STEALTH PATIO THEATER - UŽIVATELSKÝ MANUÁL
(přeloženo pro SPT-P3-155 5.1, ovšem platí i pro menší modely SPT-P3-103 5.1, SPT-P3-130 5.1)

DŮLEŽITÉ! Před použitím systému Patio Theater si pečlivě přečtěte
následující pokyny.
Přehled
Systém Stealth Patio Theater byl profesionálně nainstalován, uveden do provozu a je připraven
pro Vás vychutnat si jedinečný zážitek z venkovní zábavy - dokonce i v denním světle.

Zvedání a spouštění displeje
Použití ovládacího panelu displeje
Pomocí tlačítek na boční straně displeje automaticky zvedněte a zapněte displej
stisknutím tlačítka "UP" na ovládacím panelu. Obrazovka se pomalu zvedne
a zapne.
Chcete-li systém vypnout, stiskněte tlačítko "DOWN", obrazovka se automaticky
pomalu spustí a sama se vypne.
Použití dálkového ovládání displeje Patio Theatre

LIST
tlačítko

Je-li Váš systém vybaven dálkovým ovladačem Stealth Patio Theatre, můžete jej
použít k zvednutí, snížení nebo zastavení obrazovky. Obrazovka se při zvednutí nebo
spuštění automaticky zapne nebo vypne.

SELECT
tlačítko

1‐Stiskněte tlačítko LIST. Zobrazí a zvýrazní se “Custom Buttons” na displeji dálkového
ovladače.

Up/Down
šipky

2‐Stiskněte tlačítko SELECT. Zobrazí a zvýrazní se “Lift Control” na displeji dálkového
ovladače.
3‐Stiskněte znovu tlačítko SELECT. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí tři
možnosti. “Lift Up” (Zvednout), “Lift Down” (Spustit dolů) a “Stop” (Zastavit). Pomocí
šipek nahoru / dolů zvýrazněte požadovanou funkci výtahu a stisknutím tlačítka
SELECT tuto funkci aktivujete.

Poznámka: Pokud instalátor připojil systém k řídícímu systému třetí strany, přečtěte si pokyny řídicích
systémů k použití Patio Theater. Před použitím displeje se ujistěte, že je zdrojové zařízení a zařízení
systému headend zapnuté.
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UPOZORNĚNÍ! – Při zvedání nebo spouštění Vašeho Stealth Patio Theater dodržujte následující pokyny:


Nikdy neaktivuje displej, pokud nejste v blízkosti a nemáte jasný výhled na obrazovku po celou dobu,
kdy je obrazovka v pohybu!



Stiskněte červené tlačítko "Emergency Stop" (Nouzové zastavení) na displeji, abyste okamžitě zastavili
výtah obrazovky, v případě že vysunutí obrazovky něco překáží, nebo pokud dojde k neobvyklým
mechanickým hlukům, když je obrazovka v pohybu.

Tlačítko nouzového zastavení
"Emergency Stop"



Nepokoušejte se opakovaně zvyšovat a snižovat obrazovku; nadměrně opakovaná
aktivace zdvihacích mechanismů může vést k selhání systému před startem.



Při zdvíhání a spouštění displeje nikdy neumísťujte nic na horní části displeje ani na žádné
místo ve skříni.



Dodržujte a respektujte zvukové oznámení “Caution Screen Is Descending” (Pozor
obrazovka klesá), které vystupuje ze základny obrazovky, když je displej spouštěn.
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Výběr zdroje a ovládání hlasitosti
Pro výběr zdroje a řízení hlasitosti použijte dodaný procesor Denon 500AV. AV procesor se obvykle
nachází v RACK skříni umístěném mimo obrazovku Patio Theater – požádejte svého instalatéra
o identifikaci umístění AV procesoru a dostupné zdroje.

Vyberte zdroj na AV procesoru
pomocí "SOURCE SELECT" pro
procházení dostupnými
zdrojovými vstupy.

Poznámka: Pokud váš instalátor
připojil procesor AV k řídícímu
systému třetí strany, přečtěte si
pokyny řídících systémů pro
ovládání AV procesoru.

Ovládejte hlasitost systému na
AV procesoru pomocí pravého
ovladače "MASTER VOLUME".

Snímač deště

Systém má snímač deště připojený na krytu displeje. V některých instalacích může
být dešťový senzor umístěn jinde pro nejlepší provoz – poraďte se s dodavatelem
o nejlepším umístěním senzoru. Tento snímač automaticky spustí obrazovku
do základny, pokud zaznamená sníh nebo nadměrnou vlhkost. Neblokujte nebo
nepokoušejte se tento senzor obcházet, protože systém není navržen tak,
aby fungoval, když je na displeji přítomna voda. Pokud dojde k problému s deštěm,
obraťte se na autorizovaného prodejce Stealth Acoustics.

Větrné podmínky



Pozor! Systém není určen pro provoz ve větru o rychlosti více jak 8‐17 km/h!!!
Systém nepoužívejte v nepříznivém počasí nebo při větším větru. Pokud dojde k nadměrnému
větru během používání, spusťte obrazovku dolů do základny použitím tlačítka Red POWER
na dálkovém ovladači nebo tlačítka "DOWN" na boční straně obrazovky.
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Sledování systému Patio Theater
Patio Theater můžete sledovat kdykoli během dne, a to i za denního světla. Vyhněte se používání
systému, kdy svítí sluneční paprsky přímo do obrazovky.
Patio Theater je nejlepší sledovat z větší vzdálenosti od obrazovky. Správná minimální vzdálenost
pro sledování se obvykle pohybuje v rozmezí 4 až 7 metrů od obrazovky, v závislosti na velikosti
displeje a každém sledovateli.
Vždy spusťte obrazovku do základy, pokud se nepoužívá! Nikdy nenechávejte obrazovku bez
dozoru v horní poloze!

Údržba systému


Neexistují žádné vnitřní součásti displeje, které by mohly být opravovány uživatelem, a veškerá
nekosmetická údržba musí být provedena autorizovaným prodejcem. Otevírání krytu
obrazovky a zpět, provedení vnitřních úprav nebo údržba součástí LED displeje jiných osob,
než autorizovaným servisním zástupcem společnosti Stealth nebo autorizovanému prodejci
Stealth, může zaniknout záruka na systém.



Systém by jste měli nechat kontrolovat u Vašeho prodejce Stealth alespoň dvakrát ročně,
nejlépe na začátku sezóny používání a na konci. Je-li systém Patio Theater používán celoročně,
nechte systém prověřovat alespoň jednou za 6 měsíců.



Balíček náhradních dílů, včetně náhradních LED modulů, napájecího zdroje apod., je je k
dispozici pro každý systém a případné budoucí servisní služby. Tyto náhradní díly by měly zůstat
v systému pouze pro použití autorizovaným servisním personálem. Neodstraňujte nebo
nepřemísťujte balíček náhradních dílů - můžete tak zpomalit včasnou údržbu vašeho systému.



Vnější povrch základny a krytu obrazovky by měl být čistý, upravený a zapečetěný. Můžete také
zvýšit životnost základny stejně jako jakoukoli vnější část Vašeho domu, a to opatrným čistěním
základny, pokud je špinavá atd..



Pravidelně kontrolujte jakékoli vnější viditelné změny na základně, včetně horní části displeje,
kde se nachází kryt; horní část krytu displeje by měla zůstat bez jakýchkoli mezer. V základně by
neměly být viditelné trhliny nebo otvory.



Pravidelně poslouchejte zvedací mechanismus při zvedání nebo spouštění obrazovky. Zastavte
zvedání ihned pomocí tlačítka STOP nebo červeného tlačítka EMERGENCY STOP, pokud se
objeví neobvyklý pohyb, nebo když při aktivaci obrazovky slyšíte neobvyklý hluk a okamžitě
kontaktujte prodejce.
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Zákaznická podpora
V případě potřeby technické podpory se prvně obraťte na společnost, která Vám systém Stealth Patio
Theater instalovala. Obraťte se na ně pro údržbu, servis nebo pomoc se správném používáním systému.
Pro další podporu kontaktujte společnost Stakohome:
Stakohome Innovation s.r.o.
Aloisovská 934/8
198 00 Praha 9-Hloubětín
Česká Republika
e-mail: info@stakohome-innovation.com
tel.:
+420 226 517 528
www.stealthacoustics.cz
www.skryte-reproduktory.cz
www.stakohome-innovation.com
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