INSTRUKCJA OBSŁUGI - Przenośny
ekran podłogowy

UWAGA cd.:
3. Aby zapewnić płaską i równą powierzchnię na tkaninie, gdy ekran jest
rozłożony, nie dotykaj szczeliny pomiędzy górnym mechanizmem
poprzecznym a częścią z żółtą etykietą.
4. Aby uniknąć pofałdowania tkaniny i powstania zagnieceń na ekranie,
wysuwaj i chowaj ekran powoli, wywierając jedynie minimalny nacisk.
5. W przypadku czyszczenia tkaniny, użyj miękkiej, wilgotnej szmatki,
aby wyczyścić wszelkie plamy / skazy na powierzchni tkaniny. Delikatnie
wytrzyj ekran, stosując minimalny nacisk, aby zapobiec rozdarciu lub
uszkodzeniu.
6. Po użyciu, upewnij się, że ekran jest bezpiecznie zamknięty w swojej
obudowie, aby chronić ekran.

Instrukcja obsługi:
1. Obróć lewą i prawą płytę podporową (uchwyt stojaka) na zewnątrz.
2. Otwórz blokadę naciskając przycisk "unluck" i otwórz górną część
obudowy ekranu.

3. Pociągnij za uchwyt znajdujący się na środku ekranu, oznaczony żółtą
etykietą. Pociągnij do góry, aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości.

4. Podczas zwijania ekranu, powoli pociągnij uchwyt oznaczony żółtą
etykietą w dół, aż ekran całkowicie schowa się w obudowie.

5. Zamknij obudowę i obróć lewą i prawą płytę podporową (uchwyt
stojaka) do środka i wyrównaj je z obudową.

OSTRZEŻENIE:
1. Przechowuj ekran w środowisku wolnym od wiatru/przeciągu.
2. Podczas rozwijania lub zwijania ekranu należy pamiętać, aby używać
wyłącznie uchwytu oznaczonego żółtą etykietą.

INSTRUKCJA OBSŁUGI – Ekran na
statywie

2. Obróć obudowę o 90 stopni i pociągnij klapę do góry, a następnie przymocuj klapę do
górnej części drążka statywu.
(Postępuj zgodnie z krokami: A,B,C.)

1. Otwórz całkowicie statyw, naciskając w dół na środkową część
statywu, aż trzy nogi statywu zostaną całkowicie rozłożone.

3. Wyreguluj blokadę dokręcania drążka
statywu, aby zmienić żądaną wysokość
ekranu.

4. Otwierając lub zamykając klapę
uchwytu, można ustawić najniższą część
ekranu na żądanej wysokości.

5. Za pomocą pokrętła znajdującego się na klapie uchwytu
można zdjąć całą obudowę ekranu. Odbywa się to poprzez
przekręcenie pokrętła w dół, jak pokazano na zdjęciu.

6. Po obróceniu pokrętła
zdejmuje się obudowę ekranu
w sposób przedstawiony na
rysunku.

