Handleiding instructies Onderwijstheater Podium set
LET OP: Zorg dat U met 2 personen de transportkist naar de plaats van bestemming binnen
de instelling brengt, het totale systeem weegt namelijk 280KG !!

280KG

STAP 1. Uitpakken van het Onderwijstheater podium systeem
- Draai de 4 vlindersloten aan beide zijden van de transportkist een kwartslag naar links.
- Pak de deksel met 2 personen van de transportkist
- Haal de voorzijde van de transportkist door de 2 vlindersloten en kwartslag te draaien.

Stap 2. Opbouwen van de podium elementen.
- Pak de aluminium riser uit het middel vak van de transportkist.
- Vouw de riser uiteen door de riser in het midden op te pakken.
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- Wanneer de riser is uitgevouwen kan er een platform uit de transport kist gepakt worden.
(het is verstandig dit met 2 personen uit de kist te nemen om beschadigen te voorkomen)
- Plaats het platform op de riser en zorg dat de platform draagt over de gehele riser.

- Draai de koppelbus een kwartslag met de bijgeleverde INBUS sleutel op de vier hoeken.
- Controleer of de riser vast zit aan het platform.

- Herhaal de voorgaande stappen zodat alle benodigde elementen zijn opgebouwd.
Stap 3. Koppelen van de elementen onderling.
- Plaats het element met de koppelstrips in het profiel van het volgende element.
- Zorg dat de elementen nauw aansluiten op elkaar.
- Draai nu de elementen aan elkaar met de INBUS sleutel, de strips zullen nu uitzetten in het element.
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Stap 4. Plaatsen van de podiumrok.
- Klik de zwarte velcro stalen clips over het profiel van het podium platforms
- Nadat de stalen clips zijn geplaatst kan de podiumrok tegen de velcro van de clips worden gedrukt
- Het doek netjes en naadloos tegen elkaar plaatsen zodat er geen openingen ontstaan.

Het systeem is nu klaar voor gebruik!

Stap 5. Opbergen van het systeem.
- Verwijder de podiumrok van het podium
- Verwijder de podiumrok clips van de elementen en plaats deze in de transportkist
- Draai alle koppelingen tussen de platforms open (rechts om)
- Schuif alle delen uit elkaar
- Draai alle koppelbussen in de hoeken open (kwartslag draaien)
- Plaats alle platforms in de transportkist
- Vouw alle risers samen en plaats deze terug in het middenvak van de transportkist
(let op dat de koppel lippen naar bovenzijde gericht staan en dat U de platforms rustig in de kist laat
zakken om onderlinge beschadigingen te voorkomen)
- Plaats de deksel en de voorzijde op de transportkist
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