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Gebruiksaanwijzing

celexon Tension projectiescherm 
motor Homecinema Plus

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

aandachtig door en bewaar hem zorgvuldig.

EC verklaring van conformiteit

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

Verklaart hiermee, dat het navolgende product

Productnaam:   celexon Tension projectieschem motor Homecinema Plus
Fabrikant:   celexon Germany GmbH & Co. KG
   48282 Emsdetten, DE

Overeenkomt met de volgende normen:

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

En voldoet aan volgende  brandveiligheid norm:
B1 DIN 4102-1

Opmerking: 
De CE-Tests werden in de normale modus uitgevoerd en  hebben betrekking tot het 
geteste apparaat en de specifiek uitgevoerde tests

Dit certificaat is alleen van toepassing op het voor testdoeleinde beschikbaar gestelde 
mode.

Emsdetten, 09.03.2016
      
      Christoph Hertz
      Managing Director

      www.celexon.com
      info@celexon.com
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Elektrische specificaties

Installatie

Spanning: 100V ~ 120V, 60Hz of 220V ~ 240V, 50Hz

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

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

Stop de stekker in het stopcontact (let op de juiste spanning) De kabel mag niet op 
hete oppervlakken gespannen of gemonteerd worden. Bij gebruik van een  
verlengsnoer op de juiste specificaties achten. 

Projectiescherm uitrollen. (Fig. 2)
Druk op de afstandsbediening de knop met de pijl die naar benden wijst. Het 
scherm rolt uit en stopt automatisch bij de vastgestelde eindpositie. 

Projectiescherm inrollen (Fig. 2)
Druk op de afstandsbediening de knop met de pijl die naar boven wijst. Het scherm 
rolt in en stopt automatisch bij de behuizing resp. de vastgestelde eindpositie. 

Projectiescherm stoppen:
Om het projectiescherm handmatig te stoppen, de stop knop op de afstandsbediening 
drukken.  

Het is mogelijk kom het eindpunt in t stellen. Vraag de uitleg aan bij uw vak handelaar 
of rechtstreeks bij www.celexon.nl aan.
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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


