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celexon frame 
projectiescherm Expert 

PureWhite

Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon. 

Lees voor het gebruik van het projectiescherm deze 
gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar hem goed!
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Leveromvang

Voor de installatie controleert u zorgvuldig, of de navolgede onderdelen aanwezig 
zijn! Mochten onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier 
waar u het product aangeschaft heeft en wacht met de installatie tot de producten 
compleet zijn.

4 x Aluminium frameonderdelen (A)

3 x Montagehoeken (B)

Waarschuwing

Lees de volgende instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. 
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk 
letsel wanneer het scherm buiten de aanbevolen specificaties wordt gebruikt, of door 
onjuiste installatie.

Gebruik dit scherm niet in de buurt van een verwarming of airco. Monteer deze ook 
niet in direct zonlicht of voor een raam. Het negeren van deze instructies kan leiden 
tot onherstelbare schade aan het projectiedoek als gevolg van de temperatuurgevoe-
ligheid van de PVC-oppervlak.

Wij raden u aan na levering ongeveer 2 uur met de montage te wachten. Zo kan het 
doek acclimatiseren. Dit geldt vooral bij grotere temperatuurschommelingen. (Voor-
beeld: Na het transport / opslag in de auto)

Reinig het scherm NOOIT met alcohol of andere schoonmaakmiddelen die oplosmid-
delen bevatten. Gebruik voor het reinigen, alleen een schone, zachte, droge doek.

Wees voorzichtig in de omgang van het PVC projectie doek en voorkom dat er vlek-
ken op het doek komen. Deze kunnen eventueel niet worden verwijderd.

Controleer elke 6 maanden de schroeven, pluggen en montagebeugels!

Het is verboden zich onder het projectiescherm te bevinden!

Het projectiescherm mag niet buitzenshuis gebruikt worden!
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div. spanbanden (C)

4 x gegalvaniseerde stang (D)

3 x Hoek schroef en plug (alleen 
voor  300 x 225 cm) (E)
4 x Hoek schroef en plug (alleen 
vanaf 350 tot 400 cm) (F)

1 x Projectiedoek (G)

4 x PVC hoeken (H)
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Installatie

1. Montage van het frame

Leg de framedelen (A) met de zijkant van de kleminrichting op de grond. Leg een 
schone en zachte doek onder de frame onderdelen , om  krassen op het oppervlak 
te voorkomen. Verbind de bovenste en onderste framedelen met de hoeken om zo 
een rechthoek te maken.

2. Montage van het projectiedoek

De hoeken moeten absoluut passend en exact, met enige spanning, over de hoeken 
van frame gelijmd worden, zodat geen vouwen of plooien gevormd worden (zie Fig.1). 
Een lichte opwarming van de PVC-materiaal en licht stretchen helpt rimpels te voorkomen.

Leg het projectiescherm met het projectieoppervlak (zie groene sticker „Projection 
Side ") op de grond. U kunt het eerder gebruikte doek te gebruiken om schade te 
voorkomen. Schuif de verzinkte staven (D) in de zakken op de rand van het  
projectieoppervlak en plaats het frame gecentreerd op het projectiescherm. Trek de 
zijkanten van het doek zorgvuldig rondom het frame.

Om het projectiedoek te spannen, trekt u de spanbanden door de gaten en haakt 
deze om de bevestigingspinnen (fig 2). Begin met de hoeken, vervolgens de  
tegenoverliggende kant.

Indien zich een naad in het zichtveld bevindt, monteer dan het projectiedoek zo, 
dat deze naad zich in het bovenste gedeelte van het projectiescherm bevindt.

3. Montage aan de muur

Het celexon Expert PureWhite projectiescherm is voorzien van verstelbare muur 
montagebeugels (B), voor flexibele montage. Gebruik voor het vastzetten de  
pluggen en schroeven (E of F).

Om de haaksheid te waarborgen is het projectiescherm met een beugel op het 
onderste frame (midden) uitgerust. De beugel dient ook als een montage zekering.

De fabrikant garandeert de haaksheid allen wanneer het doek op de eerder beschre-
ven wijze met de montagebeugels aan de boven- en onderkant is gemonteerd. Voor 
alle andere montagewijzen zal en kan geen garantie en aansprakelijkheid worden 
aangenomen.
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Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5

Controleer direct na montage de horizontale uitlijning van het projectiescherm.  
Gebruik hiervoor een waterpas.

De montage is hiermede afgesloten.


