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Slik ser Fotobaren ut ferdig montert

Gratulerer! Du er nå i
besittelse av et ekstremt
kraftfult redskap for
underholdning, ice-breaking,
team-building, latter og
generell moro til enhver
anledning for alle slags
mennesker i alle aldre. Bruk
varsomt og nyt øyeblikkene
den skaper!

!

Viktig!
Vi oppfordrer alle til å gå gjennom
følgende steg for montering av
Fotobaren så snart du har mottatt
den. Det gjør det mulig for oss å bistå
om du mot formodning skulle trenge
hjelp, og sikre at alt er klart i god tid
før den skal tas i bruk!

Forberedelser

Finn frem esken du har
mottatt fra Fotobaren
og ta av lokket. Har du
bestilt rekvisitter eller
en bakgrunn vil de ligge
øverst.

Legg returlappen til
side et øyeblikk (ta godt
vare på denne). Ta så ut
Fotobaren for å komme til
resten av innholdet.
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Ta ut resten av innholdet
fra esken. Legg
returlappen tilbake i
boksen, ta på lokket og
sett boksen bort et trygt
sted.

Du skal nå ha en tripodstand, strømforsyning
med ledning, og selve
Fotobaren foran deg.

BLA OM FOR MONTERINGSINSTRUKSER

1 Sett opp tripod-stativet

2 Sett på Fotobaren

Bøy ben over
på motsatt side
til du hører et
klikk.

Finn frem selve
Fotobaren.

Gjenta for
hver av de tre
benene.

Dra de tre
leddene på
hvert ben helt
ut og lås.

Løsne klampen
på baksiden om
nødvendig.

3 Koble på strømforsyning

4 Sikre ledninger

Plugg
strømledning i
Fotobaren i ene
enden og til
strøm i andre
enden.

Bruk stripsene
på ledningen til
å feste den til
stativet.

Skru på
strømmen til
Fotobaren.

Vri lysbryteren
til ønsket
styrke.

5 Start enheten

Sett klampen
på mellom de
to utstikkene
øverst på
stativet og
stram til.

Dette sørger
for at ingen
snubler borti
eller drar med
seg ledningen.

Fest ledningen
med strips hele
veien ned til
foten.

6 Start appen og ha det gøy!

Trykk på hjem-knappen
nederst på enheten for å vekke
den til live.
Får du ikke liv i enheten?
1. Sjekk at strøm er tilkoblet
og på.

1. Koble på WiFi
(valgfritt)

2. Start appen

3. Start ditt
event

2. Er enheten ladet ut under
transport må den få lade i 15
minutter før du skrur på. Se
etter ladeikon på skjermen.
3. Trykk og hold inne knappen i
hullet øverst for å skru på.

Nedpakking og retur
Etter bruk pakkes Fotobaren
ned på samme måte som før du
pakket den ut. Finn frem og sett
på returlappen utenpå esken.
Lever til nærmeste postkontor
senest neste virkedag.

Nytt event på gang?
Fotobaren passer til det aller
meste av sosiale sammenkomster.
Bestill bekymringsløst med gratis
ombooking til ny dato i dag!
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