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Ekran elektryczny z napinaczami 
celexon Homecinema Plus

Dziękujemy za wybór produktu firmy celexon. 
Przed montażem i zastosowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z 

instrukcją obsługi oraz jej zachowanie.

Deklaracja zgodności EC

Producent:  celexon Germany GmbH & Co. KG
Adres:   Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

Oświadcza, iż produkt: 

Nazwa produktu:  Ekran elektryczny z napinaczami celexon Homecinema Plus
Producent:   celexon Germany GmbH & Co. KG
   48282 Emsdetten, DE

Odpowiada następującym normom: 

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-97:2006+A11:2008+A2:2010

EN62233:2008

EN55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN61000-3-2
EN 61000-3-3

EN 55014-2

Oraz spełnia normy ochrony przeciwpożarowej:
B1 DIN 4102-1

Uwagi: 
Testy zostały przeprowadzone w trybie zwykłym i dotyczą produktu testowanego 
oraz testów specyficznych.

Certyfikat ten dotyczy tylko modelu użytego do testów. 

Emsdetten, 09.03.2016
      
      Christoph Hertz
      Prezes

      www.celexon.com
      info@celexon.com
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Specyfikacja elektryczna

Montaż

Napięcie: 100V ~ 120V, 60Hz oder 220V ~ 240V, 50Hz

Moc:    130W (Max.)
      0,4W (Standby)

Montaż ekranu powinien odbywać się na powierzchni widocznej dla wszystkich  
uczestników prezentacji. Umiejscowienie głównych uczestników powinno  
znajdować się po środku wyciągniętej tkaniny projekcyjnej; poziom oczu=niższa 
trzecia część powierzchni projekcyjnej. Ekran posiada 2 możliwości montażu: do 
sufitu lub do ściany, w zależności od preferencji. Przed montażem należy zaopatrzyć 
się w kołki i śruby (Ø ca.5x35mm) 

Montaż na suficie
Na suficie należy narysować dwie równoległe linie z pasującymi odstępami na  
otwory na kątowniki (należy przyłożyć uchwyty i je odrysować) a następnie  
wywiercić je wiertarką oraz zamontować kątowniki (rys.1). Kolejnym krokiem jest 
zamontowanie ekranu na kątownikach (rys.5) i dokręcenie śrub mocujących (rys.6).

rys. 1 rys. 2

rys. 3

Obsługa ekranu

Proszę włączyć wtyczkę do gniazdka (należy zwrócić uwagę na odpowiednie napię-
cie). Kabel nie może leżeć na lub w pobliżu powierzchni gorących oraz pozostawać 
napięty. W przypadku konieczności użycia przedłużacza należy zwrócić szczególna 
uwagę na jego specyfikację.  

Wysunięcie ekranu
Proszę nacisnąć na pilocie strzałkę skierowaną w dół. Ekran wysunie się z kasety.

Wsunięcie ekranu
Proszę nacisnąć na pilocie strzałkę skierowaną w górę. Ekran wsunie się do kasety.

Zatrzymanie wysuwania/wsuwania się ekranu
Aby zatrzymać ekran na wymaganej wysokości należy nacisnąć przycisk na pilocie 
znajdujący się pomiędzy strzałkami.

W elektrycznych ekranach firmy celexon jest możliwość ustawienia punktów krań-
cowych, jednakże robią to Państwo na własną odpowiedzialność i czynność ta nie 
podlega gwarancji. Aby przeprowadzić taką czynność należy skontaktować się ze 
sprzedawcą w celu uzyskania instrukcji.
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Montaż ścienny
Na ścianie należy narysować dwie równoległe linie z pasującymi odstępami na  
otwory na kątowniki (należy przyłożyć uchwyty i je odrysować) a następnie  
wywiercić je wiertarką oraz zamontować kątowniki (rys.3). Kolejnym krokiem jest 
zamontowanie ekranu na kątownikach (rys.5) i dokręcenie śrub mocujących (rys.6). 

rys. 4 rys. 5

rys. 6


