Bannerkassens indhold:
Låg

Bærepinde

Elastikker

Tværstang
Banner

Bannerkasse

Delene tages ud af kassen og placeres i en
overskuelig orden.

Bannerkassen set nedefra. Fødderne ligger skjult i bunden af
bannerkassen.

De to vingemøtrikker inden i bannerkassen
løsnes og fødderne kan drejes å plads som
vist på figuren. Når fødderne sidder i som de
skal i hakket kan vingemøtrikkerne spændes
igen.

”Fødderne” slået ud.

To bærepinde med flade ender, placeres i de to
metalrør i bunden af bannerkassen. De spidse
ender skal vende op ad.

Bærepindende til midten er spidse i begge
ender. Disse kiles sammen med de bærepinde
der blev placeret i bannerkassens bund.

Nu skal toppen af bærepindene samles. De
to sidste bærepinde sættes fast i hylstrene
i tværstangen (vær opmærksom på at bærepindenes spidser passer ned i de tidligere
samlede stativ).
Tværstangen består af to lister som er samlet med magneter. Disse lister skal skilles fra
hinanden.

Bagside af banner

I toppen af banneret er der to huller, som passer ned over to dyvler i tværstangen. Hullerne er aflange for at lette justeringen. Banneret
sattes på plads med bagsiden opad, og væk
fra bærepindene.

Den magnetiske liste der tidligere blev skilt
fra tværstangen, sættes på plads ovenpå banneret, i dyvlerne. Vær opmærksom på at denne liste kun kan monteres korrekt én vej.
Bagside af banner

Banneret flippes op over magnetlisten så det
ligger med forsiden opad, ovenpå bærepindene.
Forside af banner

Fra siden skal bannersamlingen i toppen se
ud som på billedet.

Toppen af bannerstativet sættes sammen
med underdelen af stativet, og banneret rulles forsigtigt ned.

Elastikkerne med bambusender, sættes fast i
bunden af bannerkassen, hvor knuden sættes
i spænd i hakket. Enden med bambus sættes
fast i banneret. Ved mindre skævheder, kan
der rettes på elastikkerne.

Til slut skubbes låget tilbage på bannerkassen
og produktet er samlet færdigt.

