Nedtagning og pakning af materiel
0.
Rengør traileren for bly, inden pakning
påbegyndes.
Bly skal opsamles, må ikke efterlades eller
bortskaffes sammen med andet affald.

1.

Pavillon

Foldevæg

2.

TV og stander pakkes og kommes i medfølgende
transportkasse

Brochurestativ

Billeder og brochure lægges i plastkasse
TV -stander
3.

Kasse med foldevæg

Foldevæg pakkes i tilhørende kasse. Kassen stilles i
forenden af trailer.

Bemærk låsestang
lægges oven på kassen
Transportkasse TV

Transportkasse med TV stilles i trailer, skubbes helt
frem mod forenden af trailer. HUSK at låse hjulene.

4.
Lås bordpladerne i
laveste stilling og skub
dem helt sammen

Bordene skubbes på plads i sporene i bunden af
traileren (skubbes helt frem til kassen med
foldevæggen)

Spor til bordene
5.
Brochuretaske/kasse

Brochurestativ pakkes i kasse/taske (stilles op mod
transportkasse med TV)

6.
Pavillon
Pavillon pakkes og lægges i trailer

7.
Passtykker og sikkerhedsstykker afmonteres
(passtykker lynes sammen)

8.
Siderne hægtes af (her går arbejdet nemmest hvis
en person går udvendig og bærer hele teltdugen
efterhånden den frigøres). Siderne lægges på
indvendig side med logoet opad og rulles omkring
medfølgende paprør (der kommer lidt luft mellem
teltdug og logo, det tager lidt tid at få alt luften ud
af det lille hul i nederste hjørne af logoet)

9.

Gavltrekanter tages af og pakkes i pose sammen
med passtykker og sikkerhedsstykker
Taget trækkes af, pakkes og lægges i pose.
Teltsider (pakket i blåt omslag)
Alle poser med teltdug lægges i trailer. Teltet
lægges i højre side ca. midt i traileren

10.

Stænger frigøres fra den ene side, denne lægges
ned medens stængerne holder den anden side.
Stænger adskille og pakkes i trailer (husk at holde H
og V stænger hver for sig når de pakkes i traileren)

11.

Kontroller at alt er pakket korrekt.
Hvad var jeres erfaring med traileren?
Vi vil så gerne, at I skriver dette, så vi hele tiden har
mulighed for at optimere det vedlagte materiel
såvel som brugervejledningen.
Har i nogen erfaringer fra publikum, vil vi også
gerne høre dette.
TAK FOR HJÆLPEN – håber i nød at bruge
materiellet.

