
Zaprojektowany do wyświetlania wysokiej jakości obrazów

Łatwa instalacja i wysoka użyteczność

Ekranu elektrycznie rozwijanego Suprema

Instrukcja obsługi i montażu

Prosta obsługa i naturalne barwy.

Odpowiedni do szkół i uczelni, sal konferencyjnych i szkoleń,
biura i kina domowego.

Specjalnie przystosowany do prezentacji z projektorów.

ISO9001:2000

International Certification Dziękujemy za zakup ekranu Suprema. 

Przed użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję. W razie problemów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Warunki Gwarancji 

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesi cy od daty  sprzeda y

podanej na oryginale dowodu zakupu . 

2. W okresie gwarancji Gwarant zobowi zuje si  do bezp atnej

naprawy urz dzenia je eli uszkodzenie powsta o wy cznie 

na skutek wad powsta ych z przyczyn tkwi cych w 

urz dzeniu (wady produkcyjne) i nie zosta o spowodowane 

przez U ytkownika.

3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegaj cych

naturalnemu zu yciu (baterie itp.), a tak e  cz ci i 

elementów uszkodzonych przez U ytkownika.

4. Gwarancj  nie s  obj te uszkodzenia, które powsta y

wskutek:

a) niew a ciwego lub niezgodnego z instrukcj  obs ugi
u ytkowania,

b)  niew a ciwego przechowywania lub transportu, 

c) skokowych zmian  napi cia w sieci zasilaj cej (dotyczy 

ekranów elektrycznych). 

5.   Usterki ujawnione w okresie gwarancji b d  usuni te przez 

GWARANTA w terminie  nie d u szym ni  21 dni  liczonych od 

daty przyj cia produktu do naprawy przez  serwis. 



Bezpieczeństwo

Wybrane cechy

Gratulujemy wyboru 
Ekrany prezentują najbardziej realistyczne obrazy i są przy-

stosowane do użycia z wieloma źródłami. Dzięki nietuzinko- 

wemu wyglądowi zewnętrznemu najlepiej nadają się do za-

stosowań w biurze i kinie domowym.

Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi proszę zapoznać się z niniejszą "Instrukcją obsługi"

Nowoczesny i elegancki dobór kolorystyki
Obudowę wykonaną z aluminium można malować na różne kolory.

Rozwiązanie
Materiał z którego wykonany jest ekran jest produkowany w USA. "Matte white" zapewnia szeroki kąt 
widzenia, naturalne kolory i elestyczność w indywidualnych wymaganiach. Materiał jest tak dobrany
aby prezentacja obrazu była jasna i kontrastowa.  

Gładka powierzchnia 
W ekranach zastosowano amerykańskie materiały do powierzchni projekcyjnych. Powierzchnia
 ekranu pozostaje gładka, utrzymuje niezmienne wymiary i dzięki temu służy dłużej.   

Lokalizacja
Nasze ekrany są najodpowiedniejsze do zastosowania w: 
edukacji, salach konferencyjnych, domowych salach do kina domowego i wielu innych. 

 

Montaż ekranu na suficie lub ścianie musi być wykonany w należyty sposób,  aby ustrzec się przed przypadkowym uszkodzeniem. 

     Aby nie zniszczyć ekranu nie należy:

       1.Nie używaj w pobliżu ekranu ostrych przedmiotów, które mogą spowodować zadrapania lub rozdarcia.

       2.Nie wolno pisać ani rysować po ekranie.

       3.Do czyszczenia używaj tylko delikatnej ściereczki zwilżonej letnią wodą. Nie używaj detergentów. 

     Zwijaj ekran gdy go nie używasz.

    Upewnij się, że ekran jest powieszony poziomo. Zwijaj i rozwijaj równomiernie, nie ciągnij za boki. 

    Aby zapewnić największe bezpieczeństwo używaj ekranu tylko przy dorosłych osobach.
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220V/120V/100V 50Hz/60Hz 90W/80W

Napięcie                                                                                                                       Częstotliwość           Wat Aplikacja

Do wszystkich ekranów elektrycznych Cyber

Specyfikacja silnika napędowego

(+    )obróć pokrętłem w lewo aby więcej ekranu schowało się w kasecie lub w  prawo aby mniej się schowało

wewnątrz kasety.

1.Ustawianie dolnego położenia ekranu:

2.Ustawianie górnego położenia ekranu:

(    +) obróć pokrętłem w lewo, aby ekran opuszczał się niżej lub w prawo aby zatrzymywał się wyżej

Uwaga: do regulacji musisz używać specjalnego klucza (w wyposażeniu)

dolne ograniczenie

górne ograniczenie

góra

dół

By uniknąć przegrzania silnika nie zmieniaj szybko kierunkuu pracy. Mechanizm potrzebuje co najmniej 4 minuty przerwy.

Jeśli silnik przegrzeje się, potrzebuje około 2 minut na schłodzenie. Silnik nie wymaga smarowania. Ograniczenia ruchu 

ekranu (dolne połozenie i górne) są ustawione fabrycznie w sposób optymalny. Jeśli chcesz je zmienić tak aby nie znisz-

czyć silnika skontaktuj się ze sprzedawcą.
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Ignorowanie zasad bezpieczeństwa,
może doprowadzić do szkód lub 
zniszczenia produktu.

Wieszanie czegokolwiek na ekranie może 
spowodowac jego uszkodzenie.
 

Elementy montażowe muszą być zamocowane
w bezpieczny sposób. Zapobiegnie to wypad -
kom i uszkodzeniom ekranu.

Zwiń ekran po każdym użyciu. Pozosta -
wienie rozwiniętego ekranu na dłuższy
czas może uszkodzić jesgo strukturę.

W razie problemów skontaktuj się ze sprze -
dawcą. Pod żadnym pozorem nie rozbieraj ekranu
samodzielnie. Nieprsawidlowo zmontowany
ekran może spaść.

Ostrzeżenia

Nie rozbieraj ekranu, nie stosuj żadnych nieznanych elementów. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Specyfikacja produktu może ulec zmianie.

śruba wzmacniająca

prowadzenie 
kasety ekranu

wieszak

przycisk zwalniający

Opis

Ruchoma listwa
mocująca

Aluminiowa
kaseta

ekran

Akcesoria

Kątownik montażowy (2szt.)         5mm klucz (1sztuka )

wkręty 5 x 60mm  (4 sztuki )

wkręty 5 x 40mm (4 sztuki )

Instrukcja montażu                 Warunki gwarancji

uchwyt do podwieszenia(2 szt.)

górny zatrzask

zabezpieczenie

sworzeń zabezpieczenia

śruba zabezpieczająca
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Instrukcje

Obraz 1      Obraz 2 Obraz 3

Sterowanie ekranem elektrycznym odbywa się przy pomocy przycisków sterujących lub pilota zdalnego sterowania.

b.Połącz ze źródłem zasilania (Proszę sprawdź napięcie zasilające)

c. 

   w najniższym położeniu.

d.

    w kasecie silnik zatrzyma się automatycznie.

e.Aby zatrzymać ekran podczas ruchu w dowolnym położeniu naciśnij przycisk 0.

Naciśnij przycisk 2 aby opuścić ekran; ekran zacznie się opuszczać i zatrzyma się automatycznie 

Naciśnij przycisk 1 aby pociągnąć ekran; ekran zacznie się podnosić, gdy cały schowa się

 

1. 

2.  Ręczne strowanie ekranem.

Zdejmij gumową (czerwoną) osłonę z przewodu połączeniowego, upewnij się czy przewód nie jest podłączony do ekranu.

 

a.Połącz wtyk znajdujący się na końcu przewodu modułu sterującego z gniazdem umieszczonym z boku ekranu. Upewij się, czy  

   połączenie jest wykonane prawidłowo i zakręć nakrętkę wtyczki na gnieździe.

Połączenie pomiędzy modułem sterującym a ekranem. UWAGA: złącza należy stosować tylko do połączeń tego produktu 

wtyk

Połącz

gniazdo

rowek

występ

3. Automatyczne, pilotem zdalnego sterowania (przeczytaj instrukcję obsługi pilota zdalnego sterowania)

    Instalacja

Miejsce instalacji ekranu należy tak dobrać aby prezentowany obraz był dobrze widoczny. Przed montażem  

rozpakuj opakowanie i upewnij się że otrzymałeś wszystkie elementy.

1. Jeśli montujesz ekran do elementów drewnianych w ścianie (lub suficie) użyj wkrętów 5 x 60. Natomiast jeśli

    ekran ma być zamontowany na betonowej ścienie (lub suficie) oprócz śrub musisz użyć kołków rozporowych.

2. Wykorzystując wskazówki zamieszczone poniżej, przykręć obydwa elementy montażowe (kątowniki) do

    ściany w jednej poziomej l inii (lub sufitu). Upewnij się czy ekran w trakcie rozwijania pracuje równo 

    i bez zacięć i nie ociera o żadne elementy wyposażenia.

obraz 1
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wskazówki montażowe ekranu

obraz 2 obraz 3

obraz 4 obraz 5

  drewniana ściana drewniany sufit

    betonowa ściana betonowy sufit

3. Obydwa uchwyty przeznaczone do powieszenia w transporcie są zabezpieczone przed przesuwaniem

    Przed właściwym ustawieniem uchwytów poluzuj śruby i ustaw ustaw żądany rozstaw(obrazy 15-16).

obraz 15 obraz 16
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3 Pociągnij sworzeń zabezpieczający do dołu do pozycji "lock" szczegół  A. Upewnij się,że  

   sworzeń jest w odpowiednim położeniu. Sprawdź śrubę blokującą czy umożliwia  "zapięcie" 

   ekranu w kontowniku montażowym.

obraz 6

4 Podczas montażu ekranu do kątownika, najpierw oprzyj część poziomą o występ (szczegół B). 

      Nastęnie dociśnij akran do kątownika do momentu aż usłyszysz "klik" obu sworzni mocujących 

      (szczegół A). Poruszaj delikatnie kasetą ekranu aby sprawdzić poprawność mocowania.

     

obraz 7

obraz 8 obraz 9

5 Dokręć sruby zabezpieczające. Upewnij się że ekran jest prawidłowo zamocowany. 

obraz 10 obraz 11

2. Jeśli to potrzebne wyreguluj uchwyty do mocowania ekranu. Zamocuj obydwa uchwyty mocujące do  

     kasety ekranu (obraz 13), przesuń sworznie zabezpieczające w uchwytach (obraz 14)i zablokuj możliwość

     przesuwania się ich wzdłuż kasety ekranu. 

obraz13

obraz14

przycisk zwalniający

Wskazówki przed montażem sufitowym

1.Po poprawnie wykonanych pomiarach użyj wiertarki, aby wywiercić otwory pod kołki mocujące (pamiętaj

   aby średnica wiertła było minimalnie mniejsza od średnicy kołka. Aby upewnić się czy mocowanie ekranu 

   jest wykonane w sposób należyty przed montażem ekranu użyj poziomicy.

obraz 12

Przy pomocy miarki wyznacz dokładnie miejsce montażu kasety ekranu.

 


