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Οδηγίες για την ασφάλεια
Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το
βιντεοπροβολέα. Αφού διαβάσετε όλες τις οδηγίες, φυλάξτε τις πληροφορίες αυτές για
μελλοντική αναφορά.
Για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού ή υλικής ζ ημιάς, τα παρακάτω σύμβολα
χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν μια επικίνδυνη λειτουργία ή χειρι σμό. Βεβαιωθείτε ότι
τα κατανοείτε πλήρως κατά την ανάγνωση του οδηγού.

Επεξήγηση συμβόλων
Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις
αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν
σε προσωπικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο λόγω
λανθασμένου χειρισμού.
Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις
αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν
σε προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω
λανθασμένου χειρισμού.
Σύμβολα που υποδεικνύουν ενέργεια που δεν πρέπει να επιχειρηθεί

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μην
αποσυναρμολο
γείτε

Μην
αγγίζετε

Μην
βρέχετε

Μην
χρησιμοποιείτε
σε υγρούς
χώρους

Σύμβολα που υποδεικνύουν ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί

Οδηγίες
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Αποσυνδέστε
το φις από την
πρίζα

Μην
τοποθετείτε σε
ασταθείς
επιφάνειες

Αποσυνδέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα τοίχου και αναθέστε όλες
τις επισκευές του σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στις εξής
περιπτώσεις:

• Αν βγαίνει καπνός, περίεργες οσμές ή περίεργοι θόρυβοι από το
βιντεοπροβολέα.
• Αν εισχωρήσουν υγρά ή αντικείμενα στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα.
• Εάν ο βιντεοπροβολέας έχει πέσει ή έχει φθαρεί το περίβλημα.
Αν συνεχίσετε τη χρήση υπό τις συνθήκες αυτές, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην προσπαθήσετε να κάνετε το σέρβις του βιντεοπροβολέα αυτού μόνοι
σας. Για όλες τις επισκευές, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό
προσωπικό.
Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα κοντά σε πρίζα τοίχου, όπου είναι εύκολη η
αποσύνδεση του φις.
Μην ανοίγετε ποτέ οποιαδήποτε καλύμματα του βιντεοπροβολέα εκτός και
αν κάτι τέτοιο προβλέπεται σαφώς στον Οδηγό χρήσης. Ποτέ μην
επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το
βιντεοπροβολέα (συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα). Για όλες τις
επισκευές, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Οι ηλεκτρικές τάσεις στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

Αποσυνδέστε
το φις από
την πρίζα

Μην
αποσυναρμολ
ογείτε

Αν τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε οροφή, ο βιντεοπροβολέας αυτός
πρέπει να τοποθετηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς που
χρησιμοποιούν μόνο τον εγκεκριμένο εξοπλισμό στερέωσης.

Αν δεν εκτελεστεί σωστά η εργασία της τοποθέτησης, ο βιντεοπροβολέας θα
μπορούσε να πέσει. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα
τραυματισμό ή ατυχήματα. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για την
εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης.
Η χρήση προϊόντων συγκόλλησης στο στήριγμα οροφής για την αποφυγή
χαλάρωσης των βιδών ή η χρήση λιπαντικών μέσων ή ελαίων επί του
βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προκαλέσει ράγισμα στο περίβλημα και ο
βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει από το στήριγμα οροφής. Κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε οποιονδήποτε
βρίσκεται κάτω από το στήριγμα οροφής και θα μπορούσε να προκαλέσει
ζημιά στο βιντεοπροβολέα.
Κατά την εγκατάσταση ή ρύθμιση του στηρίγματος οροφής, μη
χρησιμοποιείτε προϊόντα συγκόλλησης για την αποφυγή χαλάρωσης των
βιδών και μη χρησιμοποιείτε έλαια ή λιπαντικά μέσα, κ.λπ.

Οδηγίες

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μην εκθέτετε το βιντεοπροβολέα σε νερό, βροχή ή υπερβολική υγρασία.

Μην
χρησιμοποιείτε
σε υγρούς
χώρους
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Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο ηλεκτρικής παροχής που υποδεικνύεται
στο βιντεοπροβολέα. Αν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική παροχή άλλη εκτός
από αυτήν που προδιαγράφεται ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της διαθέσιμης
παροχής ρεύματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην τοπική
εταιρεία ηλεκτρισμού.

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Ελέγξτε τις προδιαγραφές του καλωδίου ρεύματος. Η χρήση ακατάλληλου
καλωδίου ρεύματος ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας.

Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα είναι
σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές παροχής
ρεύματος στη χώρα αγοράς. Αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα εντός της
χώρας αγοράς, μη χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος άλλο εκτός από αυτό
που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα. Σε περίπτωση χρήσης του
βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε ότι η τάση παροχής ρεύματος, η
μορφή της πρίζας και τα ηλεκτρικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα
συμμορφώνονται με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο
καλώδιο ρεύματος για τη χώρα χρήσης.

Οδηγίες

Λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του φις.

Η μη συμμόρφωση με τις προφυλάξεις αυτές ενδέχεται να αποτελέσει αιτία
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα πολύπριζα.
• Μην εισάγετε το φις σε πρίζα όπου υπάρχει σκόνη.
• Τοποθετήστε σταθερά το φις στην πρίζα.
• Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια.
• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις. Βεβαιωθείτε
πάντα ότι κρατάτε το φις όταν το αποσυνδέετε.

Οδηγίες

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά. Ενδέχεται
να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

• Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
• Μην λυγίζετε, στρίβετε ή τραβάτε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
• Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από ζεστές ηλεκτρικές συσκευές.
Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά (όπως αν εκτεθούν ή κοπούν τα
σύρματα), επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για αντικατάσταση του
καλωδίου.

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Τα καλώδια πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένα ώστε να μην υπάρχει
κίνδυνος να σκοντάψει κανείς πάνω τους.

Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πτώση και τραυματισμό.
Οδηγίες
Σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας, μην αγγίξετε το φις της πρίζας,
διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην αγγίζετε
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Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, νερό ή χημικά πάνω στο
βιντεοπροβολέα.

Αν χυθεί υγρό από τα δοχεία και το περιεχόμενο εισχωρήσει μέσα στο
βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Ποτέ μην κοιτάτε στο φακό του βιντεοπροβολέα όταν η λάμπα είναι
αναμμένη, καθώς το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια
σας. Επίσης, μην κοιτάτε στο φακό χρησιμοποιώντας οπτικές συσκευές,
όπως μεγεθυντικούς φακούς ή τηλεσκόπια.

Μην
βρέχετε

Μην κάνετε τα
παρακάτω

∆εν πρέπει να εισάγετε ή να ρίξετε μεταλλικά, εύφλεκτα ή ξένα αντικείμενα
στις οπές αερισμού ή τα ανοίγματα του προβολέα, ούτε να τα αφήσετε
κοντά σε αυτά.

Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε το βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες στο
εσωτερικό οχήματος με κλειστά τα παράθυρα σε μέρη όπου βρίσκονται
εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλα μέρη όπου μπορεί να
υπερθερμανθούν.

Ενδέχεται να προκύψει παραμόρφωση λόγω θερμότητας ή τεχνική
δυσλειτουργία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά.

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μη χρησιμοποιείτε σπρέι τα οποία περιέχουν εύφλεκτο αέριο για να
απομακρύνετε βρομιά ή σκόνη που έχει κολλήσει σε εξαρτήματα όπως ο
φακός ή το φίλτρο του βιντεοπροβολέα.

Επειδή το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα θερμαίνεται πολύ κατά τη
διάρκεια της χρήσης του, τα αέρια μπορεί να αναφλεγούν και να προκληθεί
πυρκαγιά.

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου μπορεί να
υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια στην ατμόσφαιρα.

Επειδή το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα θερμαίνεται πολύ κατά τη
διάρκεια της χρήσης του, τα αέρια μπορεί να αναφλεγούν και να προκληθεί
πυρκαγιά.

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μην τοποθετείτε κάποια αντικείμενα που είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα
μπροστά από το φακό του προβολέα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά.

Μην κάνετε τα
παρακάτω
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Μην αποφράσσετε το φως που βγαίνει από τους φακούς του προβολέα με
βιβλία ή με το καπάκι των φακών.

Εάν το φως του προβολέα πέφτει πάνω σε ένα αντικείμενο για μεγάλο
χρονικό διάστημα, αυτό θα ζεσταθεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο
λιώσιμο του καπακιού του φακού, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή
πυρκαγιά. Επίσης, το φως που αντανακλάται ενδέχεται να ζεστάνει τους
φακούς και να προκαλέσει ζημιά στον προβολέα. Για να διακόψετε την
προβολή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία A/V Mute (Παύση ήχου/εικόνας) ή
Κλείστρο ή απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα.

Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε μέρη όπου υπάρχει πολλή
υγρασία ή σκόνη, κοντά σε συσκευές μαγειρικής ή θέρμανσης ή σε μέρη
όπου ενδέχεται να έρθει σε επαφή με καπνό ή ατμό.
Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα αυτό σε
εξωτερικούς χώρους για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μην καλύπτετε τις εγκοπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα του
βιντεοπροβολέα. Αυτά επιτρέπουν τον εξαερισμό και εμποδίζουν την
υπερθέρμανση του βιντεοπροβολέα.

• Κατά την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα κοντά σε τοίχο, βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει κενό όπως καθορίζεται στο Εγχειρίδιο χρήσης μεταξύ του
τοίχου και του ανοίγματος εξαγωγής αέρα.
• Μην τοποθετείτε τον προβολέα στους παρακάτω χώρους.
• Χώρους με κακό εξαερισμό ή στενούς χώρους, όπως είναι το εσωτερικό
μιας ντουλάπας ή σε μια βιβλιοθήκη.
• Επάνω σε χαλί, κρεβάτι, κουβέρτα και ούτω καθεξής.
• Μην καλύπτετε τον προβολέα με κουβέρτα, κουρτίνα ή
τραπεζομάντιλο.
• Χώρους με κακό εξαερισμό, όπως είναι το εσωτερικό ενός στατήρα ή
ντουλαπιού AV.
• Χώρους που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι αυτές
κοντά σε εξοπλισμό θέρμανσης.

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε έπιπλο με τροχούς, βάση ή
τραπέζι που δεν είναι σταθερά.

Ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει ή να αναποδογυρίσει με αποτέλεσμα
τραυματισμό.
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Μην
τοποθετείτε
σε ασταθείς
επιφάνειες

Μην στέκεστε πάνω στο βιντεοπροβολέα και μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω του.

Ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να καταρρεύσει ή να πέσει με αποτέλεσμα
τραυματισμό.

Μην τοποθετείτε οτιδήποτε μπορεί να υποστεί στρέβλωση ή ζημιά εξαιτίας
της θερμότητας κοντά στους αεραγωγούς εξαγωγής αέρα και μη βάζετε τα
χέρια ή το πρόσωπό σας κοντά στους αεραγωγούς ενώ βρίσκεται σε
εξέλιξη η προβολή.

Καθώς εξέρχεται καυτός αέρας από τους αεραγωγούς εξαγωγής αέρα,
ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα, στρέβλωση ή άλλα ατυχήματα.

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μην κάνετε τα
παρακάτω

Μην τοποθετείτε πηγές φλόγας που δεν προστατεύεται, όπως αναμμένα
κεριά, πάνω ή κοντά στο βιντεοπροβολέα.

Μην κάνετε τα
παρακάτω
Αποσυνδέετε από την πρίζα το βιντεοπροβολέα όταν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλες περιόδους.

Ενδέχεται να φθαρεί η μόνωση κάτι που θα μπορούσε να έχει ως
αποτέλεσμα πυρκαγιά.

Αποσυνδέστε
το φις από
την πρίζα

Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε την απενεργοποίηση της παροχής ρεύματος, την
αποσύνδεση του φις από την πρίζα και την αποσύνδεση όλων των
καλωδίων πριν μετακινήσετε το βιντεοπροβολέα.

Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Αποσυνδέστε
το φις από
την πρίζα

Αποσυνδέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

Κάτι τέτοιο εμποδίζει την ηλεκτροπληξία κατά τον καθαρισμό.
Αποσυνδέστε
το φις από
την πρίζα
Όταν καθαρίζετε το βιντεοπροβολέα, μην χρησιμοποιείτε υγρά πανιά ή
διαλύτες όπως οινόπνευμα, αραιωτικό ή βενζίνη.

Η διείσδυση νερού ή η φθορά και θραύση του περιβλήματος του
βιντεοπροβολέα θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία.

Οδηγίες
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Η λανθασμένη χρήση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή των
υγρών της μπαταρίας και ρήξη της μπαταρίας, κάτι που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε πυρκαγιά, τραυματισμό ή διάβρωση του βιντεοπροβολέα.
Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, λάβετε τα παρακάτω μέτρα
προφύλαξης.

Οδηγίες

• Εισάγετε τις μπαταρίες έτσι ώστε να είναι σωστή η πολικότητα (+ και -).
• Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών τύπων και μην αναμιγνύετε
παλιές με καινούριες μπαταρίες.
• Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες άλλες από αυτές που καθορίζονται στον
Οδηγό χρήσης.
• Εάν μια μπαταρία εμφανίσει διαρροή, σκουπίστε το υγρό μπαταρίας με
ένα μαλακό πανί. Σε περίπτωση που θα έλθει σε επαφή με τα χέρια σας
υγρό μπαταρίας, πλύνετέ τα αμέσως.
• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αμέσως μόλις εξαντληθούν.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
βιντεοπροβολέα για μεγάλη χρονική περίοδο.
• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε ζέστη ή φλόγα και μην τις βάζετε στο νερό.
• Απορρίψτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.
• Κρατήστε τις μπαταρίες αυτές μακριά από τα παιδιά. Οι μπαταρίες
δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας και είναι εξαιρετικά επικίνδυνες σε
περίπτωση κατάποσης.
Ακολουθήστε το πρόγραμμα συντήρησης για το βιντεοπροβολέα αυτό.
Εάν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης,
προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Αντικαταστήστε περιοδικά το φίλτρο αέρα όπως απαιτείται.
Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για τον καθαρισμό του εσωτερικού
του βιντεοπροβολέα όπως απαιτείται.

Οδηγίες

Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε μέρη όπου ενδεχομένως να
υπάρχουν διαβρωτικά αέρια, όπως θειώδες αέριο από θερμές πηγές,
καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

Μην κάνετε τα
παρακάτω
Μην ξεκινάτε με μεγάλη ένταση ήχου. (μόνο σε μοντέλα με ενσωματωμένο
ηχείο)

Η ξαφνική, υπερβολική ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει απώλεια της
ακοής. Να χαμηλώνετε πάντα την ένταση του ήχου πριν από την
απενεργοποίηση, έτσι ώστε να μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή και να
αυξάνετε σταδιακά την ένταση του ήχου.

Οδηγίες

Αποφεύγετε να κάθεστε μπροστά από το βιντεοπροβολέα ώστε να μην
εμποδίζετε τις προβαλλόμενες εικόνες και να μην εισέλθει έντονο φως στα
μάτια σας.

Κοιτώντας το φως του βιντεοπροβολέα μπορεί να βλάψετε την όρασή σας.
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Οδηγίες

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση
Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε βλάβες, σφάλματα λειτουργίας ή
φθορά του βιντεοπροβολέα.

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση
• Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου επικρατούν
ακραίες συνθήκες υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. Επίσης, αποφύγετε χώρους
όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να μεταβληθεί απότομα.
• Βεβαιωθείτε για την τήρηση των θερμοκρασιών λειτουργίας και αποθήκευσης που
αναφέρονται στον Οδηγό χρήσης κατά τη χρήση και αποθήκευση του βιντεοπροβολέα.
• Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα σε σημεία όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε δονήσεις
ή κραδασμούς.
• Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης ή σε
πηγές μαγνητικών πεδίων.

Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές που θα επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του.
• Μην αγγίζετε το φακό με γυμνά χέρια.
• Τοποθετείτε πάντοτε το κάλυμμα του φακού στο φακό όταν δε χρησιμοποιείτε το
βιντεοπροβολέα, για να μη λερωθεί ή φθαρεί ο φακός.
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο πριν από την αποθήκευση.

Εάν οι μπαταρίες αφεθούν στο τηλεχειριστήριο για μεγάλες χρονικές περιόδους,
ενδέχεται να εμφανίσουν διαρροή.
• Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου
ενδέχεται να υπάρχει καπνός από φλόγες καύσης πετρελαίου ή από τσιγάρα, καθώς
ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα των προβαλλόμενων εικόνων.
• Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για τον καθαρισμό του εσωτερικού του
βιντεοπροβολέα. Εάν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, προκαλώντας
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Η Epson δεν παίρνει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από ζημιά
του βιντεοπροβολέα εκτός των όρων της εγγύησης σέρβις.
• Όταν προβάλλεται μια ακίνητη εικόνα για μεγάλη χρονική περίοδο, ενδέχεται να
προκληθεί παρακράτηση της εικόνας από την οθόνη. Μην προβάλλετε εικόνες
ακριβώς στην ίδια θέση για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Οθόνη υγρών κρυστάλλων
Η οθόνη υγρών κρυστάλλων κατασκευάζεται με τεχνολογία εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας.
Ωστόσο, στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες ή κάποιες κόκκινες,
μπλε, πράσινες κουκκίδες ενδέχεται να είναι έντονα φωτισμένες κάποιες φορές. Επίσης,
μερικές φορές, ενδέχεται να εμφανίζονται χρωματικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες στη
φωτεινότητα σε μορφή γραμμών. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης υγρών
κρυστάλλων και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
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Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση

Μετείκασμα (Αποτύπωση εικόνας)
Όταν προβάλλονται ακίνητες εικόνες ή εικόνες που κινούνται λίγο για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παραμείνει μία αποτύπωση εικόνας στην προβαλλόμενη
εικόνα.
Αυτό οφείλεται στη φύση της οθόνης LCD και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
Εκτελέστε τα παρακάτω για να περιορίσετε το πρόβλημα.

• Αλλάξτε την προβαλλόμενη εικόνα τακτικά.
• ∆ιακόπτετε τακτικά την προβολή.
Στο σπάνιο ενδεχόμενο αποτύπωση εικόνας, προβάλλετε μια μαύρη οθόνη έως ότου
εξαφανιστεί η αποτύπωση εικόνας (αυτό ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό της αποτύπωσης,
αλλά σαν γενική σύσταση, προβάλλετε την μαύρη οθόνη για 30 έως 60 λεπτά).
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Σημειώσεις για τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα
• Θέστε εκτός λειτουργίας το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

Επίσης, επιβεβαιώστε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλα τα άλλα καλώδια.
• Τοποθετήστε στο φακό το κάλυμμά του.
• Κλείστε το ρυθμιζόμενο στήριγμα.
• Εάν το μοντέλο του βιντεοπροβολέα που διαθέτετε έχει λαβή, κρατάτε το
βιντεοπροβολέα από τη λαβή του κατά τη μεταφορά.
• Τα μεγάλα μοντέλα μεταφέρονται από δύο ή περισσότερα άτομα.

Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα στον κατασκευαστή για
επισκευές
Στα εσωτερικά εξαρτήματα του βιντεοπροβολέα συμπεριλαμβάνονται πολλά γυάλινα μέρη
και εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας. Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα, λαμβάνετε τα
ακόλουθα μέτρα για την προστασία του από ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από
καταπονήσεις.
Τυλίξτε το βιντεοπροβολέα γερά με προστατευτικό υλικό για να τον προστατεύσετε από
κραδασμούς και τοποθετήστε τον σε ένα κουτί από σκληρό χαρτόνι. Φροντίστε να
ενημερώσετε την μεταφορική εταιρεία ότι το περιεχόμενο είναι εύθραυστο.
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Καλώδια ρεύματος για χρήση στο εξωτερικό
Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα αυτό συμμορφώνεται με τους
κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος άλλο από αυτό
που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα.
Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε ότι η τάση της παροχής
ρεύματος, η μορφή της πρίζας και τα ηλεκτρικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα
συμμορφώνονται με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος
για τη χώρα χρήσης.
Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Epson σε κάποια από τις χώρες που
αναφέρονται στη σελίδα 15 για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια του
κατάλληλου καλωδίου ρεύματος.

Γενικές προδιαγραφές καλωδίου ρεύματος
Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από τη χώρα χρήσης.
• Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να φέρει τις ενδείξεις έγκρισης από το φορέα προτύπων της
χώρας όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο βιντεοπροβολέας.
• Το φις πρέπει να έχει την κατάλληλη μορφή για τις πρίζες της χώρας χρήσης.

Παραδείγματα αρχών έκδοσης προτύπων ή σημάτων πιστοποίησης
για διάφορες χώρες
Όνομα χώρας
Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής
Καναδάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιταλία
Αυστραλία
Αυστρία
Ελβετία
Σουηδία
Δανία
Γερμανία

Αρχή έκδοσης
προτύπου ή
σήματος
πιστοποίησης

Όνομα χώρας

Αρχή έκδοσης
προτύπου ή
σήματος
πιστοποίησης

UL

Νορβηγία

NEMKO

CSA
BSI
IMQ
SAA
OVE
SEV
SEMKO
DEMKO
VDE

Φινλανδία
Γαλλία
Βέλγιο
Ολλανδία
Ιαπωνία
Κορέα
Κίνα
Σιγκαπούρη

FIMKO
LCIE
CEBEC
KEMA
PSE
EK
CCC
PSB
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Βοηθητικό λογισμικό
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη λογισμικού που είναι συμβατό με τον
βιντεοπροβολέα σας από τον ιστότοπο της Epson (http://www.epson.com). Εάν το
λογισμικό ενημερωθεί, οι τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού θα είναι επίσης διαθέσιμες
από την ιστοσελίδα αυτή.
Μην παραλείπετε να ελέγχετε την ιστοσελίδα της Epson (http://www.epson.com) για τις πιο
πρόσφατες αναβαθμίσεις του λογισμικού.
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Φύλλα ελέγχου προβλημάτων
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο βιντεοπροβολέα σας, δημιουργήστε ένα αντίγραφο
αυτών των φύλλων ελέγχου και χρησιμοποιήστε τα για να περιγράψετε τα συμπτώματα του
προβλήματος με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Προβλήματα
 Ο βιντεοπροβολέας δεν ανάβει
 ∆εν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη
 Εμφανίζεται ένα μήνυμα
 ∆εν υπάρχει είσοδος σήματος εικόνας
 Αυτά τα σήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
από αυτόν τον βιντεοπροβολέα.






Μπλε οθόνη (μπλε φόντο)
Μαύρη οθόνη (μαύρο φόντο)
Προβαλλόμενες εικόνες
Λογότυπο χρήστη (δεν εμφανίζεται κανένα
μήνυμα)

Η εικόνα δεν προβάλλεται ολόκληρη ή είναι
μικρή

Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη
ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές
 Σκοτεινές εικόνες
 Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη
ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές (βίντεο)

 Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη

ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές (υπολογιστής)

 Το χρώμα είναι διαφορετικό από την TV/CRT
Μενού
 Εμφάνιση μενού
Ρύθμιση
 Sleep Mode (Κατάσταση χαμηλής
κατανάλωσης) : ON

 Πληροφορίες για (Βίντεο)
Σήμα βίντεο

 Εμφανίζεται μόνο ένα μέρος της εικόνας
 Η εικόνα είναι μικρότερη από το μέγεθος
της οθόνης

 Η εικόνα εμφανίζει παραμόρφωση keystone

 AUTO
 NTSC
 Άλλο

 Πληροφορίες για (Υπολογιστής)

 Μερικά εικονοστοιχεία δεν εμφανίζονται
Συχνότητα

Η ποιότητα της εικόνας είναι υποβαθμισμένη
 Η εικόνα είναι θολή και δεν έχει καλή εστίαση
 Οι εικόνες εμφανίζονται με γραμμές

 Θετική
 Θετική
 Αρνητική
 Ξεχωριστός
 Μικτός
 Ενεργοποιημένος

Ήχος (μόνο σε μοντέλα με ενσωματωμένο ηχείο)
 ∆εν ακούγεται ήχος

Πράσινη

 Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή

Ανάλυση

 Ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος

Ρυθμός ανανέωσης

την έξοδο σήματος ήχου;

Hz

V

Λειτουργία SYNC
(Συγχρονισμός)

 Ακούγεται ο ήχος όταν συνδέετε εξωτερικά
ηχεία; (αν το μοντέλο διαθέτει θύρα Audio Out
(Έξοδος ήχου))

V

 Αρνητική

 Φαίνεται ότι λείπουν κάποιοι χαρακτήρες

 Έχετε ρυθμίσει το συνδεδεμένο εξοπλισμό για

Hz

H

Πολικότητα SYNC

 Η εικόνα τρεμοσβήνει

 ∆εν ακούγεται ο σωστός ήχος

H

×
Hz

Μενού
 Εμφάνιση μενού
 Ήχος
Είσοδος ήχου (

)

Ένταση

)

(
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Φύλλα ελέγχου προβλημάτων

Καταγράψτε εδώ τα συμπτώματα του προβλήματος:
EMPEHEBΑριθμός σειράς
Ημερομηνία αγοράς:
/
/
Ενδεικτικές λυχνίες
(Καταγράψτε τα χρώματα και την
κατάσταση της κάθε ενδεικτικής λυχνίας)

Καλώδιο ρεύματος
 Το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο;
 ∆ιακόπτης ρεύματος ανοικτός
(ανάλογα με το μοντέλο)

Ακροδέκτες

 Ο ακροδέκτης είναι καλά
συνδεδεμένος;

Ακροδέκτης

 Ο ακροδέκτης είναι καλά συνδεδεμένος;
Ρυθμίσεις υπολογιστή
(Ιδιότητες οθόνης)
 Οθόνη υγρών
κρυστάλλων
Ανάλυση
×
)
(
Ρυθμός ανανέωσης
(
Hz )

 Ποιό είναι το όνομα της

θύρας που χρησιμοποιείτε
για τη σύνδεση;
(
)

 Υπολογιστής

Win/Mac/EWS
Κατασκευαστής
(
Μοντέλο
(
Φορητός/Επιτραπέζιος/
Ενσωματωμένος
Ανάλυση οθόνης
×
(
Λειτουργία βίντεο
(

)
)

Καλώδιο σύνδεσης
 Γνήσιο
 Επέκταση
Αρ. Εξαρτήματος
(
 ∆ιανομέας/ενισχυτής
Αρ. Εξαρτήματος
(
 ∆ιακόπτης
Αρ. Εξαρτήματος
(

)
)

m
)
)
)

 Εξοπλισμός βίντεο
VCR/DVD/Κάμερα
Κατασκευαστής (
Μοντέλο
(

)
)

Πότε εμφανίζεται το πρόβλημα;  Πριν από τη χρήση  Αμέσως μόλις ξεκινά η χρήση
 Κατά τη διάρκεια της χρήσης
π.χ. κάθε φορά που πραγματοποιείται .....
 Άλλο (

)

Συχνότητα εμφάνισης προβλήματος  Πάντα Μερικές φορές (..... φορές κατά τη διάρκεια .....)
π.χ. κάθε φορά που πραγματοποιείται .....

 Άλλο (
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Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson
Αυτή η λίστα διευθύνσεων είναι έγκυρη από τον Φεβρουάριο του 2018.
Πιο πρόσφατα ενημερωμένες διευθύνσεις επικοινωνίας διατίθενται στις αντίστοιχες
ιστοσελίδες που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που
χρειάζεστε σε κάποια από αυτές τις σελίδες, επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα της
Epson, στη διεύθυνση www.epson.com.
< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >
ALBANIA :
ITD Sh.p.k.
http://www.itd-al.com

AUSTRIA :
Epson Deutschland
GmbH
http://www.epson.at

BELGIUM :
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
http://www.epson.be

BOSNIA AND
HERZEGOVINA :
NET d.o.o. Computer
Engineering
http://www.net.com.ba

BULGARIA :
Epson Service Center
Bulgaria
http://www.kolbis.com

CROATIA :
MR servis d.o.o.
http://www.mrservis.hr

CYPRUS :
Mechatronic Ltd.
http://www.mechatronic.com.cy

CZECH REPUBLIC :
Epson Europe B.V.
Branch Office Czech
Republic
http://www.epson.cz

DENMARK :
Epson Denmark
http://www.epson.dk

ESTONIA :
Epson Service Center
Estonia
http://www.epson.ee

FINLAND :
Epson Finland
http://www.epson.fi

FRANCE & DOM-TOM
TERRITORY :
Epson France S.A.
http://www.epson.fr

GERMANY :
Epson Deutschland
GmbH
http://www.epson.de

GREECE :
Oktabit S.A.
http://www.oktabit.gr

HUNGARY :
Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
http://www.epson.hu

IRELAND :
Epson (UK) Ltd.
http://www.epson.ie

ISRAEL :
Epson Israel
http://www.epson.co.il

ITALY :
Epson Italia s.p.a.
http://www.epson.it

KAZAKHSTAN :
Epson Kazakhstan
Rep. Office
http://www.epson.kz

LATVIA :
Epson Service Center
Latvia
http://www.epson.lv

LITHUANIA :
Epson Service Center
Lithuania
http://www.epson.lt

LUXEMBURG :
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
http://www.epson.be

MACEDONIA :
Digit Computer
Engineering
http://www.digit.com.mk

NETHERLANDS :
Epson Europe B.V.
Benelux sales office
http://www.epson.nl

NORWAY :
Epson Norway
http://www.epson.no

POLAND :
Epson Europe B.V.
Branch Office Poland
http://www.epson.pl

PORTUGAL :
Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
http://www.epson.pt

ROMANIA :
Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
http://www.epson.ro
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Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson

RUSSIA :
Epson CIS
http://www.epson.ru

UKRAINE :
Epson Kiev Rep. Office
http://www.epson.ua

SERBIA :
AVG d.o.o. Beograd
http://www.a-v-g.rs

SLOVAKIA :
Epson Europe B.V.
Branch Office
Czech Republic
http://www.epson.sk

SLOVENIA :
Birotehna d.o.o.
http://www.birotehna.si

SPAIN :
Epson Ibérica, S.A.U.
http://www.epson.es

TURKEY :
Tecpro Bilgi Teknolojileri
Tic. ve San. Ltd. Sti.
http://www.tecpro.com.tr

UK :
Epson (UK) Ltd.
http://www.epson.co.uk

SWEDEN :
Epson Sweden
http://www.epson.se

SWITZERLAND :
Epson Deutschland
GmbH
Branch office Switzerland
http://www.epson.ch

AFRICA :
http://www.epson.co.za
or
http://www.epson.fr

SOUTH AFRICA :
Epson South Africa
http://www.epson.co.za

MIDDLE EAST :
Epson (Middle East)
http://www.epson.ae

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >
CANADA :
Epson Canada, Ltd.
http://www.epson.ca

COSTA RICA :
Epson Costa Rica, S.A.
http://www.epson.co.cr

MEXICO :
Epson Mexico, S.A. de
C.V.
http://www.epson.com.mx

U. S. A. :
Epson America, Inc.
http://www.epson.com

ECUADOR :
Epson Ecuador
http://www.epson.com.ec

< SOUTH AMERICA >
ARGENTINA :
Epson Argentina S.R.L.
http://www.epson.com.ar

BRAZIL :
Epson do Brasil
http://www.epson.com.br

16

CHILE :
Epson Chile S.A.
http://www.epson.cl

COLOMBIA :
Epson Colombia Ltd.
http://www.epson.com.co

PERU :
Epson Peru S.A.
http://www.epson.com.pe

VENEZUELA :
Epson Venezuela S.A.
http://www.epson.com.ve

< ASIA & OCEANIA >
AUSTRALIA :
Epson Australia Pty. Ltd.
http://www.epson.com.au

CHINA :
Epson (China) Co., Ltd.
http://www.epson.com.cn

HONG KONG :
Epson Hong Kong Ltd.
http://www.epson.com.hk

INDIA :
Epson India Pvt., Ltd.
http://www.epson.co.in

INDONESIA :

JAPAN :
Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant
http://www.epson.jp

KOREA :
Epson Korea Co., Ltd.
http://www.epson.co.kr

MALAYSIA :
Epson Malaysia Sdn. Bhd.
http://www.epson.com.my

NEW ZEALAND :
Epson New Zealand
http://www.epson.co.nz

PHILIPPINES :
Epson Philippines Co.
http://www.epson.com.ph

SINGAPORE :
Epson Singapore Pte. Ltd.
http://www.epson.com.sg

TAIWAN :
Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
http://www.epson.com.tw

THAILAND :
Epson (Thailand) Co.,Ltd.
http://www.epson.co.th

PT. Epson Indonesia
http://www.epson.co.id

413568400EL
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