka on tarrakiinnitteinen. Pujota muovitasku paikalleen ylhäältä 
   alaspäin etulevyn sisäpintaa pitkin laitteen reunoilla olevia ohjausuria käyttäen. Tasku putoaa 
   paikalleen alareunassa olevaan kumiuraan.

Näkyvän mainospinnan koko on 494 x 694 mm ja se on suunniteltu standardikokoisen, 50 x 70
cm, mainosjulisteen esittelyyn. Muovitaskuun voi asettaa myös hieman kookkaamman julisteen 
(max. 51 x 71 cm), jolloin julisteen keskittäminen on helpompaa.

Mainospintana  on  mahdollista  käyttää  useita  eri  materiaaleja.  Testiemme  perusteella 
kirkkaimman ja tasaisimman valaistuksen saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään 180g / m2 
semi-gloss -paperia molemminpuolisella 32 micronin kiiltävällä laminoinnilla. 

Yhteystiedot:
Mainos Valmari Oy        
Ilmarinkatu 47  
33500 TAMPERE  

Puh.       (03) 2611 777
Gsm       0400 633 030 

myynti@mainosvalmari.com
www.mainosvalmari.com 


