
Instructiuni de instalare pentru ecranul de 
proiectie manual 

Cum sa instalezi ecranul de proiectie?
Ecranele manuale trebuie sa fie instalate in cea mai buna pozitie 
pentru audienta. Atunci cand rulati ecranul, marginea de jos al 
acestuia trebuie sa fie deasupra capului audientei. Ecranul va fi 
utilizat pentru mult timp daca este pozitionat in mod corect. 
Ecranele manuale pot fi instalate atat pe petere, cat si pe tavan.   

Instalare pe perete
Avand inelele de agatat pe cele doua 
parti ale ecranului, fixati cuiele pe perete
la inaltimea potrivita, apoi agatati ecranul. 

Instalare pe tavan 
Atunci cand doresti sa agati ecranul pe 
tavan, trebuie sa fixezi doua carlige pe 
tavan, apoi sa prinzi ecranul cu ajutorul celor 
doua agatatori.  

Observatie: indiferent de metoda de instalare, asigura-te ca 
ai destul spatiu pentru a rula ecranul. Dupa utilizare, este 
recomandat ca ecranul sa fie inchis. Dupa utilizare, 
verifica materialul ecranului pentru a nu fi murdar sau plin 
de praf. Daca este nevoie de curatare, folositi o perie moale. 

Directiuni de operare:
1. Deschiderea ecranului : Ecranul este echipat cu o
blocare automata, astfel incat pentru a deschide ecranul 
trebuie sa il rulezi usor in jos si sa ii dai drumul atunci cand 
ajungi la nivelul treptei dorite, iar acesta se va bloca 
singura la treapta aleasa de tine.
2. Inchiderea ecranului : Cand inchizi ecranului, trage
manerul ecranului in jos incet pentru ca mecanismul de 
blocare automata sa se deblocheze. Tine strans de 
maner si da-i drumul doar atunci cand ecranul este inchis 
complet. (observatie: daca veti trage prea tare, panza va 
cadea din carcasa; Atunci cand vedeti bordura neagra a 
ecranului, a-ti tras destul). 

Mecanism pentru retractare lenta
Mecanismul de retractare ruleaza ecranul incet si in 
siguranta in carcasa, fiind nevoie doar sa trageti putin de 
ecran in jos, iar acesta se va rula singur inapoi in 
carcasa. Mecanismul asigura o retractare usoara si in 
siguranta pentru a preveni deteriorarea ecranului in orice 
fel. 



Manuális Vetítővászon Használati Utasítás

Hogyan telepítse a vetítővásznat
A manuális vetítővásznat a legjobb vizuális élmény szerint kell 
telepíteni. Amikor kihúzza a vásznat, mindig a nézővel szemben 
kell elhelyezni . A vetítővászon megfelelő és vízszintes 
elhelyezése hosszabb működést eredményez. A vetítővászon 
rögzíthető falra és mennyezetre egyaránt.   

Fali rögzítés
A vetítővászon mindkét oldalán található 
egy lyuk, amelyen keresztül csavarral a 
falra rögzíthető. Először a csavarok helyét 
és megfelelő helyzetét találja meg, majd 
rögzítse a vásznat. 

Mennyezeti rögzítés
A vetítővászon mennyezeti rögzítésére, 
előszőr két kampót kell a plafonra 
rögzítenie, majd a vászon két végén lévő 
karikákkal felakaszthatja azt. 

Tudni kell:  Amikor rögzíti vetítővásznat, mindig legyen 
elegendő hely a vászon ki és visszahúzására. A vászont 
puha kefével vagy száraz tiszta ronggyal óvatosan 
letisztíthatja, ha poros lett. 

Használat:

1. Kihúzás: A vetítővászon rendelkezik automatikus
rögzítővel, amikor kihúzza a vásznat, óvatosan kezelje és a 
kívánt állapotnál engedje el, és az lassan megáll. 

2. Visszahúzás: A vetítővászon visszahúzásánál húzza
finoman lefelé és az automatikus rögzítő kiold és lassan 
visszahúzodik a tokba. Figyelmeztetés: Erősen, gyorsan 
húzni tilos, mindig a megfelelő erővel húzza. 
Acélváz, megnyerő kinézet, automatikusrögzítő-kioldó. 
Legtöbb helyszínre alkalmas: házimozi, előadótermek, stb.
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