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celexon ekran Expert PureWhite

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup ekranu firmy celexon. 
Przed rozpoczęciem montażu, prosimy o zapoznanie się z niniejszą 

instrukcją.
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

• Przed rozpoczęciem montażu, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 
• Ekran powinien być montowany przez fachowców. Do montażu ekranu 

ramowego potrzebne są 2 osoby. 
• Należy uważać aby nie dokręcić śrub zbyt mocno. Może to prowadzić do 

uszkodzenia tkaniny i ekranu. 
• Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku wewnątrz 

pomieszczeń. Użytkowanie na zewnątrz może prowadzić do nieodwracalnych 
uszkodzeń produktu.El producto ha sido diseñado para uso exclusivo en 
interiores.  

• Produkty wiszące należy sprawdzać co najmniej 2 razy do roku pod kątem 
prawidłowego montażu i bezpieczeństwa. 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją 
obsługi oraz użytkowanie produktu zgodnie z opisem zawartym w instrukcji. 
Użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem prowadzi do utraty 
gwarancji a producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony produkt.

Ekranu nie należy używać/montować w pobliżu: ogrzewania/ kaloryferów/ 
klimatyzacji/ bezpośrednio w pobliżu okien, ze względu na czułość tkaniny 
projekcyjnej. Zaleca się odczekanie z montażem  około 2h po dostarczeniu  
produktu szczególnie w miesiącach chłodnych w celu aklimatyzacji tkaniny do 
temperatury panującej w pomieszczeniu. 

Podczas montażu zaleca się delikatne obchodzenie się z tkaniną oraz zachowanie 
higieny. Niektóre zabrudzenia podczas montażu trudno jest usunąć.
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Wyłączenie odpowiedzialności

Dane podane w niniejszym dokumencie mogą ulec  zmianie bez wcześniejszej 
zapowiedzi producenta. Dane te zostaną uzupełnione w kolejnych wersjach 
instrukcji obsługi niniejszego produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności 
za poprawność danych podanych w niniejszym dokumencie.

Uwagi dotyczące pielęgnacji produktu

Ekranu NIE należy czyścić za pomocą alkoholu lub innych środków chemicznych. 
Ewentualnie zabrudzony ekran należy przemyć łagodnym roztworem mydlanym 
oraz miękką, czystą ściereczką. Należy również unikać kontaktu z ostrymi 
przedmiotami mogącymi uszkodzić tkaninę ekranu.

Komplet zawiera

Przed rozpoczęciem montażu prosimy o sprawdzenie zawartości opakowania i 
upewnienie się, że jest ono kompletne. W przypadku, gdy brakują jakiekolwiek 
części należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

 4 x rama aluminiowa (A)
3 x kątowniki montażowe (B)

1 x tkanina projekcyjna (C)

4 x kątowniki metalowe i śruby (D)

3 x śruby i kołki ( tylko 300 x 225 cm) (E)
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Montaż

1. Montaż ramy

Proszę położyć części ramy (A) płaską częścią na 
jakiejkolwiek tkaninie na podłodze, aby zapobiec 
ewentualnym zabrudzeniom lub zarysowaniom. 
Dolne i górne części ramy należy połączyć na 
kątach (D) tak aby uzyskać prostokąt.

Po połączeniu ramy należy sprawdzić obydwie 
przekątne pod kątem tej samej długości a 
następnie dokręcić śruby.
(Rys. 2)
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2. Montaż tkaniny

Tkaninę należy położyć właściwą stroną na 
podłodze (patrz zielona naklejka „Projection 
Side“) uważając na to aby jej nie zabrudzić.
Następnie należy wypozycjonować ramę na 
tkaninie. (Rys.3)

W przypadku gdy widoczny jest spaw, należy 
zamontować tkaninę tak, aby był on w górnej 
części ekranu.

Następnie należy zamocować tkaninę na 
ramie. (Rys.4)

Rozpoczynając od strony poziomej, należy 
naciągnąć i przyczepić tkaninę na spodzie 
ramy biorąc pod uwagę jej wypośrodkowanie. 
(Rys.5) 

Takie same kroki należy podjąć po drugiej 
stronie ramy oraz napiąć tkaninę możliwie jak 
najbardziej. 

Stosując się do (Rys. 6) należy założyć 
odpowiednio napiętą zakładkę na wąską 
stronę ramy.

I zamocować pionową stronę tkaniny na ramie. 
Ten sam krok należy powtórzyć na ostatniej 
stronie. (Rys. 7)

3. Montaż ścienny

Ekran ramowy celexon Expert PureWhite jest 
wyposażony w ścienne kątowniki przesuwne 
(B) umożliwiające elastyczny montaż. Podczas 
montażu zaleca się stosowanie śrub i kołków 
dołączonych do kompletu. (E)

Ekran ramowy celexon Expert PureWhite jest 
wyposażony w uchwyt na dolnej części ramy 
pomocny podczas montażu i zabezpieczający 
podczas ewentualnego przenoszenia.
 
Producent gwarantuje stabilność produktu 
tylko wtedy, gdy montaż został wykonany 
według kroków podanych w niniejszej 
instrukcji z zachowaniem wszystkich części 
zawartych w komplecie. Stosowanie innych 
części wyklucza gwarancję producenta.

Po zakończonym montażu należy sprawdzić, 
czy ekran jest wypoziomowany.


