Manuals - Green Screens

Varning Forts.:
3. För att säkerställa en plan och jämn yta på tyget när skärmen är
utdragen, rör inte springan mellan den övre tvärgående mekanismen
och den gula etikettdelen.
4. För att undvika att vika tyget och orsaka veck på skärmen, vänligen
dra ut och dra tillbaka skärmen långsamt, med endast minimalt tryck.
5. Vid rengöring av tyget, använd en fuktig trasa för att rengöra
eventuella fläckar på tygets yta. Torka försiktigt av skärmen, utöva
minimalt tryck för att förhindra slitningar och skador.
6. Se till att låsa skärmen ordentligt i sitt hölje efter användning, för att
skydda skärmen.

Bruksanvisningar:
1.Vrid vänster och höger stödplatta (stativhållare) utåt.

4. När du drar in skärmen, dra sakta handtaget som anges med den gula
etiketten nedåt tills skärmen har dragits helt och hållet tillbaka i höljet.

2.Öppna låset genom att trycka på upplåsningsknappen och öppna
toppen av skärmens hölje.

3.Dra i handtaget i mitten av skärmen, indikerat med den gula etiketten.
Dra uppåt tills maximal höjd är uppnådd.

5. Stäng höljet och vrid vänster och höger stödpatta (stativhållare) inåt
och rikta in dem mot höljet.

VARNING:
1.Håll skärmen i en vindfri miljö.
2.När du drar ut eller drar in skärmen, kom ihåg att endast använda
handtaget med den gula etiketten.

MANUAL - Tripod

2. Vrid höljet 90 grader och dra luckan uppåt och fäst luckan på toppen av Tripoden. (Följ
steg: A, B, C)

1. Öppna Tripoden helt genom att trycka ned den mittersta delen av
stativet tills de tre fötterna på Tripoden är helt utspridda.

3. Justera Tripodens åtdragningslås för
att ändra önskad höjd på skärmen.

4. Genom att öppna eller stänga
handtagsluckan är det möjligt att justera
den lägsta delen av skärmen till önskad
höjd.

5. Med ratten på handtagsluckan är det möjligt att ta bort
hela skärmens hölje. Detta görs genom att vrida ratten
nedåt enligt bilden.

6. Efter att ha vridit på ratten,
tas höljet bort enligt bilden.

