FALI TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ LSK CLASSBOARD CBM SOROZATÚ
INTERAKTÍV TÁBLÁKHOZ
Fontos!
A telepítési munkákat minimum 2 fő végezze!
A telepítést megelőzően az összes szükséges anyagot és munkaeszközt szerezze be!
Amennyiben a telepítés elektromos munkálatokat igényel (pl. elektromos csatlakozó aljzat szerelése)
vegye igénybe szakirányú képesítéssel rendelkező szakember segítségét!
A tábla alapfelszerelése nem tartalmazza a fali rögzítéshez szükséges csavarokat és tipliket, ezeket
az adott faltípusnak (tégla, beton, gipszkarton… stb.) megfelelően előzetesen szerezze be!

Munkafolyamatok:
A: tábla fali tartó sín szerelése
A kívánt magasságban, vízszintesen a fém tartó sínen található furatoknak megfelelően stabilan
rögzítse a falra a szerelő sínt.
(a tábla aktív munkafelületének felső széle kb. a fali sín vízszintes lapjával lesz egyvonalban)
A sín felszerelését követően az interaktív tábla a sínre felakasztható.

B: a tábla felső élének rögzítése
A tábla véletlen leemelésének megakadályozására a csomagolásában található íves rögzítő elemeket
(2 db) csavarozza fel a tábla hátsó (fal felőli) oldalának felső részén található, rögzítő elemenként 3 db
menetes furatnak megfelelően!

A tábla telepítésének ezen fázisában javasolt a tábla fölé szerelendő közeli (short-throw) vagy ultraközeli (ultra-short throw) vetítésű projektor konzol felszerelése. A projektor konzol megfelelő
pozíciójának meghatározásához az adott projektor használati és telepítési útmutatójában találhat
utasításokat, vagy a telepítést megelőzően a projektor bekapcsolt állapotában aktív bemeneti képjellel
rendelkező próbavetítése során szerezhet tapasztalatot.

C: a tábla alsó él rögzítő elemek elhelyezése
A képen található fém idomokat illessze a tábla alsó élén található, előzetesen furatokkal megjelölt
pozícióba. Ezen elemekkel lehet a tábla végleges (vízszintes) pozícióját rögzíteni, illetve a tábla
súlyának egy részét átvenni a fali szerelő sínről.

D: a tábla végső pozíciójának rögzítése
A táblát igazítsa a végső pozícióba (vízszintes csúsztatással), majd a tartó idomokat a tábla alsó
éléhez tartva jelölje be a falon a fali rögzítéshez szükséges furatok helyét és fúrja ki.
Az alsó él rögzítő idomokat csavarozza a tábla alsó szegélyéhez, illetve a fali furatokhoz.

A tábla és a projektor telepítését követően a balesetveszély elkerülése és az esztétikus megjelenés
érdekében a kilógó vagy hosszú kábeleket csévélje össze, és kötözővel rögzítse az interaktív tábla
mögött.
Az interaktív tábla használatához sok sikert kívánunk!
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