KARSTEN TENTEN BV
Handleiding Safety Screen - Manual Safety Screen

OPZETTEN - HOW TO PUT UP
A Haal het scherm uit de tas.
Take Screening from bag.
B Leg het scherm wijd open op de grond.
Lay down the Screen wide open on the floor.
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C Pak de bovenste stokken iets boven de scharnierplaat vast, til het scherm omhoog en zorg dat de onderste twee stokken zo wijd mogelijk uit elkaar op de
grond staan. Ga op de rode flap staan en duw nu het
frame neerwaarts van uw af tot de wand strak staat.
Hold the two upper poles just above the centre hub.
Lift the Screen and make sure that the two under poles
are spread as wide as possible, with their feet on the
ground. Step on the red flap and push the frame as
far as the wall is taut.
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D Zet de andere panelen op de zelfde manier
onder spanning.
Now put up the other panels the same way.
E Het scherm kan nu op de werkplek gezet worden.
Zorg voor goede verankering met de bijgeleverde
haring- en scheerlijnenset of d.m.v. de optionele
statievenset.
Place Screening at work area. Take care of safe anchorage
of Screen with the enclosed ropes and pegs. Or by using
the optional stability kit.

AFBREKEN - TAKING DOWN THE SCREENING
F Trek wand voor wand het frame neerwaarts naar u toe.
Pull the Screening panels, wall by wall, towards you.
H Vouw het scherm op de grond samen en leg deze
in de tas.
On the ground, fold up the screen and roll it into the
bag.

Pak altijd de stokken vast i.p.v. de scharnierplaat. Zo
voorkomt u lichte verwondigen.
Always grap the poles insteat of the centre hub when
putting up or down the screen. This to avoid little injuries.
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Optioneel is een 3-delige
statievenset leverbaar om
het scherm nog steviger
te verankeren.
An optional stability kit
(set of 3) is available to
increase the stability of
the Screening.
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