
1. Nové pozadí vybalte z přepravních obalů a položte na rovný povrch. Z pozadí můžete částečně odstranit 
perforovanou část nebo lepenku, která brání odvíjení pozadí z role. Před instalací trnů zvažte, na jaké straně 
chcete instalovat řetízek pro navíjení a odvíjení pozadí. Příklad s řetízkem vlevo najdete na obrázku č. 1.

2. Zasuňte roztažnou (bílou) část trnu do obou konců role pozadí a začněte utahovat šroub na konci trnu tak, aby 
v pozadí pevně držel. Upozornění: Šroub utahujte běžnou silou a nepoužívejte nářadí. Při přílišném utažení 
může konstrukce trnu náhle prasknout nebo přeskočit, což může způsobit jeho nefunkčnost.

3. Po utažení trnů na obou stranách nejprve povolte a následně jen lehce dotáhněte brzdu odvíjení pozadí tak, 
aby se na trnu volně neotáčela - viz obr. 3. (jemnější nastavení provedete až po zavěšení pozadí). Řetízek 
zatím neinstalujte!

4. Nyní začnete s instalací pozadí do držáků. Jeden trn má dvě šikmé ližiny (obr. 2) pro nastavení optimální 
polohy chrániče řetězu - pokud to je možné, tak zvolte primárně tu polohu, která po zasunutí umožní mít chránič 
řetězu ve vodorovné poloze (obr. 4). Zvedněte pozadí nad držáky a zasuňte ližinami postupně oba trny do 
držáků. Při zasouvání trnu s brzdou dejte pozor na to, aby tento trn neměl brzdu příliš utaženou a nedošlo k 
jejímu poškození. Pozadí musí mít na obou stranách dostatek místa, aby se volně otáčelo - polohu trnů a ližiny 
případně upravte!

5. Po usazení pozadí do držáků již můžete instalovat řetízek. Ten je nutné před instalací rozepnout a případně 
rozmotat. Závaží na řetízek instalujte tak, aby jím řetízek volně procházel.

6. Jako finální krok přesně nastavte brzdu odvíjení. Pozadí by mělo jít řetízkem poměrně snadno ovládat
a zároveň by se nemělo samovolně odvíjet. Nejlepší postup je brzdu vždy utáhnout a poté znovu lehce povolit, 
dokud nedocílíte požadovaného výsledku. Po určité době bude nutné nastavení brzdy opakovat.
Pokud je brzda příliš utažená, pozadí nepůjde odvíjet a může dojít k rozpojení nebo poškození řetězu!
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Trny pro uchycení pozadí - 1 pár s řetízkem a závažím  

Návod k použití 
Instalaci by měly provádět 2 osoby. Trny jsou kompatibilní s většinou fotografických pozadí na přepravní kartonové 
roli od evropských a amerických výrobců (otestováno pro papír, polypropylen, vinyl). Pro použití alternativních 
tubusů je doporučený vnitřní průměr 5 cm. Doporučená maximální šíře pozadí na trnech je 3,56 m. Pozadí 
na trnech lze upevnit pouze do speciálních držáků: držáků na čep - spigot stativu (U-TYP adaptér), držáků na tyč 
(BG držák) nebo do speciálních držáků pozadí na zeď (viz obr. 1). Tip: Trny lze kombinovat s použitím 
zatěžovacích magnetických pásek nebo tyčí na pozadí.
Balení obsahuje dva typy trnů: jeden trn s možností instalace řetízku a druhý trn s posuvnou brzdou odvíjení 
pozadí. Jednotlivé trny lze libovolně instalovat na levou nebo pravou stranu dle požadované pozice řetízku (brzdu 
lze demontovat a otočit). Řetízek je rozepinatelný a lze jej délkově libovolně upravit - vykloňte dílek a vytáhněte jej 
(obr. 2). V případě poškození lze vadný článek řetízku zcela vyjmout. Přiložené závaží zlepšuje ergonomii při 
navíjení a odvíjení pomocí řetízku.

Postup instalace:
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