Guia d’utilització de la pantalla de retroprojecció
Característiques tècniques:
Estructura pantalla 210 x 160cm
Dues potes de 230 cm d'alçada
Pantalla retro-DB 210 x 160cm
6 maniveles
-

Peculiaritats: Aquesta pantalla permet projectar
tant des de davant com des de darrera
Transport: Caixa flightcase amb 2 rodes de 145 x
27 x 24 cm

Muntatge:
1. Obrir el conjunt corresponent al marc
de la pantalla i fixar els passadors A1 i A2
segons el que observem a la figura 1.
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Figura 1.
2. Seguidament obrir el marc en la direcció de
les fletxes.

Figura 2.
3. El marc quedarà rígid una vegada fixades les
tisores articulades a les quatre cantonades,
segons la figura 3, i tot seguit fixar els
passadors A3 i
Figura 4.
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Figura 3.

4. Muntar els dos peus, seguint la figura 4, fixant
tots els passadors.
Figura 5

5. Posteriorment es fixa la pantalla a l’alçada desitjada mitjançant les maniveles, hi hauran tres
maniveles per a cada pota.
6. Seguidament ja es pot muntar la tela de la pantalla amb els botons, vigilant i evitant que toqui
el terra per a que no s’embruti.
Desmuntatge:
1. Primerament traurem la pantalla i la plegarem seguint els plecs que ja tenia anteriorment,
tot vigilant que no quedin arrugues. És important no deixar-la al terra perquè ràpidament
s'embruta. La podeu deixar a la tapa de la caixa.
2. Tot seguit s’haurà de fer el procés a la inversa del muntatge, prestant atenció d’afluixar les
tisores articulades fent pressió sempre cap a l’interior del marc.
3. Un cop recollides les dues potes i el marc i ficats dins la caixa posarem a sobre la pantalla
plegada. Molt important comprovar que la pantalla quedi bé dins la caixa i que no la
pessiguem amb cap dels ferros d'aquesta, doncs això podria fer-la malbé.

Tots els desperfectes que pugui patir el material en el seu ús en dur a
terme l'activitat seran responsabilitat de l'entitat que n'hagi fet ús.
És important seguir les instruccions i fer un bon ús del material! Si alguna
cosa no va bé aviseu-nos!

