Elektryczny ekran projekcyjny

Avers Cumulus X

Instrukcja u¿ytkownika
Przeczytaj uwa¿nie niniejsz¹ instrukcjê przed przyst¹pieniem do korzystania z ekranu.

Szanowni Pañstwo,
Dziêkujemy za zakup naszego ekranu. Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera wszystkie informacje, które mog¹
byæ potrzebne do korzystania z ekranu. Mamy nadziejê, ¿e pomo¿e ci ona w optymalnym wykorzystaniu twojego
nowego ekranu. ¯yczymy przyjemnegokorzystania z nowego ekranu projekcyjnegomarki Avers Screens.

INFORMACJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA: Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa.
Ze wzglêdu na zachowanie bezpieczeñstwa osób, nale¿y postêpowaæ zgodnie z zaleceniami opisanymi w
niniejszej instrukcji. Po przeczytaniu nale¿y zachowaæ instrukcjê w celu wykorzystania jej w przysz³oœci.
UWAGA: URZ¥DZENIE MUSI BYÆ UZIEMIONE.
OSTRZE¯ENIE:
1) Nale¿y od³¹czyæ zasilanie urz¹dzenia je¿eli nie bêdzie ono wykorzystywane przez d³u¿szy okres czasu.
2) Nie wolno otwieraæ obudowy urz¹dzenia aby unikn¹æ pora¿enia pr¹dem elektrycznym. Wewn¹trz obudowy nie
ma ¿adnych podzespo³ów obs³ugiwanych przez u¿ytkownika. Czynnoœci serwisowe nale¿y pozostawiæ
wykwalifikowanemu personelowi centrum serwisowego.
3) Nie wolno usuwaæ bolca uziemiaj¹cego z gniazdka sieciowego, ani pod³¹czaæ urz¹dzenia do gniazdka
sieciowego bez bolca uziemiaj¹cego. Jest to system zabezpieczaj¹cy. Je¿eli nie mo¿esz w³o¿yæ wtyczki do
gniazda sieciowego, poproœ o pomoc elektryka.

Spis treœci:
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1. Zasady bezpieczeñstwa
INFORMACJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA: Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa. Ze wzglêdu na zachowanie bezpieczeñstwa osób nale¿y
postêpowaæ zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukcji. Po przeczytaniu nale¿y zachowaæ
instrukcjê w celu wykorzystania jej w przysz³oœci
?
Nie mo¿na pozwalaæ dzieciom na zabawê sterownikiem ekranu (pilotem zdalnego sterowania).
?
Nie wolno pozostawiaæ sterowników ekranu w zasiêgu dzieci.
?
Nale¿y okresowo przeprowadzaæ kontrolê instalacji ekranu w celu wykrycia nieprawid³owoœci lub uszkodzeñ.

W przypadku ich wykrycia nale¿y zaniechaæ korzystania z ekranu do czasu ich usuniêcia.
?
Nie wolno staæ w pobli¿u ekranu podczas zwijania oraz rozwijania powierzchni projekcyjnej. Grozi to kontuzjami

lub poranieniem.
?
Nie wolno przyczepiaæ ¿adnych przedmiotów do dolnej listwy ekranu. Grozi to uszkodzeniem ekranu i/lub

poranieniem osób.
?
Wszelkie prace instalacyjne powinny byæ wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora.
?
Niepoprawnie przeprowadzona instalacja mo¿e groziæ uszkodzeniem produktu oraz utrat¹ zdrowia.
?
Do monta¿u sufitowego nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie uchwytów sufitowych dedykowanych do tego modelu.
?
Nie wolno wykonywaæ ¿adnych czynnoœci, które mog¹ spowodowaæ uszkodzenie sznura sieciowego lub wtyczki

sieciowej.
?
Nie wolno niszczyæ kabla sieciowego: modyfikowaæ go we w³asnym zakresie, umieszczaæ kabla

sieciowego w bezpoœrednim s¹siedztwie gor¹cych obiektów, silnie zaginaæ, skrêcaæ, ci¹gn¹æ za kabel
sieciowy, stawiaæ na kablu ciê¿kich przedmiotów, zawijaæ kabla sieciowego w zwoje.
?
Korzystanie z urz¹dzenia z uszkodzonym kablem zasilaj¹cym mo¿e spowodowaæ pora¿enie pr¹dem
elektrycznym, zwarcia w instalacji oraz po¿ar w ich efekcie.
?
Nie wolno dotykaæ sznura sieciowego oraz wtyczki sieciowej mokrymi rêkami.
?
Nale¿y zawsze postêpowaæ zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukcji obs³ugi.

1.1 Deklaracja zgodnoœci CE

Deklaracja zgodnoœci producenta CE
AVERS Screens Sp. z o.o.
Ponosz¹c pe³n¹ odpowiedzialnoœæ oœwiadcza, ¿e:
Wszystkie wytwarzane ekrany projekcyjne s¹ produkowane w Polsce zgodnie z g³ównymi wymogami
bezpieczeñstwa zawartymi w Dyrektywie 98/79/WE
Ekrany projekcyjne: Stratus, AkuStratus, Focus, Cumulus X, Solar, Solaris, Contour, Altus,
Cirrus CL, Cirrus X, Cirrus X crank
Uchwyty do projektorów: Alumount, Promount, SimpleMount, Prolift
Wy¿ej wymienione produkty pozostaj¹ w zgodnoœci z wymogami Dyrektyw Europejskich,
a w szczególnoœci z normami:
PN-EN 55014-1:2007(U)
PN-EN 50082-1:1997
PN-EN 60335-1:2004
PN-EN 61000-3-2:2007
PN-EN 61000-3-3:1997
IEC 60335-2-97:2007
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2. Opis produktu
Ekran projekcyjny rozwijany silnikiem elektrycznym zaprojektowany z myœl¹ o zastosowaniu w instalacjach
projekcyjnych do celów biznesowych. Obudowa ekranu wykonana jest z aluminium i posiada element dekoracyjny (pas na
listwie dolnej) dostêpny opcjonalnie w kolorach: bia³ym, ¿ó³tym, niebieskim, zielonym, br¹zowym, szarym lub czarnym.
Optymalne efekty mo¿na osi¹gn¹æ dobieraj¹c powierzchniê projekcyjn¹ w³aœciw¹ do planowanego zastosowania,
posiadanego urz¹dzenia projekcyjnego oraz przewidywanych warunków projekcji. Wbudowane radiowe systemy zdalnego
sterowania pilotem lub sygna³em wyzwalaj¹cym (opcje instalowane fabrycznie) umo¿liwiaj¹ komfortowe sterowanie
automatyczne.

2.1 Zawartoœæ opakowania
Upewnij siê, ¿e ekran nie uleg³ uszkodzeniom w czasie transportu. SprawdŸ, czy w opakowaniu ekranu znajduj¹ siê
wszystkie akcesoria i materia³y opisane poni¿ej:

x2

x2

x2
M6x20 x 2
Ekran kompletny x 1

Radiowy pilot zdalnego
sterowania**) x 1
*)
**)

W³¹cznik naœcienny x 1*)

Uchwyty monta¿owe

Akcesoria monta¿owe

Klucz regulacyjny x 1

Instrukcja u¿ytkownika x 1

wyposa¿enie standardowe ekranów bez wbudowanego systemu zdalnego sterowania
wyposa¿enie standardowe ekranów z wbudowanym systemem zdalnego sterowania +RC-2

2.2 Dane techniczne
Powierzchnie projekcyjne:
- Matt White (MWP) – tkanina pokryta dwustronnie winylem, spodnia strona w kolorze czarnym, wierzchnia strona
(projekcyjna) w kolorze bia³ym, dedykowana do wspó³pracy z projektorami w technologii DLP i LCD. Powierzchnia o
charakterystyce neutralnej umo¿liwia obserwacjê obrazu z dowolnego kierunku. Wspó³czynnik odbicia (Gain) 1,0,
K¹t ogl¹dania 150 stopni, gruboœæ 0,7mm.
- Matt White (MW) – tkanina pokryta dwustronnie winylem, spodnia strona w kolorze czarnym, wierzchnia strona
(projekcyjna) w kolorze bia³ym, dedykowana do wspó³pracy z projektorami w technologii DLP i LCD. Powierzchnia o
charakterystyce neutralnej umo¿liwia obserwacjê obrazu z dowolnego kierunku. Wspó³czynnik odbicia (Gain) 1,0,
K¹t ogl¹dania 150 stopni, gruboœæ 0,35mm.
- Matt Grey (MG) – tkanina pokryta dwustronnie winylem, spodnia strona w kolorze czarnym, wierzchnia strona
(projekcyjna) w kolorze szarym, dedykowana do wspó³pracy z projektorami w technologii DLP i LCD o podwy¿szonej
jasnoœci. Powierzchnia pog³êbia poziom czerni obrazu i poprawia postrzeganie kontrastu wyœwietlanego obrazu.
Zalecana do kina domowego. Wspó³czynnik odbicia (Gain) 0,8, K¹t ogl¹dania 150 stopni, gruboœæ 0,35mm.
- White Ice (WI) – Folia winylowa w kolorze bia³ym, wierzchnia strona (projekcyjna) matowa, spodnia strona b³yszcz¹ca,
dedykowana do wspó³pracy z projektorami w technologii DLP i LCD. Powierzchnia o charakterystyce kierunkowej
przeznaczona do projekcji biznesowych. Wspó³czynnik odbicia (Gain) 1,2 , K¹t ogl¹dania 120 stopni,
gruboœæ 0,4mm.
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- White Black (WB) – Folia winylowa dwuwarstwowa, wierzchnia strona (projekcyjna) bia³a matowa, spodnia strona
czarna pó³-b³yszcz¹ca, dedykowana do wspó³pracy z projektorami w technologii DLP i LCD. Powierzchnia o charakterystyce neutralnej umo¿liwia obserwacjê obrazu z dowolnego kierunku. Wspó³czynnik odbicia (Gain) 1,0 ,
K¹t ogl¹dania 150 stopni, gruboœæ 0,3mm.
- New Coral (NC) – Folia winylowa w kolorze bia³ym, wierzchnia strona (projekcyjna) b³yszcz¹ca, spodnia strona
matowa, dedykowana do projekcji wstecznych z projektorów w technologii DLP i LCD. Powierzchnia o charakterystyce
kierunkowej przeznaczona do projekcji biznesowych. Wspó³czynnik odbicia (Gain) 3,2 , K¹t ogl¹dania 90 stopni,
gruboœæ 0,6mm.
Wymiary ekranów projekcyjnych.
Szerokoœæ
ekranu
[cm]

180

210

240

270

300

**)

Wielkoœæ
obszaru
projekcyjnego
[cm]

Format
ekranu

170 x 96(106)

16:9(16:10)

141

35

170 x 128

4:3

153

8

170 x 96(106)

16:9(16:10)

123,5

8

180 x 118(113)

16:9(16:10)

123,5

180 x 135

4:3

150

180 x 180

1:1

190

-

200 x 113(125)

16:9(16:10)

158

35

200 x 150

4:3

168

8

200 x 113(125)

16:9(16:10)

130,5

8

210 x 118(131)

16:9(16:10)

130,5

210 x 158

4:3

168

210 x 210

1:1

220

-

230 x 130(144)

16:9(16:10)

174,5

35

230 x 173

4:3

190

8

230 x 130(144)

16:9(16:10)

147

8

240 x 135(150)

16:9(16:10)

147

240 x 180

4:3

190

240 x 240

1:1

250

-

260 x 146(163)

16:9(16:10)

195

35

260 x 195

4:3

212,5

8

260 x 146(163)

16:9(16:10)

161

8

270 x 152(169)

16:9(16:10)

161

270 x 203

4:3

212,5

270 x 270

1:1

280

-

290 x 163(181)

16:9(16:10)

215

35

290 x 217,5

4:3

235

8

290 x 163(181)

16:9(16:10)

179

8

300 x 169(188)

16:9(16:10)

179

300 x 225

4:3

235

300 x 300

1:1

310

-

Wymiary obudowy

Maks. d³ugoœæ tkaniny Szerokoœæ
szer. x wys. x g³êb. [cm] projekcyjnej
górnego
[cm]
pasa [cm]

187 x 12,3 x 12,8

217 x 12,3 x 12,8

247 x 12,3 x 12,8

277 x 12,3 x 12,8

307 x 12,3 x 12,8

Wersja

BT
BB
BB
BT
BB
BB
BT
BB
BB
BT
BB
BB
BT
BB
BB
-

*)

Masa
netto**)

7,7
7,8
7,5
7,5
7,8
8,0
9,7
9,8
9,5
9,5
9,8
10,0
11,6
11,7
11,3
11,3
11,7
12,0
13,8
14,0
13,5
13,5
14,0
14,0
15,8
15,6
14,0
14,0
15,6
16,0

wersje BT i BB dostêpne s¹ dla powierzchni: MW, MG oraz WI
wartoœæ orientacyjna dla ekranu z powierzchni¹ Matt White.

Wersja BB – ramka w kolorze czarnym o szerokoœci 5 cm okalaj¹ca ekran
Wersja BT – ramka w kolorze czarnym o szerokoœci 5 cm okalaj¹ca ekran oraz dodatkowy czarny pas o szerokoœci 30 cm nad górn¹
ramk¹ ekranu.

Silnik:
Elektryczny silnik tubowy pr¹du przemiennego:
Napiêcie zasilania: 220-240V AC 50 Hz, 125 W
Pobór pr¹du:
0,52A
Prêdkoœæ obrotowa: 28 obr./min
Moment obrotowy: 6 Nm
Maks. czas pracy:*) 4 min
*)

dotyczy jednorazowej nieprzerwanej pracy silnika, kolejne cykle pracy nie powinny nastêpowaæ czêœciej ni¿ co 20 minut.
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Radiowy pilot zdalnego sterowania:
Wymiary: 110 x 58 x 20 mm
Zasilanie: 1 x bateria 12V typ 23A

Zasiêg: do 100m w terenie otwartym do 30m w pomieszczeniach

3. Opis instalacji
3.1 Zalecenia dotycz¹ce instalacji
- Instalacja ekranu powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z opisanymi poni¿ej
zaleceniami. Monta¿ modu³u sufitowego zalecamy powierzyæ wykonawcy sufitu podwieszanego.
- Do instalacji ekranu nale¿y u¿yæ œrub i kotw mocuj¹cych odpowiednich do rodzaju œciany/sufitu do których ekran jest
montowany oraz do uchwytów monta¿owych, które bêd¹ wykorzystane w czasie instalacji.
- Po zamocowaniu ekranu, a przed jego pierwszym rozwiniêciem sprawdŸ, czy obudowa ekranu jest idealnie
wypoziomowana. Je¿eli nie jest nale¿y skorygowaæ monta¿ ekranu.

3.2 Monta¿ ekranu na suficie
- Wyznacz miejsca mocowania uchwytów sufitowych.
- Wywieræ otwory pod ko³ki mocuj¹ce uchwyty sufitowe ekranu.
- Przymocuj uchwyty sufitowe do sufitu ko³kami monta¿owymi (patrz rys. 1).
Œrednica œrub monta¿owych nie powinna byæ mniejsza ni¿ Ø 8 mm. W przypadku monta¿u ekranu do pod³o¿a
wykonanego z p³yt kartonowo-gipsowych nale¿y u¿yæ ko³ków stalowych ze œrubami o œrednicy minimalnej Ø 11.
- Wsuñ bolce instalacyjne ekranu w zag³êbienia obudowy (patrz rys.2).
- Nasuñ przechylon¹ obudowê ekranu na zaczepy uchwytów sufitowych (patrz rys.3).
- Obróæ obudowê ekranu w po³o¿enie poziome (patrz rys.4)
- Przesuñ bolce instalacyjne aby zablokowaæ uchwyty (patrz rys.4).

im n . 1 0 0 m m
D = (3/4W+55)±W/6
W - szerokoœæ ekranu w milimetrach

Rys.1 Mocowanie uchwytów sufitowych ekranu

Rys.2 Instalacja ekranu na suficie - faza 1

Rys.3 Instalacja ekranu na suficie - faza 2

Rys.4 Instalacja ekranu na suficie - faza 3

Przed pierwszym rozwiniêciem ekranu sprawdŸ czy obudowa ekranu jest wypoziomowana.
Nie wolno korzystaæ z ekranu, który nie jest poprawnie zainstalowany.
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3.3 Monta¿ ekranu na œcianie.
- Wyznacz miejsca mocowania uchwytów œciennych.
- Wywieræ otwory pod ko³ki mocuj¹ce uchwyty œcienne ekranu.
- Przymocuj œcienne uchwyty ko³kami monta¿owymi do œciany ko³kami monta¿owymi (patrz rys.5).
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Œrednica œrub monta¿owych nie powinna byæ mniejsza ni¿ Ø 8 mm. W przypadku monta¿u ekranu do pod³o¿a
wykonanego z p³yt kartonowo-gipsowych nale¿y u¿yæ ko³ków stalowych ze œrubami o œrednicy minimalnej Ø 11.

D = (3/4W+55)±W/6
W - szerokoœæ ekranu w milimetrach

Rys.5 Mocowanie uchwytów œciennych ekranu

Rys.6 Instalacja ekranu na œcianie - faza 1

- Po³¹cz uchwyty sufitowe z uchwytami œciennych œrubami dostarczonymi z ekranem.
- Wsuñ bolce monta¿owe ekranu w zag³êbienia obudowy (patrz rys.6).
- Nasuñ przechylon¹ obudowê ekranu na zaczepy zmontowanych uchwytów œciennych (patrz rys.7).
- Obróæ obudowê ekranu w po³o¿enie poziome(patrz rys.8).
- Przesuñ bolce monta¿owe, tak aby zablokowaæ ekran w uchwytach (patrz rys.8).

Rys.7 Instalacja ekranu na œcianie - faza 2

Rys.8 Instalacja ekranu na œcianie - faza 3

Przed pierwszym rozwiniêciem ekranu sprawdŸ czy obudowa modu³u ekranowego jest wypoziomowana.
Nie wolno korzystaæ z ekranu, który nie jest poprawnie zainstalowany.

3.4 Pod³¹czenie do instalacji elektrycznej.
- Przed przyst¹pieniem do instalacji elektrycznej ekranu nale¿y doprowadziæ zasilanie:
a) do miejsca instalacji ekranu (ekrany z wbudowanym systemem sterowania),
b) do miejsca instalacji sterownika (ekrany bez wbudowanego systemu sterowania).
- Obwód zasilania ekranu powinien byæ zabezpieczony bezpiecznikiem zw³ocznym o nominale 1 A
- Na czas prac instalacyjnych nale¿y od³¹czyæ zasilanie obwodu ekranu.
- Rêczny sterownik ekranu (lub uchwyt pilota zdalnego sterowania) nale¿y zainstalowaæ w takim miejscu aby spe³nione
by³y nastêpuj¹ce warunki:
a) wysokoœæ monta¿u 150-180cm nad pod³og¹,
b) ekran powinien pozostawaæ w zasiêgu wzroku operatora sterownika podczas operacji zwijania i rozwijania,
c) operator nie mo¿e byæ w zasiêgu elementów ruchomych ekranu podczas operacji zwijania i rozwijania,
d) sterownik powinien byæ widoczny z ka¿dego miejsca pomieszczenia niezale¿nie od po³o¿enia ekranu.
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Uwaga: Prace instalacyjne powinny byæ wykonane przez uprawnionego elektryka.

¿z

nb
br

cz

Ekran
nb - niebieski (wspólny)
br - br¹zowy (zwijanie)
¿z - ¿ó³to-zielony (ochronny)
cz - czarny (rozwijanie)
Zasilanie
L1 - br¹zowy (faza)
N - niebieski (neutralny)
G - ¿ó³to-zielony (uziemienie)

nb br ¿z

Ekran
nb - niebieski (neutralny)
br - br¹zowy (faza)
¿z - ¿ó³to-zielony (ochronny)

~

~

Rys.9 Schemat pod³¹czania ekranu (bez zdalnego sterowania)

Rys.10 Schemat pod³¹czania ekranu z wbudowanym
zdalnym sterowaniem +DELTA

- Sterownik systemu sterowania sygna³em wyzwalaj¹cym nale¿y w³¹czyæ do gniazdka sieciowego, z którego ma byæ
zasilany projektor.
- Sznur zasilaj¹cy projektora nale¿y pod³¹czyæ do gniazdka sieciowego na obudowie sterownika automatycznego.

Rys.11 Regulacja po³o¿enia dolnej listwy ekranu

3.5 Programowanie ekranu.
Programowanie d³ugoœci wysuniêtego ekranu
- Zwiñ ekran do momentu automatycznego zatrzymania w górnej pozycji.
- Wsuñ klucz programowania ekranu do otworu regulacyjnego (rys. 12) znajduj¹cego siê w lewej dolnej czêœci ekranu.
!! UWAGA !! Nie nale¿y przeprowadzaæ samodzielnego programowania ekranu bez wyraŸnej potrzeby.
Po³o¿enia krañcowe ekranu zosta³y zaprogramowane przez producenta.
Je¿eli chcesz zmieniæ po³o¿enia krañcowe ekranu nale¿y przeprogramowaæ ekran.
Pokrêt³o„2” (po³o¿one bli¿ej tylnej strony kasety) umo¿liwia programowanie dolnego po³o¿enia krañcowego ekranu:
„+” – zwiêksza wysuniêcie tkaniny projekcyjnej ekranu rozwiniêtego,
„–” - zmniejsza wysuniêcie tkaniny projekcyjnej ekranu rozwiniêtego.
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Pokrêt³o“1” (po³o¿one bli¿ej przedniej strony kasety) umo¿liwia programowanie górnego po³o¿enia krañcowego ekranu:
“-“ – zwiêksza d³ugoœæ tkaniny projekcyjnej wysuniêtej z kasety ekranu zwiniêtego.
“+” – zmniejsza d³ugoœæ tkaniny projekcyjnej wysuniêtej z kasety ekranu zwiniêtego.
WA¯NE!
Nie zmniejszaj (regulacja 1+) wysuniêcia tkaniny ekranu zwiniêtego. Mo¿e to doprowadziæ do trwa³ego
uszkodzenia ekranu.
Nie zwiêkszaj (regulacja 2+) wysuniêcia tkaniny projekcyjnej ekranu rozwiniêtego poza znak ograniczaj¹cy
„Stop”, który pojawia siê w prawym górnym rogu ekranu. Dalsze wysuwanie tkaniny mo¿e spowodowaæ
zniszczenie ekranu.
Ekran zosta³ wyprodukowany w taki sposób aby po ca³kowitym rozwiniêciu (na wysokoœæ konstrukcyjn¹) powierzchnia
ekranu by³a p³aska. Avers Screens nie gwarantuje zachowania takiego samego wygl¹du powierzchni ekranu
rozwiniêtego czêœciowo lub ponadnormatywnie.

3.6 Programowanie zdalnego sterowania +DELTA
Korzystanie w jednym pomieszczeniu z kilku ekranów sterowanych osobnymi pilotami zdalnego sterowania wymaga
zaprogramowania w ich systemach steruj¹cych odmiennych kodów. Sterowanie pojedynczego ekranu przy pomocy kilku
pilotów wymaga zaprogramownia wszystkich pilotów w sterowniku ekranu.
A) Przypisanie pilota do sterownika
Sterownik mo¿e zapamiêtaæ 10 kodów indywidualnych pilotów zdalnego sterowania.
?
W³¹cz zasilanie ekranu
?
W ci¹gu 12 s od us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego naciœnij trzykrotnie przycisk P2 (znajduje siê w przedziale
baterii) na pilocie zdalnego sterowania
?
Pilot zosta³ przypisany do sterownika z nadanym indywidualnym kodem (kod wybrany losowo).
B) Kasowanie przypisania pilota
?
W³¹cz zasilanie ekranu
?
Naciœnij przycisk P2 (znajduj¹cy siê w przedziale baterii) na pilocie zdalnego sterownia jeden raz.
?
W ci¹gu 4 s od us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego naciœnij przycisk “STOP” na pilocie zdalnego sterowania.
?
W ci¹gu 4 s od us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego naciœnij ponownie przycisk P2 na pilocie zdalnego sterownia jeden
raz.
?
Przypisanie pilota zosta³o skasowane.
C) Przypisanie kolejnego pilota zdalnego sterowania
Procedura odbywa siê dwuetapowo, w pierwszej kolejnoœci nale¿y zaprogramowaæ pilot dostarczony wraz z ekranem
jako pilot g³ówny, a nastêpnie zaprogramowaæ dodatkowy pilot zdalnego sterowania zakupiony osobno. Opisana
poni¿ej procedura umo¿liwia przypisanie do ekranu wielu pilotów zdalnego sterowania
?
W³¹cz zasilanie ekranu.
?
Naciœnij przycisk P2 (znajduje siê w przedziale baterii) na pilocie zdalnego sterownia dostarczonym razem z
ekranem dwa razy.
?
W ci¹gu 4 s od us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego naciœnij przycisk “
” na pilocie zdalnego sterowania
?
Ekran potwierdzi sygna³em dŸwiêkowym zaprogramowanie g³ównego pilota zdalnego sterowania.
?
Zalecamy oznaczenie g³ównego pilota zdanego sterowania w sposób umo¿liwiaj¹cy jego ³atwego odró¿nienie od
pozosta³ych pilotów zdalnego sterowania w przysz³oœci.
?
Naciœnij przycisk P2 (znajduje siê w przedziale baterii) na g³ównym pilocie zdalnego sterownia dwa razy.
?
W ci¹gu 4 s od us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego naciœnij przycisk P2 na nowym pilocie zdalnego sterowania jeden
raz.
?
Przypisanie kolejnego pilota zosta³o zakoñczone.
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4. Korzystanie z ekranu
Ekran projekcyjny Avers mo¿e byæ obs³ugiwany rêcznie lub automatycznie (ekrany z wbudowanym systemem zdalnego
sterowania). Mo¿liwe jest równie¿ jednoczesne korzystanie z obydwu metod obs³ugi.
!! UWAGA !! Nieu¿ywany ekran projekcyjny powinien pozostawaæ zwiniêty. Pozostawianie ekranu rozwiniêtego przez
d³u¿szy okres czasu mo¿e doprowadziæ do jego uszkodzenia.

4.1 Obs³uga rêczna
Rêczne sterowanie ekranem jest mo¿liwe przy pomocy œciennego prze³¹cznika steruj¹cego lub radiowego pilota
zdalnego sterowania.
- Naciœnij przycisk “
”, ekran zacznie siê rozwijaæ i zatrzyma siê automatycznie w dolnym po³o¿eniu po rozwiniêciu.
- Naciœnij przycisk “
”, ekran zacznie siê zwijaæ i zatrzyma siê automatycznie w górnym po³o¿eniu po zwiniêciu.

4.2. Konserwacja ekranu
Ekran projekcyjny Avers nie wymaga konserwacji okresowej. W przypadku zabrudzenia obudowy lub powierzchni
projekcyjnej brud nale¿y usun¹æ miêkk¹ szmatk¹. W razie koniecznoœci do usuwania przyschniêtego brudu szmatkê
mo¿na zwil¿yæ w wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Po usuniêciu brudu czyszczon¹ powierzchniê nale¿y
wytrzeæ do sucha.

4.3. Zanim zadzwonisz do serwisu
Objawy

Przyczyny

Sposoby przeciwdzia³ania

Tkanina projekcyjna nie
rozwija siê

Brak zasilania

SprawdŸ bezpiecznik obwodu zasilania
ekranu, stan kabla sieciowego oraz stan
baterii w pilocie zdalnego sterowania

Tkanina projekcyjna nie
rozwija/zwija siê
automatycznie

Projektor nie jest pod³¹czony do sterownika Pod³¹cz sznur zasilaj¹cy projektora do
automatycznego.
gniazdka sieciowego wbudowanego w
sterownik automatyczny
Pobór energii przez projektor jest ni¿szy ni¿ Zastosuj projektor o wiêkszym poborze
minimalny poziom wymagany do
mocy.
zadzia³ania sterownika automatycznego.

Tkanina projekcyjna nie
rozwija siê równo

Ekran nie zosta³ zamontowany w po³o¿eniu SprawdŸ czy obudowa ekranu jest dobrze
poziomym
wypoziomowana. Zainstaluj poprawnie
ekran

Ekran przerywa rozwijanie
tkaniny w po³o¿eniu
poœrednim

Na drodze dolnej listwy ekranu znajduje siê Usuñ przedmioty blokuj¹ce swobodne
jakiœ przedmiot
rozwijanie ekranu i ruch dolnej listwy ekranu

Awaria zasilania

SprawdŸ poprawnoœæ instalacji elektrycznej
ekranu oraz stan przewodów zasilaj¹cych

W pozosta³ych przypadkach prosimy o kontakt z serwisem.

5. Warunki Gwarancji
1) Okres gwarancji na ekran wynosi 24 miesi¹ce od daty sprzeda¿y ekranu widniej¹cej na oryginale dowodu zakupu.
2) Okres gwarancji na silnik elektryczny ekranu wynosi 60 miesiêcy.
3) Gwarant zobowi¹zuje siê do bezp³atnego usuniêcia uszkodzeñ ekranu powsta³ych w wyniku wad
wykonawczych albo materia³owych, które ujawni¹ siê w okresie trwania gwarancji.
4) Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeñ powsta³ych w wyniku u¿ytkowania ekranu niezgodnego z zasadami opisanymi w instrukcji u¿ytkownika,
b) uszkodzeñ powsta³ych w wyniku niew³aœciwego przechowywania lub transportu ekranu,
c) uszkodzeñ mechanicznych ekranu
d) skokowych zmian napiêcia w sieci energetycznej
e) demonta¿u i ponownego monta¿u ekranu
5) Usuniêcie wad nast¹pi w ci¹gu 21 dni od daty przyjêcia reklamowanego ekranu do naprawy w serwisie.
6) Serwis ekranów Avers Screens mieœci siê w Pruszkowie, al.Jerozolimskie 424A, tel. 0-22 7597192.
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