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S h ow Te x Handl ei di ng Auto R evea l

I n t ro duc ti e
·

Het AutoReveal systeem van ShowTex is een zeer gebruiksvriendelijk onthullingssysteem.

·

Ideaal voor het onthullen van een nieuwe wagen of nieuw product.

·

Onthul nieuwe producten automatisch in minder dan 20 seconden dankzij de eenvoudig
te gebruiken afstandsbediening.

·

Het Satinac onthullingsgordijn is standaard 8 x 5 m en bestaat in verschillende kleuren.

·

Het AutoReveal onthullingsgordijn kan op aanvraag op maat gemaakt worden of
gepersonaliseerd worden met eigen ontwerp of logo.

·

Het onthullingsgordijn kan snel en eenvoudig worden vervangen door middel van een
Velcro-strook.

·

Het systeem is voorzien van 1-fasige motor van 220V en een afstandsbediening.

ShowTex Ha nd leiding AutoReve al

03

Ve il ig hei ds i ns tr uc ti e s
·

Lees aandachtig deze handleiding.

·

De AutoReveal mag enkel gebruikt worden om lichte stoffen aan te bevestigen.

·

De maximale draagcapaciteit van de motor bedraagt 7 kg. Overbelasting van het
systeem kan schade berokkenen aan het systeem en de veiligheid van personen in gevaar
brengen.

·

Het is belangrijk dat het gordijn in de juiste richting op- en afrolt. Het gordijn dient in en
uit te lopen over de buismotor (niet onder). (zie stap2)

·

Begeleid het gordijn tijdens het afrollen, zodat de buismotor niet kan blokkeren.
Verwijder alle losse voorwerpen uit de motorkist alvorens het systeem in werking
te stellen. (zie stap 8)

·

Zorg ervoor dat de operator van het systeem te allen tijde zicht heeft op het doek.

·

Het systeem dient te worden geplaatst en in dienst gesteld door gekwalificeerde technici
die het product met zijn eigenschappen en beperkingen kennen. Het systeem dient te
worden opgesteld in een droge en vorstvrije omgeving.

·

Het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en moet worden nagekeken en getest
voor gebruik.

·

De voedingsspanning dient steeds te worden verwijderd alvorens werken uit te voeren
aan het systeem. Dit om elektrocutiegevaar en aanraking van bewegende onderdelen te
kunnen uitsluiten.

·

Het systeem dient steeds aangesloten te worden met een gepaste aardingskabel met
minimaal dezelfde sectie als deze van de voedingskabel.
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O nde rd e l e n
Het AutoReveal systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

AutoReveal-systeem

AutoReveal flight case

Afstandsbediening

Linkkabel 25m

Voedingskabel 2m

Glasvezelstaafjes

Flexibel instelhulpmiddel

ShowTex Ha ndleid ing AutoReve al
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O nde rd e l e n
Naam			Art.nr.			Kleur		Gewicht		Informatie
Flight Case		8160 7400 1007				32 kg/stuk		100x30x50cm
Afstandsbediening

8160 0915 0257				

1,55 kg/stuk

Linkkabel		8160 0950 0007				3,45 kg/stuk		Lengte: 25m
Voedingskabel		8150 0903 0007				4,20 kg/stuk		Lengte: 2m
Glasvezelstaafjes		

7450 0014 0007 				

0,32 kg/stuk		

Flexibel Instelhulpmiddel 					

Extra benodigdheden:
•
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Verlengkabel (optioneel)
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Lengte: 90cm

I n s ta l l a ti e
G e l i e ve d e vo l g en de stapp en te vol gen:

1

O p en d e flight cas e

2

Beves tig he t g ord ijn
Indien het gordijn reeds werd bevestigd ga naar stap 3
Trek het gordijn door de gleuf aan de voorzijde van de flight case en
bevestig het op de oproller door middel van de Velcro strook.

3

Verb in d d e mot or me t de l i n k k a b e l
Verbind nu de motor met de linkkabel.

4

Verb in d d e link k a be l m e t de b e di e n i n g
Verbind vervolgens de linkkabel met het “MOTOR”-stopcontact van de
afstandsbediening. De linkkabel is standaard 25m lang.			
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I n s ta l l a ti e
5

Verb in d d e bed ie ning m e t de voe di n g s k a b e l

Verbind de voedingskabel met het “POWER IN”-stopcontact van de afstandsbediening.
Opgelet: Deze verbinding is standaard 2m lang. Maak indien nodig gebruik van een
verlengkabel (niet inbegrepen).

6

Slu it de be d ie ning aan op h e t s troom n e t
Sluit nu de bediening aan op het stroomnet (220V; 0,2 A).

8

Po sitio nee r d e flight c as e
Plaats de flight case onder de wagen tussen de wielen.

7

In s ta llee r d e glas ve zel s taafj e s
Installeer de 2 glasvezelstaafjes via de linker en rechter
zijde van de flight case.
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I n s ta l l a ti e
Opgelet: Zorg ervoor dat de glasvezelstaafjes stevig
vastzitten aan de binnenzijde van de flight case

✘
9

✔

R o l het gord ijn in/uit

Opgelet: Ga na of er zich geen losse voorwerpen meer in de flight case bevinden!
Zorg ervoor dat het doek tijdens het in-/uitrollen strak blijft, zodat het doek niet kan
ophopen in de opvangbak en de buismotor niet kan blokkeren.
Het uitrollen van het gordijn gebeurt idealiter door 2 personen. De ene persoon
hanteert de afstandsbediening, de andere persoon begeleid het doek tijdens het
uitrollen.

10

Plaa ts het g ord ijn.
Leg het onthullingsgordijn over de wagen (of een ander product).

11

S ta r t d e ont hulling
Onthul de wagen (of een ander product) door gebruik te maken van de
afstandsbediening.
Opgelet: Wanneer de onthulling onderbroken wordt, dient het doek eerst opnieuw
volledig in- of uitgerold te worden. (zie stap 9)
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On d e r h ouds i ns tr uc ti e s
·

Het AutoReveal systeem heeft componenten die regelmatig nagekeken, onderhouden en
vervangen moeten worden teneinde het systeem veilig en in goede staat te houden.

·

De beste manier om het AutoReveal systeem te onderhouden is door het vaak te
gebruiken. Ieder mechanisch toestel dient minimaal één maal per week gebruikt te
worden. Zodoende kan vuil zich niet opstapelen in de motor en is men in staat om tijdig
ongebruikelijke geluiden in het systeem te ontdekken.

·

In geval van veelvuldig gebruik of indien het systeem hangt op een plaats met een hoge
vochtigheidsgraad, veel stof of grote temperatuurschommelingen, is frequenter
onderhoud aangewezen.

·

Demonteer indien nodig het systeem op dezelfde manier als dat het werd geïnstalleerd.
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Tro u b le Sho o ti ng
Het systeem werkt niet?
·
·

Ga na of het systeem correct werd aangesloten op het stroomnet.
Ga na of de kablage correct werd uitgevoerd en of er al dan niet beschadigingen zijn aan
de kabels.

De eindposities zijn niet correct?
·

Laat de buismotor in uit-/inlooprichting lopen tot deze vanzelf uitschakelt. Draai met het
flexibele instelhulpmiddel de betreffende instelrichting in plusrichting (met de klok mee)
of minrichting (tegen de klok in) tot de as zich in de geschikte positie bevindt.

Het onthullingsdoek is vastgelopen?
·

Zorg ervoor dat het doek tijdens het in-/uitrollen strak blijft, zodat het doek niet kan
ophopen in de opvangbak en de buismotor niet kan blokkeren. Het uitrollen van
het gordijn gebeurt idealiter door 2 personen. (zie STAP 9)

Voor verdere technische assistentie contacteer uw lokaal ShowTex-kantoor
(zie achterzijde handleiding)

H AV E A GRE AT SHOW!
ShowTex Ha nd leiding AutoReve al
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