Ручний екран проектора з автоматичним блокуванням

Керівництво користувача

Дякуємо за вибір екрану з автоматичним блокуванням! Будь ласка перед
використанням екрану прочитайте цей посібник користувача. Правильне
використання та технічне обслуговування забезпечить тривалий термін служби.
Інструкції з догляду та використання
Пил, бруд та подряпини на проекційній поверхні вплинуть на якість зображення,
будь ласка, верніть увагу на наведені нижче пункти, щоб запобігти цьому:
1. Не торкайтесь поверхні проекції руками.
2. Не пишіть та не малюйте на проекційній поверхні.
3. Не використовуйте пальці або гострі предмети, щоб вказувати на поверхню проекції;
це може пошкодити матеріал екрану.
4. Для чищення виступаючої поверхні використовуйте м'яку вологу ганчірку; не
використовуйте хімічне чищення, реагенти або алкоголь.
5. Щоб уникнути пошкоджень та травм, екран повинен використовуватись лише
дорослими.

Важливі застереження щодо безпеки та попередження
1. Будь ласка, збережіть цей посібник користувача для подальшого використання
2. Щоб запобігти пошкодженню пристрою, не використовуйте ніяких неавторизованих
аксесуарів.
3. Обережно поводьте прилад під час транспортування, щоб уникнути будь-яких
пошкоджень.
4. Не встановлюйте пристрій на нерівних або нахилених поверхнях.
5. У цьому пристрої немає деталей, що обслуговуються користувачем. Не намагайтеся
розібрати цей пристрій самостійно.
6. Тільки авторизовані технічні працівники можуть відкрити та ремонтувати цей пристрій.

Інструкція з монтажу
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Настінний варіант: Використовуйте лінійку для вимірювання довжини між
монтажним отвором і сторона кронштейна, як показано на рис.1. Позначте позицію
отвору, свердлити отвір. Потім вставте гвинт і вивісіть екран на гвинт, як показано
на рис.2 Використовуйте рівень, щоб налаштувати пристрій на рівне положення як
показано на рис.3. Закріпіть іншу сторону на стіні за такими ж процедурами.
Варіант підвіски: використовуйте лінійку для вимірювання довжини між вішанням
та бічною сторона кронштейна, як показано на рис.4. Встановіть два необов'язкових
кронштейни L відповідно до попереднього вимірювання, щоб повісити пристрій
на гачки, як показано на малюнку на рис.5

Інструкція з експлуатації
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УВАГА Не тягніть
вниз далі!
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Потягніть екран до бажаного висоти, як показано на малюнку 6.
Примітка. Не витягніть екран далі, якщо його неможливо витягнути, як показано
на малюнку 7.
Трохи витягніть екран і звільни. Екран повністю згорниться, як показано на рис.8.
Примітка. Будь ласка, повністю згорніть екран, поки він не використовується.

