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celexon projectiescherm 
Rollo Expert

Hartelijk dank, dat u voor een kwaliteitsproduct van celexon heeft gekozen. 
Lees voordat u het projectiescherm gebruikt, deze aanwijzing aandachtig 

door en bewaar deze zorgvuldig!
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Installatie

Installer het projectiescherm op een voor alle toeschouwers zichtbare plaats. De 
positie van de belangrijkste toeschouwer, moet bij uitgerold doek, in het midden 
het scherm liggen; ooghoogte = onderste derde deel van het beeldoppervlak. Het 
projectiescherm kan aan het plafond of aan de muur bevestigd worden. Gebruik 
uitsluitend voor uw ondergrond geschikte schroeven en pluggen. (Ø ca.5x35mm)

Plafondmontage
Trek twee lijnen, evenwijdig met de juiste aftstand tussen de gaten van de montage-
beugels, op het plafond. Houd de beugels aan de lijnen en neem de afstand tussen 
de gaten over. Boor de gaten en schroef de montagehoeken aan het plafond. (Afb. 
1). Hang nu het projectiescherm aan de bevestigde hoeken.(Afb. 5). Draai daarna de 
veiligheid schroef onder aan het projectiescherm vast.  (Afb. 6)

Afb. 1 Afb. 2

Afb. 3

Bediening

Het projectiescherm uitrollen:
Trek het doek met de greep aan de gewichtstang 
tot de gewenste positie (Fig. 1). Wacht ca. 3  
seconden en laat de greep langzaam los, totdat 
het scherm vergrendeld is.  Het projectiescherm 
kan vervolgens ca. alle  10cm vergrendeld worden.  

Het projectiescherm inrollen:
Trek het scherm ca. 3 tot 5cm naar beneden, zodat 
het rol mechanisme ontgrendeld wordt (Fig. 2). 
Wanner het rol mechanisme ontgrendeld is, laat u 
de greep los. Het projectischerm rolt zonder  
begeleiding langzaam in.  (Slow Return Mechanisme)
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Montage aan de muur
Trek twee lijnen, evenwijdig met de juiste aftstand tussen de gaten van de  
montagebeugels, op de muur. Houd de beugels aan de lijnen en neem de afstand 
tussen de gaten over. Boor de gaten en schroef de montagehoeken aan de muur. 
(Afb. 3). Hang nu het projectiescherm aan de bevestigde hoeken (Afb. 5). Draai  
daarna de veiligheid schroef onder aan het projectiescherm vast. (Afb. 6)

Afb. 4 Afb. 5

Afb. 6


