TELA ELÉTRICA COM CONTROLE REMOTO
Todas as telas saem da Tecnomast testadas e ajustadas com seu acabamento e funcionamento perfeitos.
Parabéns por adquirir um produto com tecnologia avançada e de grande utilidade para suas apresentações!

PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO E MANUSEIO
Para instalar a tela elétrica TECNOMAST com controle remoto observe os seguintes passos:
1. Verifique se a voltagem da rede onde a tela será ligada é realmente 110V ou 220V.
2. A fixação da tela deve ser feita utilizando-se os parafusos e buchas que acompanham o produto,
através das abas de fixação intercambiáveis para parede ou teto.
3. Fixar a tela perfeitamente na horizontal, se não o desenrolar da mesma fica irregular.

MODO DE OPERAÇÃO
1. Com um toque no comando “sobe / desce” a tela recolhe ou abaixa
necessidade do acionamento do comando “parar”.

totalmente até o final,

sem

2. Durante o percurso da tela, com um toque no botão parar (central) a tela para imediatamente, podendo a
operação ser reiniciada para cima ou para baixo, de acordo com o comando selecionado.
3; O motor suporta uma operação contínua de no máximo 03 (três) minutos. Após este tempo ele desliga
automaticamente para resfriamento, voltando a operar normalmente assim que a temperatura atingir a faixa de
operação.

FICHA TÉCNICA









Tensão de alimentação: 110V ou 220V / 60 Hz
Transmissor por rádio freqüência
Motor tubular – 30 RPM / 1,5A / 145W
Estojo metálico com pintura eletrostática na cor branca
Tecido tipo Matte White
Tensionada verticalmente
Bordas pretas limitando a área de projeção
Acompanha 01 transmissor manual do controle remoto

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO






O tecido da tela deve ser lavado apenas com detergente neutro e água. Nunca use produtos à base
de solventes ou abrasivos
As bordas pretas são solúveis em água, portanto só podem ser limpas a seco.
Não exponha a tela à umidade, luz solar ou calor excessivo
O tecido da tela nunca deve ser dobrado ou amassado
Para melhor conservação do tecido de sua tela, mantenha-o recolhido no interior do estojo após o uso

OBSERVAÇÃO: Não fure nem rebite a caixa da tela para colocação de qualquer identificação, pois danificará
o tecido da tela internamente. Não nos responsabilizamos pelos danos causados por tal procedimento.
Sugerimos então que a identificação seja colada.

TERMO DE GARANTIA
As telas de projeção TECNOMAST possuem garantia de 12 meses.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, caso seja constatado algum defeito de fabricação no
recebimento de sua tela, solicite a troca do produto no prazo de até 30 dias.
Observe principalmente amassados na estrutura metálica e/ou tecido rasgado, pois estes defeitos NÃO serão
considerados de fabricação após a instalação da tela.
Não nos responsabilizamos por danos provocados por desgaste natural, conservação inadequada e/ou mau uso do produto
Este termo de garantia só terá validade com a apresentação da etiqueta do lote de fabricação intacta, localizada no interior
da tela.
Data de Fabricação:

