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Tela de Projeção Tripé 

 
NOTA: 

- Leia as instruções cuidadosamente antes de iniciar a instalação desse produto. 
- Caso você não entenda as instruções, se tiver alguma duvida ou pergunta, por favor contate 

um instalador qualificado no local. 
- Não instalar ou montar esse produto se estiver danificado ou faltando alguma peça. Solicite a 
peça para o distribuidor local ou o fabricante. 

- Não use esse produto para outra aplicação, senão a especificada. 

 
 

Preparação 
1- Desembale a Tela com cuidado. 
2- Não utilize nenhum objeto cortante para retirar as embalagens externas (caixa de papelão 

e o saco plástico).  
3- Manuseie sempre a Tela em uma posição nivelada sobre uma superfície limpa. 

 
 
Montagem da Tela 

1- Segure a trizeta inferior e deslize 
para baixo até que o pé do tripé se 

abra totalmente. Uma vez que as 
pernas estejam abertas, você 
poderá apoiar a Tela Tripé no chão. 

2- Segure a alça plástica e destrave o 
mecanismo, deslize alguns 

centímetros para baixo até que o 
estojo da Tela se solte do pino de 
trava localizado no suporte superior 

do tripé (cachimbo). Gire o estojo tá 
Tela no sentido anti-horário até que 

fique na posição horizontal. 
3- Segure o tirante do perfil e levante 

para encaixar no suporte superior do 

tripé (cachimbo). Dessa maneira 
você estará desenrolando o tecido 

de projeção acondicionado no estojo 
da Tela Tripé. 

4- Para estender a tela na altura 

desejada, destrave o mecanismo 
deslizante superior e ou da alça da 

Tela até o ponto desejado e trave 
novamente. 

 
5- Para mover a Tela de local é 

aconselhável desarmá-la.  

Proceder os passos inverso (4, 3,2,1). 
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Utilizando o corretor de efeito trapézio (keysone) 
 

 
 
  Para eliminar o efeito trapézio da   
  projeção, ajuste a posição do tirante  
  do perfil mudando o apoio no suporte  
  superior (cachimbo).  
  Dessa forma o ângulo de inclinação  
  da superfície de projeção é alterado  
  e com isso se corrige o efeito  
  trapézio da imagem. 
 
 
 
 
 
  ATENÇÃO 
  Cuidado com as mãos ao manusear a  
  parte inferior do tripé de sua Tela. 
 

 


