
WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży
podanej na oryginale dowodu zakupu.

2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej
naprawy urządzenia jeżeli uszkodzenie powstało wyłącznie na

skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu
( wady produkcyjne).

3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu
zużyciu ( baterie itp. ), a także części i elementów uszkodzonych

przez Użytkownika.

4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały wskutek:
a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,

b) niewłaściwego przechowywania lub transportu,
c) skokowych zmian napięcia w sieci zasilającej ( dotyczy ekranów

elektrycznych).

5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez
Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty

przyjęcie produktu do naprawy przez serwis.

Gwarant:
SUPREMA POLSKA Sp. z o.o.

www.supremascreen.pl

Instrukcja obsługi
do przenośnego ekranu

typu „pull-up” 

Dziękujemy za nabycie ekranu projekcyjnego SUPREMA. 

Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
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1.  Nie narażaj ekranu na działanie wiatru.

2.  By uszkodzenia ekranu nie pogarszały jakości obrazu nie należy:

    a)  Dotykać powierzchni ekranu rękami.

    b)  Pisać ani rysować po ekranie.

    c)  Używać w pobliżu ekranu ostrych przedmiotów, które mogą spowodować zadrapania lub rozdarcia.

    d)  Używać detergentów i środków czyszczących. Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki i letniej wody

3. Podnoś i zwijaj ekran z ograniczoną prędkością i siłą.

4.  Zwijaj ekran do obudowy, gdy go nie używasz.

5.  Przy zwijaniu ekranu upewnij się, że przegub wspornika jest zamocowany na rurze wspornika.

6.  Przed przenoszeniem upewnij się, że podstawa uchwytu jest zamocowana i zablokowana.

7.  W przypadku uszkodzenia, ekran powinien być obsługiwany przez osoby dorosłe.
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Opis

Ilustracje

Widok z przodu Widok z tyłu Widok z boku

Drążek wspornika

Przegub drążków wspornika

Rura drążka wspornika

Oprawa

Tylna podstawa

Nazwy elementów

Materiał ekranu

Czarne obramowanie

Półokrągła listwa górna

Pręt

Blokada listwy górnej

Podstawa uchwytu

Lewa klamra

Prawa klamra

Uchwyt

Obudowa

Stopa

Pokrętło stopy

Przednia podstawa

Drążek wspornika

Drążek wspornika

Drążek wspornika

Oprawa

Ignorowanie zasad bezpieczeństwa,

może doprowadzić do szkód i/lub

zniszczenia produktu.

W sprawie napraw lub konserwacji

skontaktuj się ze sprzedawcą.

Nie dekompletuj elementów mocowania.

Brakujące elementy mogą spowodować

oderwanie ekranu.

Nie rozbieraj ekranu, nie stosuj żadnych nieznanych elementów. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy

skontaktuj się ze sprzedawcą.

Specyfikacja produktu może ulec zmianie.

Wieszanie czegokolwiek na ekranie
może spowodować jego upadek.

Zwiń ekran po każdym użyciu.
Pozostawienie rozwiniętego ekranu przez 
dłuższy czas może uszkodzić materiał.

Widok z góry

Ekran złożony
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3. Podnieś uchwyt zwalniając kciukiem blokadę obudowy w sposób pokazany strzałą .( Rysunek 6)

2. Podnieś uchwyt  w sposób pokazany strzałką poniżej  .( Rysunek 4-5 )

W (mm)  L (mm)  H (mm)  A (mm)  

   ٤:٣

16:9

B1 (mm)  

7٠ " 

8٠ " 

7٠ " 

8٠ " 

1422 1067 1582 2400 35

1625 1220 1785 2553 35

1550 871 1710 2204 35

1770 995 1916 2328 28
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Jednostka pomiaru: mm

320mm

1.  Połóż ekran na podłodze przodem w kierunku projektora. Obróć stopy do pozycji prostopadłej do obudowy.

    ( Rysunek 1-3). 

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3

Rysunek 4 Rysunek 5

Rysunek 6

Rozkładanie ekranu

ObudowaStopa

Dane techniczne

Format
Specyfikacja

(cale)
Obszar projekcji Wymiary ekranu

UWAGA: Wymiary i specyfikacja mogą ulec zmianie. Sprawdź dokładne dane w gotowym produkcie.

               Tolerancja wymiaru L wynosi +/- 5mm.

Widok z przodu Widok z tyłu  Widok z boku

Uchwyt

800
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4. Podnieś ekran ze stałą prędkością i zatrzymaj na żądanej wysokości na trzy minuty by ekran został 

   zainstalowany (Rysunek 7-10).

5. Wyreguluj pokrętło stopy gdy podłoże nie jest równe. Obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara podnosi 

   stopę, obrót w kierunku przeciwnym - opuszcza ją ( z ograniczeniem do pięciu obrotów lub w zakresie 8mm)

   ( Rysunek 11-12). 

1. Chwyć uchwyt i zwiń ekran do obudowy aż podstawa uchwytu zostanie pewnie zatrzaśnięta w blokadzie

   obudowy ( Rysunek 13-15).

2. Obróć stopy by znalazły się w linii z obudową. Zwijanie jest zakończone ( Rysunek 16-18)

Rysunek 7

Rysunek 8

Rysunek 9 Rysunek 10

Rysunek 11 Rysunek 12

Stopa

Wyżej Niżej

Pokrętło

 stopy

Rysunek 13 Rysunek 14

Rysunek 15

Rysunek 16 Rysunek 17 Rysunek 18

Zwijanie ekranu

Stopa Obudowa

Wciśnij
delikatnie

Podstawa
uchwytu

Podstawa
przednia

Podstawa 
uchwytu

Pokrętło

 stopy
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