MANUAL - Portable Floor Screen

CAUTION Cont.:
3. To ensure a flat and even surface on the fabric when the screen is
extended, please do no touch the gap between the top crosswise
mechanism and the yellow label part.
4. To avoid folding the fabric and causing creases to the screen, please
extend and retract the screen slowly, applying only minimal pressure.
5. In case of cleaning of the fabric, use a soft, damp cloth to clean any
spots / blemishes on the fabrics surface. Gently wipe the screen,
applying minimal pressure to prevent tear or damage.
6. Be sure to lock the screen securely in its casing after use, to protect
the screen.

Operating Instructions:
1. Rotate the left & right support plate (Stand holder) outwards.
2. Open the lock by pressing the unluck button and open the top of the
screens casing.

3. Pull the handle in the middle of the screen, indicated with the yellow
label. Pull upwards until the maximum height is reached.

4. When retracting the screen, slowly pull the handle indicated with the
yellow label downwards, until the screen has completely retracted back
into the casing

5. Close the casing and rotate the left & right support plate (Stand
holder) inwards and align them with the casing.

CAUTION:
1. Keep the screen in a Wind free environment.
2. When extending or retracting the screen, remember to only use the
handle indicated with the yellow label.

MANUAL - Tripod Screen

2. Turn the housing case 90 degrees and pull the hatch upwards and attach the hatch to the
top of the Tripod pole.
(Follow the steps: A,B,C.)

1. Open the tripod fully, by pushing down on the center portion of the
tripod, until the three feet of the tripod are fully spread out.

3. Adjust the tightening lock of the
Tripod pole, to change the desired
height of the of the screen.

4. By opening or closing the handle
hatch, it is possible to adjust the lowest
part of the screen to the desired height.

5. With the dial knob on the handle hatch, it is possible to
remove the entire housing case of the screen. This is done
by turning the dial knob downwards as shown on the
picture.

6. After turning the dial knob,
the Housing case is then
removed as shown.

MANUAL - Portabelt Gulvlerret

Advarsel Forts.:
3. For å sikre en flat og jevn overflate på lerretet når skjermen er satt
opp, må du ikke berøre gapet mellom den øvre kryssmekanismen og
den gule etikettdelen.
4. For å unngå å brette stoffet og forårsake rynker på lerretsduken, må
du trekke opp og senke lerretet sakte, med minimalt trykk.
5. Ved rengjøring av lerretsduken, bruk en myk, fuktig klut for å fjerne
eventuelle flekker/flekker på stoffets overflate. Tørk forsiktig av
lerretsduken, og bruk minimalt med trykk for å forhindre rift eller skade.
6. Pass på å låse skjermen godt i kasseten etter bruk, for å beskytte
skjermen.

Bruksanvisning:
1. Roter venstre og høyre støtteplate (stativholder) utover.
2. Åpne låsen ved å trykke på opplåsingsknappen og åpne toppen av
lerretsakasetten

3. Trekk i håndtaket på midten av skjermen, indikert med gul etikett.
Trekk oppover til maksimal høyde er nådd.

4. Når du senke lerretsduken, dra sakte håndtaket som er angitt med
den gule etiketten nedover, til skjermen har trukket seg helt tilbake inn i
kasetten

5. Lukk dekselet og roter venstre og høyre støtteplate (stativholder)
innover slik at de flukter med dekselet.

CAUTION:
1. Keep the screen in a Wind free environment.
2. When extending or retracting the screen, remember to only use the
handle indicated with the yellow label.

MANUAL - Stativlerret

2. Snu lerretskassetten 90 grader og trekk metallhempen oppover og fest den i kroken på
toppen av stativstangen.
(Følg trinnene: A,B,C.)

1. Åpne stativet helt ved å trykke ned den midtre delen av stativet til de
tre føttene på stativet er helt spredt ut.

3. Juster strammelåsen til stativstangen
for å endre ønsket høyde på
lerretsduken.

4. Ved å åpne eller lukke
håndtaksklemmen er det mulig å justere
den nederste delen av skjermen til
ønsket høyde..

5. Med skiveknappen bak mettalhempen er det mulig å
fjerne hele lerretskasseten. Dette gjøres ved å dreie
skiveknappen nedover som vist på bildet.

6. Etter å ha dreid på
skiveknappen fjernes
lerretskassetten som vist.

