MANUAL – Transportabel
gulvskærm

FORSIGTIG Cont.:
3. For at sikre en flad og jævn overflade på stoffet, når skærmen er
udstrakt, må du ikke røre ved mellemrummet mellem den øverste
tværgående mekanisme og den gule etiketdel.
4. For at undgå at folde stoffet og forårsage folder på skærmen, bedes
du udvide og sammentrække skærmen langsomt, med minimalt tryk.
5. I tilfælde af rengøring af stoffet skal du bruge en blød, fugtig klud til
at rense eventuelle pletter på stoffets overflade. Tør forsigtigt skærmen
af, idet du anvender et minimalt tryk for at undgå, at den rives eller
beskadiges.
6. Sørg for at låse skærmen forsvarligt fast i sit hylster efter brug for at
beskytte skærmen.

Brugsanvisning:
1. Drej den venstre og højre støtteplade (stativholder) udad.
2. Åbn låsen ved at trykke på lås op knappen, og åben toppen af
skærmens kabinet.

3. Træk i håndtaget i midten af skærmen, som er angivet med den gule
etiket. Træk opad, indtil den maksimale højde er nået.

4. Når du trækker skærmen ind, skal du langsomt trække håndtaget
med den gule etiket nedad, indtil skærmen er trukket helt ind i
kabinettet igen.

5. Luk kabinettet, og drej venstre og højre støtteplade (stativholder)
indad og juster dem med kabinettet.

FORSIGTIG:
1. Opbevar skærmen i et vindfrit miljø.
2. Når du trækker skærmen ind eller ud, skal du være opmærksom på
kun at bruge det håndtag, der er angivet med det gule mærke.

MANUAL - Stativskærm

2. Drej kabinettet 90 grader, og træk lugen opad, og fastgør lugen til toppen af stativstangen.
(Følg trinene: A,B,C.)

1. Åbn stativet helt ved at skubbe ned på stativets midterste del, indtil
de tre fødder på stativet er helt spredt ud.

3. Juster spændelåsen på stativstangen
for at ændre den ønskede højde på
skærmen.

4. Ved at åbne eller lukke
håndtagslugen er det muligt at justere
den nederste del af skærmen til den
ønskede højde..

5. Med drejeknappen på håndtagslugen er det muligt at
fjerne hele kabinettet fra skærmen. Dette gøres ved at dreje
drejeknappen nedad som vist på billedet.

6. Efter at have drejet på
drejeknappen fjernes huset
som vist.

