


Navrženo pro zobrazení kvalitního obrazu
Navrženo pro jednoduchou instalaci a použití

Pokyny k montáži a užití elektrického projekčního plátna FANTASY


Jednoduchá obsluha, zobrazení jasného a ostrého obrazu



Vhodné k použití ve vzdělávacích institucích, konferenčních sálech,
zasedacích místnostech, školících zařízeních a domácích kinech.



Vhodný pro všechny druhy projektorů

Děkujeme, že jste si zakoupili projekční plátno Grandview®. Před použitím si pozorně přečtěte návod k
použití. Uchovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost výrobku
K zajištění své bezpečnosti si prosím přečtěte Návod k použití a Varování.
•
•
•
•

Strop nebo stěna určená pro pevnou instalaci plátna musí být zabezpečena
tak, aby nedošlo k uvolnění a pádu plátna.
K zajištění bezpečnosti při montáži plátna s elektrickým motorem využijte
služeb Vašeho dodavatele nebo si najměte kvalifikovaného odborníka.
Chybné zapojení může vést k požáru nebo k poškození plátna.
Bezdrátové infračervené produkty umístěte v dostatečné vzdálenostmi od
zářivkového osvětlení, které mohou způsobit nesprávný chod.
Přečtěte si prosím následující pokyny, jelikož jakékoliv poškození povrchu
plátna ovlivní kvalitu obrazu:
1. Vyhněte se přímému kontaktu s povrchem plátna, zamezíte tím
případnému poškrábání a trhlinám.
2. Nepište nebo nekreslete na povrch plátna.
3. Plátno čistěte měkkou tkaninou a vlažnou vodou. Nepoužívejte saponáty
nebo jiné čistící prostředky.

•
•

Plátno srolujte po každém použití. Zajistěte vodorovnou instalaci plátna,
netahejte plátno na stranách, ani jej jinak nepřehýbejte.
Ovládání a údržba plátna by měla být prováděna dospělou osobou.

Vlastnosti výrobku
Stylový a elegantní design
Hliníkový tubus má jednoduchý a stylový design, který je možné dodat v černé nebo
bílé barvě. (standardně bílá – konzultujte se svým dodavatelem)
Jednoduchá instalace
Instalace je jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Univerzální design dává uživateli
možnost instalace na strop nebo na stěnu. Oba způsoby upevnění jsou velmi
bezpečné.
Hladký povrch
Povrch projekčních pláten Grandview FANTASY je vyroben z materiálu ze skelných
vláken s nízkou smrštivostí cca 1% (jiná plátna až 33%). Zejména díky této vlastnosti
zůstává povrch pláten hladký, drží tvar a má dlouhou životnost.
Tichý chod
Konstrukce plátna činí chod velmi tichým.
Použití
Plátna jsou vhodná k použití v různém prostředí – vzdělávací instituce, domácí kina,
zasedací místnosti nebo jiná zábavní zařízení.

Popis

Vysvětlivky:
moveable back bracket = pohyblivá zadní konzola, aluminium alloy case = tubus ze slitiny hliníku,
screen = plátno, tightening screw = zajišťovací šroub, hook tab = závěs, release buton = uvolňovací
tlačítko, groove for screen casing = pero do upevňovací drážky, up buton = horní pero do upevňovací
drážky, back lock = zadní zámek, back locking handle = ovladač zadního zámku, back fixing screw =
zajišťovací šroub zámku

Příslušenství

Vysvětlivky:
slip easy ceiling bracket (2pcs) = pohyblivá stropní konzola(2ks), moveable back bracket (2pcs) =
pohyblivá zadní konzola (2ks), Ø5mm Allen Key (1pcs) = Ø5mm imbus klíč, Ø5 x 40-mm šrouby (4ks),
Ø 5 x 60-mm vruty (4 ks), installation manual = instalační manuál, warranty card = záruční list

Instalace
Projekční plátno by mělo být instalováno ve vhodné pozici pro sledování. Vyjměte a
rozložte všechny součásti balení. Dle pokynů se ujistěte, že balení obsahuje všechny
potřebné díly. Jednotlivé díly se budou lišit v závislosti na typu instalace, který
zvolíte. K instalaci na dřevěnou stěnu nebo dřevěný strop, použijte vruty 5×60mm. K
instalaci na běžnou stěnu použijte šrouby 5×40mm s hmoždinkou.

Instalace pohyblivých zadních konzol
Plátno vždy instalujte na rovný povrch a ujistěte se, že pravá a levá konzola je
upevněna ve stejné horizontální linii.
Konzoly instalujte s použitím dodaných šroubů.

Obrázek 1

Možnosti instalace – pokyny
Instalace na dřevěnou stěnu

Obrázek 2

Instalace na dřevěný strop

Obrázek 3

Instalace na betonovou stěnu

Instalace na betonový strop

Obrázek 4

Obrázek 5

Stáhněte mechanismus zámku konzoly do pozice A. Ujistěte se, že je zámek
nastaven v pohotovostní poloze a že šroub neblokuje zámek konzoly při návratu
do původní pozice (viz obr. 6).

Obrázek 6

Při věšení plátna mírně nakloňte bod B tubu plátna a vsuňte horní pero konzoly
do drážky E v horní části tubu plátna. Zatlačte plátno proti konzole až zadní
zámky zajistí plátno v požadované poloze (viz obr. 7).
Posléze pohýbejte plátnem do stran, aby jste se ujistili, že je bezpečně zajištěno
(viz obr. 8 a 9).

Obrázek 7

Obrázek 8

Obrázek 9

Přitáhněte zajišťovací šrouby každé konzoly, ujistěte se, že jsou konzoly upevněny
k plátnu (viz obr. 10 a 11).

Obrázek 10

Obrázek 11

Stropní instalace
Změřte si vzdálenost stropních konzol na tubu plátna v pozici, ve které je chcete mít.
1. Dle měření, navrtejte na strop identické díry vhodné velikosti (použijte
menší vrták než je skutečný šroub) a ujistěte se, že jsou v rovině (viz
schéma 1 a 2). Ke kontrole roviny, použijte vodní váhu.

Obrázek 12

K upevnění stropní konzoly, srovnejte její pero a zasuňte jej do drážky v horní části
tubu plátna (obrázek 13). Tlakem směrem dolů zajistěte i opačnou stranu konzoly do
drážky. Zkontrolujte upevnění pohybem do stran (viz obrázek 14).

Uvolňovací tlačítko

Obrázek 13

Obrázek 14

Utáhněte zajišťovací šroub, čímž zajistíte pozici konzoly v drážce tubu plátna. Po
utažení by neměl být možný pohyb konzoly do stran (viz obrázek 15 a 16)

Obrázek 15

Obrázek 16

Instrukce:
Projekční plátna Grandview® jsou
automatickým dálkovým ovládáním.

ovládána

manuálním

ovladačem

nebo

Odtrhněte lepící pásku na spodní straně lišty (svinovací tyče) a ujistěte se, že lišta
není přilepena k tubu plátna.
1. Manuální ovládání elektrického projekčního plátna
Konektor mezi manuálním ovladačem a plátnem (pozn. platí pouze pro tento typ
produktu)
a. Na jednom z konců kabelu s manuálním ovladačem je konektor, který spojte
s konektorem v levé části projekčního plátna a bezpečně jej zajistěte. Ujistěte se,
že je konektor správně zasunut (vodící drážka) a zajištěn maticí se závitem.

b. Opačný konec kabelu připojte ke zdroji napětí. (ověřte, že elektrické napětí je
správné)
c. Uveďte spínač do pozice 2 pro spuštění plátna, plátno pomalu sjede do krajní
pozice, kde se automaticky zastaví

d. Uveďte spínač do pozice 1 pro zpětné navinutí plátna, plátno se pomalu
navine zpět do tubu. Po úplném navinutí se v krajní pozici automaticky
zastaví.
e. Chcete-li plátno při spouštění nebo navíjení zastavit, uveďte spínač do pozici
0.

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

2. Automatické dálkové ovládání (viz část Dálkové ovládání)
Pro zamezení přehřátí motoru, prosím nenavíjejte a nespouštějte plátno nepřetržitě
více než 4 minuty v kuse. Pokud se motor přehřeje, bude potřebovat 2 minuty na
ochlazení. Motor nepotřebuje mazání. Krajní pozice rozvinutí a svinutí plátna jsou
z výroby nastaveny optimálně. K seřízení plátna prosím kontaktujte svého dealera
nebo distributora, zamezíte tím případnému poškození motoru.

limit svinutí

limit rozvinutí

Varování
Ignorování bezpečnostních pokynů může vést ke zraněním a / nebo
k poškození plátna.

Nepřipojujte žádná elektrická zařízení nebo dálková ovládání.

Pro zajištění údržby a servisu kontaktujte svého dodavatele. V případě
dalších dotazů kontaktujte distributora. Nezasahujte do instalace plátna a
příslušenství. Uvolněné součásti mohou způsobit pád a poškození plátna.

Příslušenství by mělo být instalováno na bezpečném místě k zamezení
nehod nebo uvolnění a pádu plátna.

Plátno srolujte po každém použití. Při dlouhodobém vyvěšení může dojít
k poškození tkaniny plátna.

Na plátno nic nezavěšujte, zabráníte tím uvolnění a pádu plátna.

Nedemontujte a nenahrazujte originální díly plátna. Vyskytnou-li se problémy,
kontaktujte prosím Vašeho dodavatele nebo distributora pláten. Technická
specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.

