Natmintonudstyr fra DGI Fyn

Lamper og kabler er i 2 plastkasser. Stativerne er i særskilte tasker, hvor
kabeltromler, forlængerledninger, tape og bolde også er.
OBS: I skal være mindst to om at sætte udstyret op, da f.eks. lamperne skal
monteres på bærearme, og derved kræver en til at holde og en til at
spænde.
HUSK: at det er jeres ansvar at alt materialet kommer retur i samme stand.
Skulle der mangle noget eller være gået noget i stykker, når materialerne
kommer retur til os, hæfter I for det.
Sådan skal lamperne være pakket:

Sådan ser stativerne ud:
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Det lejede Natmintonudstyr består af:











10 lamper (2 til hvert stativ)
10 kabler (fra lampe til strøm)
5 kabeltromler (en til hvert stativ)
5 forlængerledninger á 10 meter stk.
5 stativer til lamper
10 monteringsskruer/møtrikker (sidder på bærearmen) + 2 i reserve.
1 stjerneskruetrækker
10 ruller grøn UV tape
8 ruller orange UV tape
2 rør plastbolde (12 stk. bolde)

Sådan monteres lamper på bærearme:

For indstilling af lyset i lamperne, følg vejledningen, som er klistret på kassen med lamperne.

Side 2

UV-tape:
10 ruller grøn (á 25 m stk.)
8 ruller orange (á 25 m stk.)
Det er vigtigt at være meget præcis, når man taper op, da der kun lige er til
5 baner. Derfor skal der kun tapes som vist her:

Pr. bane:
2 ruller grøn tape til ydrelinjer samt bagerste servelinje.
1 + lidt ekstra orange tape til netkant begge sidder incl. små ”lykker” samt
begge sider af stolperne. Resten bruges til at lave T-krydset ved servelinjen.
VIGTIGT!
Tapen kan være ”hård” ved linjerne, så overvej at tape ved siden af linjerne,
for at de ikke ødelægges.

Side 3

