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Niniejszy podr�cznik stanowi cz��� składow� produktu, a jego przeczytanie i zrozumienie maj� podstawowe znaczenie dla zachowania 
bezpiecze�stwa. Zostały w nim opisane zasady i sposoby u�ytkowania, pozwalaj�ce klientowi na wła�ciwe i bezpieczne korzystanie z ekranu. 
Podr�cznik powinien zawsze znajdowa� si� w pobli�u produktu, nale�y przechowywa� go w miejscu gwarantuj�cym nie zniszczenie oraz łatwo 
dost�pnym dla osób upowa�nionych. Ka�dy u�ytkownik ekranu jest odpowiedzialny za przechowywanie podr�cznika. U�ytkownik jest równie� 
odpowiedzialny za kontrol� działania ekranu oraz za naprawy lub wymiany cz��ci podlegaj�cych zu�yciu, mog�cych spowodowa� uszkodzenia. 
Rysunki zawarte w podr�czniku maj� za zadanie opisa� w sposób szczegółowy funkcje, charakterystyk� lub procedury. Rysunki mog� ró�ni� si� z 
zale�no�ci od przedstawionego modelu, nie powoduje to jednak zmiany opisowego znaczenia rysunku. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Powlekany ekran projekcyjny z PVC, nie zawieraj�cy kadmu, posiada certyfikaty trudnopalno�ci M1 oraz M2 według norm francuskich (LNE Laboratoire national de 
métrologie et d’assais – SME Centre de recherches du Bouchet). Poniewa� nie istnieje jeszcze harmonizacja na poziomie europejskim pomi�dzy ró�nymi krajowymi 
normami klasyfikacji trudnopalno�ci, wyja�niamy, �e francuska klasa M1 odpowiada materiałom niepalnym a klasyfikacja M2 materiałom nie łatwopalnym. 

ROZPAKOWANIE EKRANU 
 

 
 
 
 

Upewni� si�, czy �adna z cz��ci ekranu nie została uszkodzona podczas transportu. W przypadku wyst�pienia anomalii natychmiast powiadomi� o 
tym fakcie sprzedawc�. Sprawdzi�, czy w opakowaniu znajduj� si� wszystkie akcesoria dla danego typu ekranu, opisane poni�ej. UWAGA: nie zaleca 
si� stosowania no�y oraz przedmiotów ostrych do otwierania opakowania. 
a) PROFILE ALUMINIOWE RAMY, SZT. 4; 
b) SUWAKI, SZT. 25; 
c) MATERIAŁ PROJEKCYJNY; 
d) STALOWE PR�TY (OKR�GŁE), SZT. 4; 
e) PŁYTKI NARO	NIKOWE DO MOCOWANIA RAMY, SZT. 4; 

f) 
RUBY I NAKR�TKI DO MOCOWANIA PŁYTEK 
NARO	NIKOWYCH, SZT. 16; 

g) ZAWIESZKI DO MONTOWANIA NA 
CIANIE, SZT. 2; 
h) Instrukcja obsługi, szt. 1. 
 
           (nie zawiera wkr�tów i kołków rozporowych do �cian) 

OGÓLNE NORMY BEZPIECZE�STWA 

 
 
 

 
 

- Przed rozpocz�ciem u�ytkowania produktu oraz wykonaniem jakichkolwiek czynno�ci konserwacyjnych upewni� si�, �e informacje zawarte w tym 
podr�czniku zostały przeczytane i dobrze zrozumiane. 
- Sprawdza� przed rozpocz�ciem i podczas u�ytkowania czy ekran nie powoduje powstawania niebezpiecznych sytuacji. 
- Nie demontowa�, nie usuwa� i nie uszkadza� �adnego elementu lub cz��ci ekranu. 
Ka�dy ekran posiada gwarancj�, której wa�no�� zale�y od rzeczywistego stosowania si� do instrukcji zawartych w tym podr�czniku i post�powania 
zgodnie z nimi. 
UWAGA: Bł�dna instalacja mo�e zagra�a� bezpiecze�stwu osób, które u�ywaj� ekran. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody materialne 
i uszczerbki na zdrowiu osób spowodowane bł�dn� instalacj�, nieodpowiednim u�ytkowaniem ekranu, zł� lub niewystarczaj�c� konserwacj�. 
Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za problemy spowodowane bł�dami przy instalacji. 
W wypadku konieczno�ci wyja�nie� prosimy o skontaktowanie si� z naszym biurem technicznym. 
PO ZAKO�CZENIU MONTA	U EKRANU NA LISTWACH NIEZB�DNE JEST SKONTROLOWANIE DOKŁADNO
CI USTAWIENIA W POZIOMIE 
PRZED ROZPOCZ�CIEM U	YTKOWANIA. 

OSTRZE�ENIA I UWAGI DO U�YTKOWANIA 

 
 
 

 

Ekrany dedykowane s� do zastosowa� w pomieszczeniach o normalnych warunkach temperatury (20 - 25 °C) i wilgotno�ci. Szczególn� ostro�no�� 
nale�y zachowa� przy zastosowaniu na zewn�trz, przede wszystkim w odniesieniu do temperatur i zapylenia. 
Dla unikni�cia �ółkni�cia ekranu, nie nale�y wystawia� go przez dłu�szy czas na działanie promieni słonecznych (nale�y sprawdza� tak�e czy z 
powodu działania takich promieni, ekran nie osi�ga poziomów temperatur wskazanych powy�ej). 
Poniewa� materiał, z którego wykonana jest powierzchnia projekcyjna (PVC) mo�e w łatwy sposób zosta� naładowany elektrostatycznie, nadmierne 
zapylenie otoczenia spowodowa� mo�e obni�enie wła�ciwo�ci optycznych ekranu, co zwi�zane jest z odkładaniem si� pyłów przyci�ganych 
elektrostatycznie (patrz tak�e: czyszczenie ekranu projekcyjnego). 
UWAGA: Nie pozwala� dzieciom bawi� si� stałymi urz�dzeniami steruj�cymi. Pilot przechowywa� w miejscu niedost�pnym dla dzieci. 
Obserwowa� ekran gdy znajduje si� w ruchu dopilnowuj�c, aby nikt nie zbli�ał si� do ekranu dopóki nie zostanie on całkowicie zamkni�ty. 
Zabrania si� przytrzymywa� lub zawiesza�, doł�cza� lub instalowa� jakiekolwiek przedmioty na ekranie lub na profilu, modyfikowa� konstrukcj� 
ekranu; zachowania takie mog� spowodowa� uszkodzenia ekranu, co z kolei mogłoby sprowokowa� niebezpiecze�stwo dla osób czy przedmiotów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Czyszczenie profilu wykonywa� za pomoc� mi�kkiej i czystej �ciereczki, stosuj�c ewentualnie delikatne detergenty. 
Do czyszczenia materiału projekcyjnego stosowa� mi�kk�, czyst�, wilgotn� �ciereczk�, ewentualnie w poł�czeniu z detergentami na bazie oboj�tnej lub alkoholu. 
Poniewa� po oczyszczeniu ekran z powodu tarcia �ciereczki mo�e naładowa� si� pr�dem statycznym, doradza si� przetrze� materiał czyst� �ciereczk� nas�czon� 
płynem antystatycznym, dla unikni�cia ponownego przyci�gania pyłów. Okresowo kontrolowa� system mocuj�cy i elastyczne tasiemki. 

INSTRUKCJA INSTALACJI 
1 – wsun�� suwaki na poszczególne profile w ilo�ci wskazanej zgodnie ze schematem na rys. 1, w opakowaniu znajduj� si� 4 profile, 2 poziome + 2 pionowe. 
2 – przygotowa� 4 płytki naro�nikowe wprowadzaj�c �ruby i nakr�tki bez ich przykr�cania. Rys. 2 
3 – poł�czy� profile za pomoc� płytek naro�nikowych tworz�c w ten sposób ram�. Rys. 3 
4 – wprowadzi� okr�głe pr�ty do otworów w materiale projekcyjnym. Rys. 4  
5 – zało�y� materiał na ram� u�ywaj�c przygotowanych gumek. Rys. 5 
Instalacja mo�e by� wykonywana jedynie na pionowych powierzchniach (mur, �cianka działowa, itp.) za pomoc� dwóch płytek, które znajduj� si� w opakowaniu 
produktu. Po zmontowaniu ekranu nale�y obliczy� odległo�� mocowania dwóch płytek bior�c pod uwag� odległo�� pomi�dzy naro�nikiem ramki a płytk� (patrz rysunek 
6 wymiar A), przymocowa� do �ciany zawieszki, zwracaj�c uwag� na odpowiedni do typu �ciany i ci��aru ekranu rodzaj zastosowanych wkr�tów i kołków rozporowych. 
Po zamontowaniu dwóch zawieszek umocowa� ekran w sposób wskazany na rysunkach 7. 

USUWANIE ZU�YTEGO PRODUKTU

 

 
 

Podobnie jak w przypadku czynno�ci instalacyjnych, równie� czynno�ci wykonywane na zako�czenie pracy tego produktu przy jego usuwaniu 
powinny by� zrealizowane przez wyspecjalizowany personel. 
Produkt skonstruowany został z ró�nych materiałów: niektóre z nich mog� zosta� poddane recyklingowi, inne musz� by� usuni�te. Nale�y 
zasi�gn�� informacji o sposobach recyklingu oraz usuwania odpadów, przewidzianych przez prawo obowi�zuj�ce w danym kraju i dla danej 
kategorii produktu. 
Zabronione jest usuwanie produktu do domowych odpadów, co pokazuje symbol zamieszczony obok. Nale�y wi�c segregowa� odpady przy 
usuwaniu produktu, zgodnie z metodami przewidzianymi przez prawo obowi�zuj�ce w danym kraju albo przekaza� produkt sprzedawcy w 
momencie zakupu nowego. 
Uwaga: miejscowe regulacje prawne mog� przewidywa� powa�ne sankcje w wypadku usuwania produktu w sposób zakazany prawem.

GWARANCJA EKRANÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekrany posiadaj� gwarancj� na okres 24 miesi�cy dla materiałów projekcyjnych plus 12 miesi�cy na cz��ci mechaniczne i konstrukcyjne, oraz 60 
miesi�cy dla silników u�ywanych do poszczególnych produktów.  
Wa�no�� gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty zakupu przez klienta finalnego. Data taka musi by� po�wiadczona wła�ciwym dokumentem 
zakupu w chwili ��dania naprawy lub wymiany.  
Gwarancja obejmuje uszkodzenia i wadliwe działanie, wynikaj�ce z normalnego u�ytkowania produktu oraz bezpłatn� wymian� cz��ci, które 
posiadaj� wady konstrukcyjne, usługa obejmuje odbiór/dostaw� poczt� kuriersk� na koszt producenta (jedynie w przypadku gwarancji we Włoszech 
i w Polsce). 
Gwarancja traci swoj� wa�no�� w wypadku niewła�ciwego u�ytkowania i instalacji, naruszenia lub naprawy ze strony osób do tego 
nieupowa�nionych przez producenta, albo z powodu naruszenia zabezpiecze� regulacji ograniczników kra�cowych, jakie mog� by� wykonywane 
jedynie przez techników lub personel wyspecjalizowany. Z gwarancji wył�czone s� cz��ci, które wykazuj� normalne zu�ycie lub zu�ycie 
spowodowane warunkami klimatycznymi lub �rodowiskowymi. Gwarancja nie obejmuje towaru uszkodzonego w transporcie lub w trakcie 
przenoszenia. 
Z tego powodu uprasza si� o dokładn� kontrol� produktu podczas jego odbioru. 
Ekrany przesłane do naprawy nie zostan� przyj�te bez uzgodnionego upowa�nienia (RMA) ze strony producenta i bez oryginalnego opakowania. 

Producent zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych potwierdzaj�cych wa�no�� gwarancji. 
 

 
 



 

FIG.1  BASE ALTEZZA 

177X137 PLANO 160 4:3 4 3 

217X167 PLANO 200 4:3 5 4 

267X205 PLANO 250 4:3 6 5 

317X242 PLANO 300 4:3 8 6 

177X107 PLANO 160 16:9 4 3 

217X130 PLANO 200 16:9 5 3 

237X151 PLANO 220 16:9 6 4 

257X152 PLANO 240 16:9 6 4 

267X158 PLANO 250 16:9 6 4 

317X186 PLANO 300 16:9 8 4    
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Fig. 6      FIG. 7  
                        
 
 
 




