Potrzebne narzędzia
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Nasze wieloletnie doświadczenie w budowie ekranów skutkuje brakiem
jakichkolwiek awarii. Wiele problemów ma proste rozwiązanie.
Proszę sprawdź tabelę poniżej.Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się
z najbliższym przedstawicielem dystrybutora.

Ekran nie reaguje
na komendy.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ekran opuszcza się
zbyt nisko.

OSTRZEŻENIE: trzymaj ekran z dala od miejsc mokrych lub wilgotnych, aby
uniknąć porażenia lub pożaru.
1. Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed instalacją ekranu, aby uniknąć jego
uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania
2. Trzymaj ekran z dala od wody
3. Czyść tylko suchą szmatką.
4. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instalacja musi byc zgodna z instrukcją.
5. Nie instaluj ekranu w pobliżu gorąca, np. kaloryferów, grzejników, kominka, a
także głośników i podobnych urządzeń.
6. Do podłączenia ekranu do zasilania dopuszcza się tylko gniazdka z uziemnieniem.
Stosuj odpowiedni trzyżyłowy przewód elektryczny.
7. Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem izolacji, szczególnie w okolicach
wtyczki.
8. Używaj tylko akcesoriów zgodnych z firmową specyfikacją.
9. Odłącz zasilanie ekranu w czasie burzy lub gdy nie będzie używany dłuższy czas.
10.Wykwalifikowana obsługa serwisowa. Obsługa będzie potrzebna, gdy urządzenie
zostanie uszkodzone, do wnętrza dostanie się płyn lub jakieś inne obce ciało,
przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zostanie poddane działaniu wilgoci.
Jeśli nie działa lub zostało zniszczone.
11. Nie należy narażać urządzenia na kontakt z cieczami. Nie wolno umieszczać
wazonów na obudowie.
12.Gdy tylko wtyczka jest włożona do gniazda 230V, ekran jest podłączony do zasilania
elektrycznego.
13.Aby zapobiec uszkodzeniom silnika, nie włączaj rozwijania i zwijania w często
następujących po sobie cyklach. W ciągu 3 minut ( nie więcej) niż 6 razy.
Jeśli silnik rozgrzeje się niebezpiecznie, wyłaczy się automatycznie do momentu
osiągnięcia prawidłowej temperatury. Po około 3 minutach włączy się ponownie
automatycznie.

Sterowanie IR nie działa

- Przewód zasilający jest nieprawidłowo podłączony
do ekranu lub w gniazdku do którego jest podłączony
nie ma napięcia.
- Sprawdź połaczenia i napięcie w gniazdku zasilającym.
- Sprawdź wybrany sposób sterowania
(IR lub niskonapięciowe) i spróbuj metody alternatywnej .

Ustaw ograniczenia dolne i górne.

- Sprawdź baterie w pilocie zdalnego sterowania.
- Sprawdź czy pilot znajduje się w zasięgu sterowania.
Fabryczny pilot zdalnego sterowania działa
maksymalnie na dystansie 8m.
- Upewnij się, czy odbiornik IR jest prawidłowo
podłączony do gniazda w ekranie.
- Jeśli wybrałeś metodę przewodową musisz wykorzystać
dołączony przewód RJ-11.Upewnij się, że przewód
został podłączony do złacza RS232.

Czyszczenie i konserwacja
1. Nie czyść kasety wodą. Używaj suchej ściereczki.
2. Aby wyczyścić powierzchnię ekranu używaj ciepłej wody z odrobiną mydła.
Nigdy nie używaj chemikaliów, które mogą zniszczyć delikatną powierznię
ekranu, co spowoduje utratę jakości wyświetlanego obrazu.

W zależności od podłoża, na którym ma być zainstalowany ekran używaj odpowiednich
mocowań.
W przypadku montażu ekranu na drewnianej powierzchni używaj mocowania do drewna.
W przypadku montażu ekranu na betoneowej powierzchni używaj mocowania do betonu.
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Prosimy upewnić się, czy połączenia są wykonane prawidłowo i bezpiecznie.
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Wskazówki praktyczne:
- Pilot zdalnego sterowania działa prawidłowo jeśli jest skierowany w kierunku odbiornika IR z maksymalnym
odchyleniem 30 stopni, a maksymalny dystans wynosi 8m.
- Pilot nie działa prawidłowo, jesli jego sygnał jest zasłonięty przez inne przedmioty.
- Jeśli sygnał jest słaby, wymień baterie w pilocie.
- Jeśli pilot ma być nieużywany przez dłuższy czas prosimy wyjąć baterie.
- Prosimy o używanie baterii tego samego typu.
- Jeśli odbiornik IR ma być nieużywany przez dłuższy czas, prosimy
odłączyć go od ekranu i odłączyć ekran od zasilania.
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Instrukcja obsługi i montażu
ekranu elektrycznego z napinaczami
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Po instalacji prosimy zachować instrukcję

Ustawienie dolnego położenia wysuniecia ekranu.
Zalecamy, aby te regulacje przeprowadzał wykwalifikowany instalator
systemów AV.

Ustawienie dolne
+= przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Używaj gdy chcesz zwiększyć wysunięcie ekranu
1 pełny obrót spowoduje wysunięcie powierzchni ekranu o około 25mm
-= zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Używaj gdy chcesz zmniejszyć wysunięcie ekranu
1 pełny obrót spowoduje zmniejszenie wysunięcia powierzchni ekranu
o około 25mm

Ustawienie górne
To są ustawienia fabryczne i nie zalecamy ich zmieniać.

widok dołu kasety ekranu

