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Acompanha Certificado de Garantia
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Manual de Instalação da tela elétrica 

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos: Classic, Elegance e Classic 
LX, bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

A Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de 4 (quatro) anos no motor e demais 
peças 12 (doze) meses, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1 . Estão cobertos pela presente garantia:

1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro 
comprador;
1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;.
2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela “Projetelas”.

Cuidados:

Deixar a tela em posição horizontal, após a utilzação;

Não deixe a tela quando fechada ao sol;

No transporte evite deixar no rack (bagageiro) por muito tempo;

Ao amarrar para transportar não aperte, pois poderá ocasionar marcas; 

Nunca guarde-a molhada, poderá embolorar (manchar);

Sempre que necessitar de limpeza, utilizar produtos como veja e detergentes;

Não usar alvejantes, tinner e gasolina

Certificado de Garantia

Exemplo de regulagem de descida 
da tela

TETO

MÓVEL

LIFT

PROJETOR

CENTRO DA TELA

LIFT

PROJETOR

CENTRO DA TELA

ATENÇÃO

Mantenha a lente do projetor centralizado 
com a tela
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Fixação da caixa 
Elétrica 

FIXAÇÃO

3- DISTANCIADOR

2- PAREDE

1- TETO

Caso o Sr. (a), Adiquiriu uma de nossas telas e lift recomendamos que veja primeiro o manual do lift para 
facilitar a instação de ambos.

Siga a instalação da tela conforme as figuras 1, 2 e 3

Acompanha suportes, parafusos e buchas para fixação, com exceção dos suporte da fixação 3, que 
somente quando solicitado.

BOTÃO DE DESCIDA DA TELA

Botão de enquadramento 
de imagem

Regulagem do motor 
BOTÃO DE SUBIDA DA TELA

Sem necessidade de 
modificar sua 
configuração
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Vermelho - Sobe
Preto - Desce
Verde - Terra

Azul - Comum
Preto - Sobe
Marrom - Desce
Verde - Terra

110 volts 220 volts

Detalhe A:
Margem de segurança de descida da tela, ao ultrapassar a 
margem 
indicada podera causar danos na tela.
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