
Ecran de proiecție

Felicitări pentru achiziționarea ecranului de proiecție de la compania noastră. Pentru a vă 
asigura că ecranul de proiecție vă va aduce plăcere și va răspunde așteptărilor dvs. pentru 
o perioadă lungă de timp, vă rugăm să studiați următoarele înainte de a-l utiliza
vă rugăm să păstrați cu atenție următoarele instrucțiuni pentru referințe viitoare. Dacă 
împrumutați sau dați ecranul de proiecție cuiva, dați-i-l întotdeauna împreună cu aceste 
instrucțiuni.

Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

AVIZ DE SIGURANȚĂ:
• Citiți toate instrucțiunile înainte de a instala și utiliza ecranul.
• Ecranul de proiecție trebuie să fie întotdeauna în poziție orizontal
• Trageți ecranul încet și vertical în jos până când se atinge lungimea dorită
• Nu continuați niciodată să trageți atunci când ați atins lungimea maximă de extensie
•  Extinderea prea mare a ecranului, va deteriora sistemul de blocare automată și țesătura 

ecranului.
• Atunci când nu îl utilizați, protejați suprafața ecranului rulând ecranul într-o manșetă.
•  Întotdeauna verificați dacă există praf, murdărie sau alte obiecte străine în fața și în 

spatele suprafeței ecranului pentru a preveni deteriorarea acestuia.
• Pentru a rula ecranul, țineți inelul de tragere sau cordonul întins la un unghi de 45° și 

trageți în jos aproximativ 2,5 cm pentru a elibera mecanismul de autoînchidere.
• Nu trageți niciodată ecranul prea tare și nu mai mult de 2,5 cm pentru a evita deteriorarea 

autoînfășurării.
•  Garanția este anulată în cazul în care daunele sunt cauzate de utilizarea 

necorespunzătoare sau de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.
• Trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază atunci când se utilizează 

echipamentul video, putând apărea deteriorări ale bunurilor sau vătămări corporale, pentru
care vânzătorul nu este responsabil.

• Așezați cablurile în siguranță, astfel încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare sau 
să intre în contact cu suprafețe fierbinți.



1. Montaj pe perete: Agățați învelișul ecranului de proiecție de șuruburile din perete 
folosind găurile prevăzute în acest scop.

2. Montaj pe tavan: agățați învelișul ecranului de proiecție pe cârligele de tavan cu 
ajutorul inelelor metalice.

SUPRAFAȚA DE PROIECȚIE TREBUIE SĂ SE AFLE ÎNTOTDEAUNA ÎN 
POZIȚIE ORIZONTALĂ.



PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

Eliminați dispozitivul, accesoriile și ambalajul acestuia într-un mod 
ecologic. Nu-l aruncați la gunoiul menajer. În UE, acest simbol 
indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul 
menajer. Acest produs conține materiale reciclabile valoroase și 
trebuie dus la un sistem de reciclare pentru a proteja mediul și 
sănătatea umană, care ar putea fi afectată de eliminarea 
necontrolată a deșeurilor. Vă rugăm să aruncați produsul folosind 
sisteme de colectare adecvate sau să duceți produsul la locul de 
unde l-ați cumpărat pentru a fi eliminat. De acolo, acesta va fi apoi 
transmis pentru reciclare.
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