
Projekční plátno

Gratulujeme k zakoupení projekčního plátna od naší společnosti. Aby Vám projekční plátno
dlouho přinášelo radost a splnilo Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním

následující návod, který poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud
projekční plátno někomu půjčíte nebo darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.

Produkt není určen pro komerční použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

● Před nastavením a používáním obrazovky si přečtěte všechny pokyny.
● Promítací plocha musí vždy být ve vodorovné poloze.
● Plátno táhněte pomalu a svisle směrem dolů, dokud není dosaženo požadované

délky.
● Nikdy nepokračujte v tahu, pokud jste dosáhli maximální délky vysunutí.
● Přílišné vysunutí obrazovky, poškodí automatické zamykání a tkaninu obrazovky.
● Když obrazovku nepoužíváte, chraňte její povrch srolováním do pouzdra.
● Vždy zkontrolujte přední a zadní stranu povrchu obrazovky, zda na ní není prach,

nečistoty nebo jiné cizí předměty aby nedošlo k poškození.
● Pro srolování plátna držte stahovací kroužek nebo šňůru napnutou pod úhlem 45° a

stáhněte asi o 2,5 cm dolů, aby se uvolnil samonavíjecí mechanismus.
● Nikdy nestahujte obrazovku příliš silně a ne o více než 2,5 cm, aby nedošlo k

poškození automatikého rolování.
● Záruka zaniká, pokud je poškození způsobeno nesprávným používáním nebo

nedodržením těchto pokynů uživatelem.
● Při používání videozařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření,

mohlo by dojít k újmě na majetku nebo zdraví osob, za které nezodpovídá prodejce.
● Umístěte bezpečně kabely tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí nebo nepřišli do

styku s horkými povrchy.



1. Montáž na stěnu: Zavěste kryt promítacího plátna na šrouby ve zdi pomocí otvorů,
které slouží k tomuto účelu.

2. Montáž na strop: Zavěste kryt promítacího plátna na stropní háčky pomocí kovových
kroužků.

PROMÍTACÍ PLOCHA MUSÍ BÝT VŽDY VE VODOROVNÉ POLOZE.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Přístroj, jeho příslušenství a obal zlikvidujte šetrně k životnímu
prostředí. Nevhazujte jej do domovního odpadu. V rámci EU tento
symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s
domácími odpadky. Tento výrobek obsahuje cenné recyklovatelné
materiály a měl by být předán do recyklačního systému, aby bylo
chráněno životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být
poškozeno nekontrolovanou likvidací odpadu. Výrobek prosím
zlikvidujte pomocí příslušných sběrných systémů nebo výrobek
předejte k likvidaci tam, kde jste ho koupili. Odtud pak bude předán
k recyklaci.


