
Prosta obsługa i naturalne barwy.

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

Specjalnie przystosowany do prezentacji z projektorów.

Instrukcja obsługi i montażu

Ekranu na trójnogu Charming Series

Zaprojektowany do wyświetlania wysokiej jakości obrazów

Łatwa instalacja i wysoka użyteczność

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. 



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.

Bezpieczeństwo

Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Aby nie zniszczyć ekranu nie należy:

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

2.Pisać ani rysować po ekranie.

3.Używać detergentów. Do czyszczenia używaj tylko delikatnej szmatki zwilżonej letnią wodą.

Zwijaj ekran gdy go nie używasz.

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

Aby zapewnić największe bezpieczeństwo używaj ekranu tylko przy dorosłych osobach.

Nowoczesny i elegancki dobór kolorystyki
Nadzwyczaj wszechstronny, prosty i przyjazny dla użytkownika.

Nowoczesny i elegancki
Szykowny, czarny kolor obudowy jest pokryty specjalną powłoką zabezpieczającą przed elektrostatyką.    

Regulowana podstawa
Regulowana podstawa umożliwia ustalenie ekranu na wybranej wysokości. Obudowa zabezpiecza ekran przed uszkodzeniami
 uszkodzeniami w transporcie.

Cechy specjalne
Górne mocowanie ekranu umożliwia niewielką korektę w pionie. 

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

Ekran wagi lekkiej
Ekran ma zwartą obudowę i jest niezwykle lekki. Idealny to prezentacji "przenośnej". Dla przykładu ekran 80 calowy
waży tylko 6 kg. 

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

Wybrane cechy



Akcesoria

Instrukcja montażu

Gwarancja

Plastikowe stopki (3 szt.)

Opis

haczyk

obejma trójnogu

uchwyt ze stali nierdzewnej

rurka usztywniająca

powierzchnia ekranu

kaseta

metalowy trójnóg

aluminiowa "noga"

Ignorowanie zasad bezpieczeństwa,

może doprowadzić do szkód lub

zniszczenia produktu.

Wieszanie czegokolwiek na ekranie mo-

że spowodować jego uszkodzenie.

Zwiń ekran po każdym użyciu. Pozosta-

wienie rozwiniętego ekranu na dłuższy

czas może uszkodzić jego strukturę.

W razie problemów skontaktuj się ze sprze-

dawcą. Pod żadnym pozorem nie rozbieraj ekranu

samodzielnie. Nieprawidlowo zmontowany

lub ewentualne zagubione części mogą

doprowadzić do zniszczenia ekranu.

Ostrzeżenia

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

się ze sprzedawcą. Specyfikacja produktu może ulec zmianie.

Plastikowy haczyk

Korekcja trapezu Blokada  
ustawienia

Regulacja wysokości

Plastikowa rączka

Przycisk



1. Postępuj zgodnie obrazem 1. Rozciągnij nogi podstawy na zewnątrz. Przesuń obręcz trójnoga wzdłuż

   mpodstawy ekranu, do momentu wyczucia oporu. Podstawa jest w pełni rozłożona.

Miejsce instatalacji ekranu należy tak dobrać aby prezentowany obraz był dobrze widoczny. 

Obraz 1

Instalacja

Nogi ekranu

Plastikowa rączka

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (obraz 2) aby odblokować ekran. Wysuń wewnętrzny pałąk
    do góry. 

3. Obróć kasetę ekran do pozycji poziomej  (obraz 3) 

4. Ustaw przy pomocy wysuwanego pałąka żądaną wysokość (obraz 4). 

Obraz 2 Obraz 3 Obraz 4

5. Rozwiń ekran za górny uchwyt i zaczep za plastikowy haczyk (obraz 5-6).   
    

6. Aby skorzystać z możliwości regulacji efektu keyston obróć wspornik do pozycji poziomej
     (obraz 7). Ustaw ekran na wieszaku aby uzyskać żądany efekt (obraz 8).

obraz 5 obraz 6

obraz 7 obraz 8

Lock

Unlock

Lock

Unlock

7. Obróć rączkę  w pozycję "UNLOCK" (odblokowany), przytrzymaj uchwyt. Następnie możesz 
    wyregulować wymaganą wysokość ekranu ( obraz 9 i 10 ). Mechanizm zatrzymuje się  w  
    otworach nawierconych w ruchomym pałąku. 
    Uwaga: 
    Ekrany na trójnogu charakteryzują się następującymi proporcjami  boków 1:1, 4:3 or 16:9 w
    zależności od ilości wysuniętego materiału ekranu z kasety.

8. Aby złożyć ekran opuść plastikową rączkę w dół, ustaw mechanizm w pozycję "LOCK" 
    (zablokowany) ustaw wysuwany pałąk do wysokości początkowej, następnie wykonaj operacje 
    opisane w punktach 1-8 w odwrotnej kolejności.

mechanizm 
zablokowany

mechanizm  
odblokowany

obraz 9 obraz 10

blokada  
włączona


