
 

Bedieningsinstructies: 

1. Draai de linker & rechter steunplaat (standaardhouder) naar buiten.  

2. Open het slot door op de ontgrendelknop te drukken en open de 

bovenkant van de schermbehuizing. 

3. Trek aan de hendel in het midden van het scherm, aangegeven met 

het gele label. Trek naar boven tot de maximale hoogte is bereikt. 

4. Trek bij het intrekken van het scherm de hendel met het gele etiket 

langzaam naar beneden, tot het scherm volledig in de behuizing is 

teruggeschoven. 

5. Sluit de behuizing en draai de linker en rechter steunplaat 

(standaardhouder) naar binnen en lijn ze uit met de behuizing. 

LET OP: 

1. Bewaar het scherm in een windvrije omgeving.  

2. Denk eraan om bij het uit- of intrekken van het scherm alleen de 

handgreep te gebruiken die is aangegeven met het gele label. 

LET OP: 

3. Om een vlak en gelijkmatig oppervlak op het doek te verzekeren 

wanneer het scherm is uitgeklapt, gelieve de opening tussen het 

bovenste kruismechanisme en het gele labelgedeelte niet aan te raken.  

4. Om te voorkomen dat het doek kreukt, gelieve het scherm langzaam 

uit en in te schuiven, waarbij je slechts minimale druk uitoefent. 

5. In geval van reinigen van het doek, gebruik een zacht, vochtig doekje 

om eventuele vlekken/oneffenheden op het doekoppervlak te reinigen. 

Veeg het scherm voorzichtig af, waarbij je minimale druk uitoefent om 

scheuren of beschadigingen te voorkomen.  

6. Zorg ervoor dat het scherm na gebruik stevig in de behuizing wordt 

vergrendeld, om het scherm te beschermen. 
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1. Open het statief volledig, door het middengedeelte van het statief 

naar beneden te duwen, totdat de drie poten van het statief volledig 

uitgespreid zijn. 

2. Draai de behuizing 90 graden en trek het luik naar boven en bevestig het luik aan de 

bovenkant van de statiefstok.  

(Volg de stappen: A,B,C.) 

3. Verstel de vergrendeling van de 

statiefstang, om de gewenste hoogte 

van het scherm te wijzigen. 

4. Door het openen of sluiten van het 

handgreepluik kan het laagste gedeelte 

van het scherm op de gewenste hoogte 

worden gebracht. 

5. Met de draaiknop op het handgreepluik is het mogelijk de 

gehele behuizing van het scherm te verwijderen. Dit gebeurt 

door de draaiknop naar beneden te draaien, zoals op de 

afbeelding te zien is. 

6. Na het draaien van de 

draaiknop wordt de behuizing 

verwijderd zoals afgebeeld. 
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