
 
Használati útmutató 

Megállítótábla 
 

Megállítótábla típusa Felhasználás Alaptartozék Dekorálható felületek száma és jellege 

LIGHT megállítótábla alkalmi kültér plexi előlap 2 db cserélhető plakát 

ECONOMY megállítóbála kizárólag beltér plexi előlap 2 db cserélhető plakát 

Alumínium megállítótábla alkalmi kültér plexi előlap 2 db cserélhető plakát 

DESIGN megállítótábla tartós kültér vízálló plakát tasak 2 db cserélhető plakát 

COMPASSO megállítótábla tartós kültér vízálló plakát tasak 2 db cserélhető plakát 

COMPASSO PLUS megállítótábla tartós kültér vízálló plakát tasak 2 db cserélhető plakát + 2 db fixen dekorálható fejléc 

WINDTALKER ECO megállítótábla tartós kültér plexi előlap 2 db cserélhető plakát 

WINDTALKER megállítótábla tartós kültér plexi előlap 2 db cserélhető plakát 

WINDTALKER LIGHT megállítótábla tartós kültér plexi előlap 2 db cserélhető plakát 
 

Alkalmi kültéri használat jelentése: fedett, esőtől védett helyen a megállítótáblák felállíthatóak, ám azokat nem szabad felügyelet nélkül vagy 
szeles, viharos időben használni. 
Tartós kültéri használat esetén a táblák jobban viselik az időjárás hirtelen változását (pl kisebb viharok, eső stb.) ám azokat szélsőségesen nagy 
vihar esetén (50 km/h feletti szélben) be kell szedni, így élettartamuk megnövelhető. 
A nyomat élettartamának meghosszabbítása érdekében (kültéri használat esetén) a plexi előlap helyett vízálló posztertasakot kell alkalmazni, mely 
megvédi a nyomatot esős időben is. 
 
Nyomatcsere 
A plakátkeretek szélső profiljai 
felnyithatóak. A víztiszta plexi védőlap 
mögé, vagy a vízálló plakát tasakba kell a 
plakátot elhelyezni. A nyomatok cseréje 
bárhol és bármikor szakember nélkül 
elvégezhető. 
 
Tisztítás 
A szerkezet alumínium része tisztítható foltbenzinnel, vagy denaturált szesszel is. A plexi előlapot vagy a vízzel tölthető talpakat csak enyhén nedves, 
mosogatószeres ruhával szabad áttörölni. 
 
Kültéri, beltéri eszköz? 
A különböző típusú megállítótáblák beltéri vagy kültéri kihelyezésre is alkalmasak lehetnek (lásd fenti táblázat). Kültéri felhasználásnál mindig 
vegye figyelembe: 
- A kipattintható keretprofilhoz a járókelők viszonylag könnyen hozzáférnek, felnyithatják. 
- A klasszikus kinyitható megállítótáblák stabilan csak akkor állnak, ha teljesen ki vannak nyitva. 
- 50 km/h feletti viharos szélben bármely megállítótáblát célszerű beszedni, még a Windtalker típusú táblákat is. 
- A plexi előlap nem védi meg teljesen a plakátot esős párás időben. Tartós kültéri használatnál a nyomat élete meghosszabbítható ha az eleve 
vízálló alapanyagra nyomtatja (pl PVC) vagy ha a plakátot vízálló plakát tasakba helyezi ami külön megvásárolható. 
 
FONTOS! Télen a Windtalker típusú műanyag talpakat tilos vízzel feltölteni, hiszen az befagyhat, és így megrepedhet. Télen használjon száraz 
homokot. A megállító táblákat télen ne helyezze vizes talajra, vagy havas közegbe, ugyanis a talp körül lévő jég is ugyanúgy kárt tesz benne, mint 
a bele töltött és megfagyott víz. 
 
Nyomdák számára 
A plakátkeretekbe maximum 400 micron vastag anyag elhelyezését javasoljuk. 
 
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 

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

https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek

