Projekčná plocha - Návod na inštaláciu

Najprv osaďte na obidve strany projekčnej plochy dodané svorky. Dbajte na to, aby
boli svorky pevne uchytené. Dotiahnuť ich môžete pomocou malého imbusového
kľúča. Počet svoriek závisí od veľkosti projekčnej plochy. Ak je projekčná plocha
väčšia ako 50”, vtedy odporúčame použiť vymedzovacie tyče, aby sa projekčná plocha
neopierala o lanká.
V prípade projekčných plôch s uhlopriečkou viac ako 100” neodporúčame použiť
lankové systémy. U projekčných plôch s uhlopriečkou viac ako 100” odporúčame
použiť rámové systémy. Je dôležité, aby ste použili dostatočný počet svoriek. Toto sú
naše odporúčania:
50” projekčné plochy: 2 svorky na každej strane (15 cm od horného a spodného
okraja)
60” - 67” projekčné plochy: 3 svorky na každej strane (15 cm od horného a spodného
okraja a jedna v strede)
84” - 100” projekčné plochy: 4 svorky na každej strane (15 cmod horného a spodného
okraja a dve rovnomerne rozložené v strednej časti)
Po nainštalovaní svoriek na projekčnú plochu odmerajte vzdialenosť medzi dvoma
stredmi (kde lanko vchádza do svorky – na protiľahlých stranách projekčnej plochy).
Tak dostanete stredové kotviace body (od podlahy k stropu) pre lanká. Ak má byť
projekčná plocha umiestnená vo výkladnej skrini obchodu, odporúčame ju dať do
polohy 15 cm – 26 cm od skla.

Po zrealizovaní týchto dvoch stropných kotvení odmerajte vzdialenosť smerom dole,
aby ste mohli zrealizovať kotvenia v podlahe. Pamätajte na to, že lanká musia byť
pomerne napnuté. Uvoľnenie alebo napnutie laniek nastavujte pomocou horných a
dolných kotvení.
Ak používate lanká so závažiami, polohu týchto závaží nastavte podľa potreby, pričom
však odporúčame, aby bola ich poloha aspoň 15 cm pod projekčnou plochou. Dbajte
na to, aby ste na obidvoch stranách správne odmerali záves tak, aby boli závažia na
obidvoch stranách zavesené rovnomerne.
Po nainštalovaní laniek môžete príchytky projekčnú plochy voľne pripevniť k lankám.
Dbajte na to, aby ostali uvoľnené, vďaka čomu budete môcť projekčnú plochu posúvať
na lankách nahor alebo nadol a nastaviť ju tak do požadovanej polohy predtým, než
príchytky na obidvoch stranách definitívne utiahnete. Odporúčame, aby ste projekčnú
plochu nastavili do vodorovnej polohy pomocou vodováhy – jej priložením na horný
okraj.
Pamätajte na to, že uchytenie musí byť napnuté, avšak nie príliš napnuté, pretože v
takom prípade nebude projekčná plocha na lankách visieť správne.

Najprv pripravte stropné kotvenie, vyberte vnútorný závit a priskrutkujte ho k stropu.
Keď už je závit nainštalovaný, potom môžete zaskrutkovať uchytenie lanka, pričom je
potrebné dbať na to, aby bolo stropné kotvenie riadne utiahnuté.
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