
Οφείλετε να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας
και λειτουργίας πριν χρησιµοποιήσετε τον
βιντεοπροβολέα. Αφού διαβάσετε όλες τις οδηγίες,
αποθηκεύστε αυτές τις πληροφορίες για
µεταγενέστερη αναφορά.

Οδηγίες για την ασφάλεια



Περιεχόµενα

2

Οδηγίες ασφάλειας 3

Οδηγίες ασφάλειας............................................................................ 3

Σηµειώσεις σχετικά µε τον χειρισµό και την αποθήκευση ......... 15

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης 20

Φύλλα ελέγχου προβληµάτων ....................................................... 20

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων
Epson ................................................................................................ 22



Οδηγίες ασφάλειας

3

Για να αποφύγετε τυχόν τραυµατισµό ή ζηµιά περιουσίας, τα ακόλουθα
σύµβολα χρησιµοποιούνται για να υποδείξουν επικίνδυνη λειτουργία ή
χειρισµό. Βεβαιωθείτε ότι τα κατανοείτε σωστά όταν διαβάζετε τον οδηγό.

Επεξήγηση συµβόλων

Προειδοποίηση Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει
πληροφορίες οι οποίες, αν δεν ληφθούν
υπόψη, θα µπορούσαν πιθανώς να
οδηγήσουν σε σοβαρό τραυµατισµό ή
ακόµα και θάνατο λόγω εσφαλµένου
χειρισµού.

Προσοχή Αυτό το σύµβολο παρέχει πληροφορίες οι
οποίες, αν δεν ληφθούν υπόψη, θα
µπορούσαν πιθανώς να οδηγήσουν σε
τραυµατισµό ή υλικές ζηµιές λόγω
λανθασµένου χειρισµού.

Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει µια ενέργεια η οποία δεν πρέπει να εκτελεστεί

Μην
κάνετε τα

εξής

Μην
αποσυναρ
µολογείτε

Μην
αγγίζετε

Μη
βρέχετε

Μη
χρησιµοπ
οιείτε σε
βρεγµένες
περιοχές

Μην
τοποθετεί
τε σε

ασταθείς
επιφάνειες

Μην
ψεκάζετε

Τα σύµβολα υποδεικνύουν µια ενέργεια η οποία δεν πρέπει να εκτελεστεί

Οδηγίες Αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα
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Προειδοποίηση

Αφαιρέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα και
απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές στο εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό σέρβις υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Αν εξέρχονται καπνός, περίεργες οσµές ή περίεργοι
θόρυβοι από τον βιντεοπροβολέα.
• Αν πέσει νερό ή ξένα αντικείµενα µέσα στον
βιντεοπροβολέα.
• Αν ο βιντεοπροβολέας έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζηµιά
το περίβληµά του.

Εάν συνεχίσετε τη χρήση του βιντεοπροβολέα όπως είναι,
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή ακόµα και
βλάβης στην όραση.
Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τον βιντεοπροβολέα
µόνοι σας.
Τοποθετήστε τον βιντεοπροβολέα κοντά σε µία εύκολα
προσβάσιµη πρίζα έτσι ώστε το φις να µπορεί να αποσυνδεθεί
εύκολα σε περίπτωση σφάλµατος.

Αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα

Μην ανοίγετε ποτέ τα καλύµµατα του βιντεοπροβολέα
εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται συγκεκριµένα
στο Εγχειρίδιο χρήσης. Μην επιχειρείτε ποτέ να
αποσυναρµολογήσετε ή να τροποποιήσετε τον
βιντεοπροβολέα (συµπεριλαµβανοµένων και των
αναλώσιµων).
Οι ηλεκτρικές τάσεις στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα
ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή
σοβαρό τραυµατισµό.

Μην
αποσυναρµολογείτ

ε

Η εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα στο ταβάνι ή σε έναν
τοίχο απαιτεί ειδικές γνώσεις. Εάν δεν πραγµατοποιηθούν
σωστά οι εργασίες εγκατάστασης, ο προβολέας µπορεί να
πέσει κάτω. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό ή
ατυχήµατα.
Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για να φέρει εις πέρας
την εργασία εγκατάστασης.

Οδηγίες
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Προειδοποίηση

Εάν χρησιµοποιείτε βάση οροφής και τοποθετήσετε
προϊόντα συγκόλλησης για να αποτρέψετε τη χαλάρωση των
βιδών ή αν χρησιµοποιείτε λιπαντικά ή έλαια στον
βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προκληθεί ρωγµή στο
περίβληµα του βιντεοπροβολέα και πτώση της συσκευής από
τη βάση οροφής. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σοβαρό
τραυµατισµό σε άτοµα που βρίσκονται κάτω από το
στήριγµα, καθώς και ζηµιά στον βιντεοπροβολέα.
Κατά την εγκατάσταση ή τη ρύθµιση της βάσης οροφής, µη
χρησιµοποιείτε προϊόντα συγκόλλησης για να µην
χαλαρώνουν οι βίδες και µη χρησιµοποιείτε έλαια ή
λιπαντικά.

Μην κάνετε τα
εξής

Η εσφαλµένη εγκατάσταση της βάσης οροφής και του
βιντεοπροβολέα µπορεί να προκαλέσει πτώση του
βιντεοπροβολέα. Αφού εγκαταστήσετε την κατάλληλη βάση
Epsοn που στηρίζει τον βιντεοπροβολέα σας, βεβαιωθείτε
ότι έχετε ασφαλίσει τη βάση σε όλα τα σηµεία στερέωσης
του βιντεοπροβολέα. Επιπλέον, ασφαλίστε τον
βιντεοπροβολέα και τις βάσεις χρησιµοποιώντας σύρµα που
είναι αρκετά γερό ώστε να αντέχει το βάρος τους.

Οδηγίες

Όταν εγκαθιστάτε τον βιντεοπροβολέα σε ένα ψηλό µέρος,
όπως ένα ταβάνι, έναν τοίχο ή ένα ράφι, χρησιµοποιείτε ένα
σύρµα που είναι αρκετά γερό ώστε να ασφαλίσει τον
βιντεοπροβολέα στο µέρος εγκατάστασης και να τον
αποτρέψει από το να πέσει.

Οδηγίες

Μην εγκαταστήσετε τον βιντεοπροβολέα σε µέρη όπου θα
είναι εκτεθειµένος σε υγρασία ή σκόνη, όπως κοντά σε
πάγκους κουζίνας, κουζίνες, ή κοντά σε αφυγραντήρες ή σε
µέρη εκτεθειµένα σε καπνό ελαίων ή ατµό.
∆ιαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας.

Μην κάνετε τα
εξής

Μη χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε τον βιντεοπροβολέα σε
µέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε σκόνη ή λεκέδες.
∆ιαφορετικά, η ποιότητα της προβαλλόµενης εικόνας
ενδέχεται να υποβαθµιστεί, ή το φίλτρο αέρα να φράξει,
οδηγώντας σε δυσλειτουργία ή πυρκαγιά.

Μην κάνετε τα
εξής
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Προειδοποίηση

Μη χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα σε µέρη όπου
µπορεί να είναι εκτεθειµένος σε βροχή, νερό ή υπερβολική
υγρασία.
Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μη χρησιµοποιείτε

σε βρεγµένες
περιοχές

Μη χρησιµοποιείτε πηγή ρεύµατος µε ισχύ διαφορετική από
αυτές που διευκρινίζονται στο Εγχειρίδιο χρήσης.
Η χρήση άλλης πηγής ρεύµατος µπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Αν δεν είστε σίγουροι για την ισχύ του ρεύµατος,
συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας ή την τοπική εταιρεία
ηλεκτρισµού σας.

Μην κάνετε τα
εξής

Ελέγξτε τις διευκρινήσεις του καλωδίου τροφοδοσίας.
Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται µε τον
βιντεοπροβολέα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις
τροφοδοσίας για τη χώρα αγοράς. Η χρήση ακατάλληλου
καλωδίου τροφοδοσίας µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Εάν χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα στη χώρα όπου τον
αγοράσατε, χρησιµοποιήστε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας
που συνόδευε τον βιντεοπροβολέα. Εάν χρησιµοποιείτε τον
βιντεοπροβολέα σε χώρα διαφορετική από αυτή όπου τον
αγοράσατε, χρησιµοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για αυτή
τη χώρα.

Οδηγίες
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Προειδοποίηση

Προσέχετε κατά τον χειρισµό του φις.
Η αδυναµία συµµόρφωσης µε αυτές τις προφυλάξεις µπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Κατά τον χειρισµό, πάρτε τα παρακάτω µέτρα προφύλαξης.
• Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου, τα καλώδια
επέκτασης ή τις µπαλαντέζες.
• Μην τοποθετείτε το φις σε σκονισµένες πρίζες.
• Εισαγάγετε το φις σωστά στην πρίζα.
• Μην κρατάτε το φις µε βρεγµένα χέρια.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν αποσυνδέετε
το φις. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε πάντα το φις όταν το
αποσυνδέετε.

Οδηγίες

Μη χρησιµοποιείτε φθαρµένα καλώδια τροφοδοσίας.
Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Κατά τον χειρισµό, πάρτε τα παρακάτω µέτρα προφύλαξης.
• Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω στο καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Μην λυγίζετε, στρίβετε ή τραβάτε το καλώδιο
τροφοδοσίας µε δύναµη.
• Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας µακριά από ηλεκτρικές
συσκευές που εκπέµπουν θερµότητα.
• Μη δένετε το καλώδιο τροφοδοσίας µε άλλα καλώδια.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί (εάν το εσωτερικό
καλώδιο είναι εκτεθειµένο, έχει κοπεί το καλώδιο και ούτω
καθεξής), επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας.

Μην κάνετε τα
εξής

Μην αγγίζετε το φις κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής
καταιγίδας.
∆ιαφορετικά, µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.

Μην αγγίζετε

Μην τοποθετείτε δοχεία µε υγρά ή χηµικά πάνω στον
βιντεοπροβολέα.
Η ρίψη οποιοδήποτε υγρού µέσα στο βιντεοπροβολέα
ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μη βρέχετε
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Προειδοποίηση

Μην κοιτάτε τον φακό όταν είναι αναµµένος ο
βιντεοπροβολέας.
Το έντονο φως µπορεί να βλάψει τα µάτια σας. Οι οικογένειες
µε µικρά παιδιά θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικές.
Επίσης, µην κοιτάτε τον φακό χρησιµοποιώντας οπτικές
συσκευές όπως µεγεθυντικούς φακούς ή τηλεσκόπια.

Μην κάνετε τα
εξής

Μην εισάγετε ή ρίχνετε µεταλλικά, εύφλεκτα ή ξένα
αντικείµενα στις σχισµές ή τα ανοίγµατα του
βιντεοπροβολέα και µην τα αφήνετε κοντά στον
βιντεοπροβολέα.
∆ιαφορετικά, µπορεί να προκύψει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή
εγκαύµατα.

Μην κάνετε τα
εξής

Μην αφήνετε τον βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο µε
τις µπαταρίες του µέσα σε όχηµα µε κλειστά παράθυρα, σε
µέρη όπου θα εκτεθούν σε άµεσο ηλιακό φως ή σε άλλα µέρη
που µπορεί να θερµανθούν υπερβολικά, όπως σε σχισµές
κλιµατιστικών ή θερµάστρων.
Ενδέχεται να προκληθεί θερµική παραµόρφωση ή
δυσλειτουργία, που µπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.

Μην κάνετε τα
εξής

Μη χρησιµοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια για
να αφαιρέσετε τυχόν ακαθαρσίες ή σκόνη που έχουν
προσκολληθεί σε εξαρτήµατα, όπως ο φακός ή το φίλτρο
του βιντεοπροβολέα.
Επειδή το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα θερµαίνεται πολύ
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τα αέρια µπορεί να
προκαλέσουν πυρκαγιά.
Χρησιµοποιήστε µια ηλεκτρική σκούπα ή έναν χειροκίνητο
φυσητήρα για να αφαιρέσετε τυχόν ακαθαρσίες ή σκόνη που
έχουν προσκολληθεί σε εξαρτήµατα, όπως ο φακός ή το
φίλτρο αέρα.

Μην ψεκάζετε

Μη χρησιµοποιείτε τον προβολέα σε µέρη όπου µπορεί να
υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια στην ατµόσφαιρα.

Μην ψεκάζετε
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Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείµενα µπροστά στον φακό
του βιντεοπροβολέα.
∆ιαφορετικά, ενδέχεται να προκύψει πυρκαγιά.

Μην κάνετε τα
εξής

Κατά την προβολή, µην εµποδίζετε το φως που βγαίνει από
τον βιντεοπροβολέα µε το κάλυµµα του φακού
(αφαιρούµενο) ή µε βιβλία κ.λπ.
Εάν το φως από τον βιντεοπροβολέα µπλοκάρεται, η
θερµοκρασία στο σηµείο εστίασης αυξάνεται και αυτό µπορεί
να προκαλέσει τήξη, έγκαυµα ή πρόκληση πυρκαγιάς. Επίσης,
ο φακός ενδέχεται να υπερθερµανθεί λόγω του
αντανακλώµενου φωτός, µε πιθανή πρόκληση δυσλειτουργίας
στον βιντεοπροβολέα. Για να διακόψετε την προβολή,
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Σίγαση A/V ή Κλείστρο ή
απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα.

Μην κάνετε τα
εξής
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Προσοχή

Μην εµποδίζετε τις υποδοχές και τα ανοίγµατα στη θήκη
του βιντεοπροβολέα. Παρέχουν εξαερισµό και αποτρέπουν
την υπερθέρµανση του βιντεοπροβολέα. Μην τοποθετείτε
τον βιντεοπροβολέα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα µέρη.
• Κακώς αεριζόµενα ή στενά µέρη, όπως µέσα σε µια
ντουλάπα ή σε µια βιβλιοθήκη.
• Επάνω σε µαλακές επιφάνειες, όπως χαλιά,
κλινοσκεπάσµατα, κουβέρτες κ.λπ.
• Μην καλύπτετε τον βιντεοπροβολέα µε κουβέρτες,
κουρτίνες ή τραπεζοµάντιλα.
• Κακώς αεριζόµενα µέρη, όπως το εσωτερικό ενός ραφιού
εξοπλισµού ήχου και εικόνας ή ενός ντουλαπιού.
• Σηµεία που εκτίθενται σε υψηλές θερµοκρασίες, όπως
κοντά σε συσκευές θέρµανσης.

Για τους βιντεοπροβολείς που διαθέτουν σχισµή εξαερισµού
στο κάτω µέρος, µην τοποθετείτε τίποτα κάτω από τον
βιντεοπροβολέα, όπως ύφασµα ή χαρτί. Αυτά ενδέχεται να
αναρροφηθούν από τη σχισµή εξαερισµού κατά τη διάρκεια
της προβολής, προκαλώντας αύξηση της εσωτερικής
θερµοκρασίας και δηµιουργώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.
Κατά την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα κοντά σε τοίχο,
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κενό όπως καθορίζεται στο Εγχειρίδιο
χρήσης µεταξύ του τοίχου και της σχισµής εξαερισµού.
• Μην εγκαθιστάτε τον βιντεοπροβολέα σε αεροστεγές
µέρος.

Εάν ο βιντεοπροβολέας πρέπει να εγκατασταθεί σε αεροστεγές
µέρος, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι έχουν επίσης
εγκατασταθεί κλιµατισµός και εξοπλισµός εξαερισµού. Εάν το
µέρος δεν είναι επαρκώς αεριζόµενο, η ζέστη που παράγεται
από τον βιντεοπροβολέα θα συσσωρευτεί και µπορεί να
ενεργοποιήσει τα ενσωµατωµένα κυκλώµατα προστασίας του
βιντεοπροβολέα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πιθανότητα
δυσλειτουργίας του βιντεοπροβολέα.

Μην κάνετε τα
εξής
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Προσοχή

Μην εγκαθιστάτε τον βιντεοπροβολέα σε µέρος που δεν
είναι αρκετά γερό ώστε να σηκώσει το βάρος του ή σε
ασταθή επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι που κουνιέται ή έχει
κλίση.
Ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει ή να ανατραπεί
προκαλώντας ζηµιά, παραµόρφωση ή τραυµατισµό.

Μην τοποθετείτε
σε ασταθείς
επιφάνειες

Μη στέκεστε επάνω στον βιντεοπροβολέα και µην
τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω του.
Μπορεί να πέσετε και να προκληθεί τραυµατισµός ή να
προκληθεί ζηµιά στον βιντεοπροβολέα. Μην κάνετε τα

εξής

Κρατήστε τις µπαταρίες που έχουν αφαιρεθεί από το
τηλεχειριστήριο µακριά από παιδιά.
Τα παιδιά µπορούν να καταπιούν τις µπαταρίες, οι οποίες
ενδέχεται να κολλήσουν στον λαιµό τους. Σε περίπτωση
κατάποσης µπαταρίας, ζητήστε άµεσα ιατρική βοήθεια.

Μην κάνετε τα
εξής

Μην τοποθετείτε κοντά στις σχισµές εξαερισµού οτιδήποτε
µπορεί να παραµορφωθεί ή να καταστραφεί από τη ζέστη.
Μη φέρνετε τα χέρια ή το πρόσωπό σας κοντά στις σχισµές
εξαερισµού κατά τη λειτουργία του βιντεοπροβολέα.
Ενδέχεται να καείτε ή να προκληθούν υλικές ζηµιές λόγω του
καυτού αέρα που εξέρχεται από τις σχισµές εξαερισµού.

Μην κάνετε τα
εξής

Μην τοποθετείτε πηγή ανοιχτής φλόγας, όπως ένα
αναµµένο κερί, επάνω ή κοντά στον βιντεοπροβολέα.

Μην κάνετε τα
εξής

Αποσυνδέστε τον βιντεοπροβολέα όταν δεν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για µεγάλα διαστήµατα.
Η µόνωση µπορεί να φθαρεί, οδηγώντας πιθανώς σε φωτιά.

Αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα
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Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιηµένη, το
φις είναι αποσυνδεδεµένο από την πρίζα και όλα τα καλώδια
είναι αποσυνδεδεµένα πριν µετακινήσετε τον
βιντεοπροβολέα.
Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα

Αποσυνδέστε τον βιντεοπροβολέα από την πρίζα πριν από
τον καθαρισµό.
Αυτό αποτρέπει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τον
καθαρισµό. Αποσυνδέστε το

φις από την πρίζα

Χρησιµοποιήστε ένα στεγνό πανί (ή, για επίµονες
ακαθαρσίες και λεκέδες, ένα νωπό πανί που έχετε στραγγίξει
καλά) για τον καθαρισµό. Μη χρησιµοποιείτε υγρά
καθαριστικά αεροζόλ ή διαλυτικά, όπως οινόπνευµα,
διαλυτικό βαφής ή βενζίνη.
Η διείσδυση νερού ή η αλλοίωση και η φθορά του
περιβλήµατος του βιντεοπροβολέα ενδέχεται να οδηγήσουν σε
ηλεκτροπληξία.

Οδηγίες

Τα καλώδια θα πρέπει να συνδεθούν µε τρόπο ώστε να µην
υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε επάνω τους κ.λπ.
Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πτώσεις και τραυµατισµό.

Οδηγίες
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Προσοχή

Η λανθασµένη χρήση µπαταριών µπορεί να προκαλέσει
διαρροή του υγρού της µπαταρίας και σχίσιµο της
µπαταρίας, οδηγώντας ενδεχοµένως σε πυρκαγιά,
τραυµατισµό ή διάβρωση του βιντεοπροβολέα. Κατά την
αντικατάσταση των µπαταριών, πάρτε τις ακόλουθες
προφυλάξεις.
• Μη χρησιµοποιείτε διαφορετικούς τύπους µπαταριών ή
αναµιγνύετε παλιές µε καινούργιες µπαταρίες.
• Μη χρησιµοποιείτε µπαταρίες διαφορετικές από εκείνες
που διευκρινίζονται στο Εγχειρίδιο χρήσης.
• Αν υπάρξει διαρροή µπαταριών, σκουπίστε το υγρό
µπαταρίας µε ένα πανί κ.λπ. και αντικαταστήστε τις µε νέες
µπαταρίες. Αν πέσει υγρό στα χέρια σας, πλύνετέ τα αµέσως.
• Αντικαταστήστε τις µπαταρίες αµέσως µόλις εξαντληθούν.
• Αν πρόκειται να µη χρησιµοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα
για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις
µπαταρίες.
• Μην εκθέτετε τις µπαταρίες σε ζέστη ή φλόγα και µην τις
βάζετε στο νερό.
• Εισαγάγετε τις µπαταρίες έτσι ώστε οι πολικότητες (+ και -
) να είναι σωστές.

Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σύµφωνα µε τους
τοπικούς κανονισµούς.

Οδηγίες

Ακολουθήστε το πρόγραµµα συντήρησης για αυτόν τον
βιντεοπροβολέα.
Αν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για πολύ
καιρό, ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη, η οποία ενδέχεται να
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα περιοδικά, όπως απαιτείται.
Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για να καθαρίσετε το
εσωτερικό του βιντεοπροβολέα, όπως απαιτείται.

Οδηγίες
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Προσοχή

Μην εγκαθιστάτε σε χώρους όπου µπορεί να παρουσιαστεί
ζηµιά λόγω αλατιού ή σε χώρους που υπόκεινται σε
διαβρωτικά αέρια, όπως θειικό αέριο από θερµές πηγές.
∆ιαφορετικά, η διάβρωση µπορεί να προκαλέσει πτώση του
βιντεοπροβολέα. Μπορεί επίσης να προκαλέσει δυσλειτουργία
του προβολέα.

Μην κάνετε τα
εξής

Μην ενεργοποιείτε τον βιντεοπροβολέα όταν η ένταση ήχου
είναι πολύ υψηλή. (Μόνο για µοντέλα µε ενσωµατωµένο
ηχείο)
Οι δυνατοί ήχοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής.
Χαµηλώνετε πάντα τον ήχο πριν απενεργοποιήσετε τον
βιντεοπροβολέα. ∆υναµώστε σταδιακά τον ήχο αφού
ενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα.

Οδηγίες

Αποφύγετε να στέκεστε µπροστά στον βιντεοπροβολέα, έτσι
ώστε να µην εµποδίζετε τις προβαλλόµενες εικόνες και να
µην πέφτει έντονο φως στα µάτια σας.
Η οπτική επαφή µε το φως του βιντεοπροβολέα ενδέχεται να
βλάψει την όρασή σας.

Οδηγίες

Μην αποσυναρµολογείτε τον βιντεοπροβολέα κατά την
απόρριψή του.
Απορρίψτε σύµφωνα µε τους τοπικούς ή εθνικούς νόµους και
κανονισµούς. Μην κάνετε τα

εξής
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Φροντίστε να µελετήσετε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποφύγετε
τυχόν δυσλειτουργίες, σφάλµατα λειτουργίας ή ζηµιά στον βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σηµειώσεις σχετικά µε τον χειρισµό και την αποθήκευση" σελ.15
• "Πλαίσιο LCD" σελ.17
• "Μετείκασµα (Αποτύπωση εικόνας)" σελ.17
• "Σηµειώσεις για τη µεταφορά του βιντεοπροβολέα" σελ.17
• "Καλώδια τροφοδοσίας για υπερπόντια χρήση" σελ.18

Σηµειώσεις σχετικά µε τον χειρισµό και την
αποθήκευση

• Μη χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε τον βιντεοπροβολέα σε µέρη όπου
ενδέχεται να εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες.
Επιπλέον, αποφύγετε µέρη όπου η θερµοκρασία ενδέχεται να αλλάξει
απότοµα.
Φροντίστε να µελετήσετε τις θερµοκρασίες λειτουργίας και τις
θερµοκρασίες αποθήκευσης που παρέχονται στο Εγχειρίδιο χρήσης κατά τη
χρήση και την αποθήκευση του βιντεοπροβολέα.
Κατά την αποθήκευση του βιντεοπροβολέα, φυλάξτε τον σε µία στεγνή
τοποθεσία.

• Μην εγκαθιστάτε τον βιντεοπροβολέα σε µέρη όπου µπορεί να υφίσταται
δονήσεις ή κραδασµούς.

• Μην εγκαθιστάτε τον βιντεοπροβολέα κοντά σε καλώδια υψηλής
ηλεκτρικής τάσης ή σε πηγές µαγνητικών πεδίων.
Αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν παρεµβολές µε τη σωστή λειτουργία.

• Μην τοποθετείτε τον βιντεοπροβολέα µε κλίση προς τα µπροστά ή προς τα
πίσω µεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο χρήσης. Αν το
κάνετε, ενδέχεται να βλάψετε τον βιντεοπροβολέα ή να προκαλέσετε
κάποιο ατύχηµα.

• Ενδέχεται να χρειαστείτε ειδικά στηρίγµατα εγκατάστασης για κλίση και
εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα. Επικοινωνήστε µε έναν επαγγελµατία
και προετοιµάστε το στήριγµα. Σχεδιάστε το στήριγµα µε τέτοιον τρόπο
ώστε να µην πέφτει.
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• Μην αγγίζετε τον φακό µε γυµνά χέρια.
Ενδέχεται να µη µπορείτε να προβάλλετε καθαρά αν η επιφάνεια του
βιντεοπροβολέα είναι λερωµένη µε δαχτυλιές ή ακαθαρσίες. Για
βιντεοπροβολείς µε κάλυµµα φακού, προσαρτάτε πάντα το κάλυµµα στον
φακό όταν δε χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα, για να αποτρέψετε το
λέρωµα ή τη φθορά του φακού.

• Αφαιρέστε τις µπαταρίες από το τηλεχειριστήριο πριν από την
αποθήκευση.
Αν οι µπαταρίες παραµείνουν µέσα στο τηλεχειριστήριο για µεγάλες
περιόδους, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή.

• Μη χρησιµοποιείτε ή µην αποθηκεύετε τον βιντεοπροβολέα σε µέρη όπου
µπορεί να υπάρχει καπνός από έλαια ή τσιγάρα, καθώς µπορεί να επηρεάσει
δυσµενώς την ποιότητα των προβαλλόµενων εικόνων.

• Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για να καθαρίσετε το εσωτερικό του
βιντεοπροβολέα.
Εάν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για πολύ καιρό,
ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να
προκαλέσει αύξηση της εσωτερικής θερµοκρασίας του βιντεοπροβολέα,
οδηγώντας σε δυσλειτουργίες και πρόωρη αλλοίωση των οπτικών
εξαρτηµάτων.

• Όταν ένα λέιζερ υψηλής ισχύος ακτινοβολεί µέσω της επιφάνειας του
φακού του βιντεοπροβολέα ή του φακού της κάµερας, µπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία. Εάν το λέιζερ ακτινοβολεί µέσω της επιφάνειας
του φακού του βιντεοπροβολέα ή του φακού της κάµερας, µπλοκάρετε τη
δέσµη λέιζερ µε µη διαπερατές και άκαυστες µεταλλικές πλάκες όπως
αλουµίνιο ή σίδερο για προστασία του φακού του προβολέα και του φακού
της κάµερας. Φροντίστε να τοποθετήσετε το κάλυµµα στον φακό κατά την
αποθήκευση του βιντεοπροβολέα.

• Η Epson δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για απώλεια ή ζηµία που θα
προκληθεί από ζηµιά του βιντεοπροβολέα εκτός των όρων της εγγύησης
σέρβις.



Σηµειώσεις σχετικά µε τον χειρισµό και
την αποθήκευση

17

Πλαίσιο LCD

Το πλαίσιο LCD κατασκευάζεται µε χρήση τεχνολογίας εξαιρετικά υψηλής
ακρίβειας. Ωστόσο, ενδέχεται να εµφανιστούν µαύρες κουκκίδες στο πλαίσιο
ή κάποιες κόκκινες, µπλε ή πράσινες κουκκίδες να ανάβουν εξαιρετικά
φωτεινά. Επιπλέον, µερικές φορές ενδέχεται να εµφανιστούν ανωµαλίες
χρώµατος ή φωτεινότητας. Αυτές προκαλούνται από τα χαρακτηριστικά του
πλαισίου LCD και δεν αποτελούν ένδειξη δυσλειτουργίας.

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.

• Αλλάζετε την προβαλλόµενη εικόνα τακτικά.
• ∆ιακόπτετε τακτικά την προβολή.
Στο σπάνιο ενδεχόµενο αποτύπωσης 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

• Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Επιπλέον, ελέγξτε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλα τα καλώδια.

• Εάν το µοντέλο του βιντεοπροβολέα σας διαθέτει κάλυµµα φακού,
προσαρτήστε το στον φακό.
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• Εάν το µοντέλο του βιντεοπροβολέα σας έχει λειτουργία µετακίνησης
φακού, µετακινήστε τη θέση του φακού στην αρχική θέση.

• Εάν το µοντέλο του βιντεοπροβολέα σας διαθέτει επεκτεινόµενη βάση,
συµπτύξτε την.

• Εάν το µοντέλο του βιντεοπροβολέα σας διαθέτει λαβή, κρατήστε τον
βιντεοπροβολέα από τη λαβή κατά τη µεταφορά.

• Κατά τη µεταφορά µεγάλων µοντέλων, βεβαιωθείτε ότι µεταφέρονται από
τον αριθµό ατόµων που έχει καθοριστεί στο Εγχειρίδιο χρήσης.

Κατά τη µεταφορά του βιντεοπροβολέα στον κατασκευαστή για επισκευές
Τα εσωτερικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα αποτελούνται από πολλά
γυάλινα εξαρτήµατα και εξαρτήµατα υψηλής ακρίβειας. Κατά τη µεταφορά
του βιντεοπροβολέα, λάβετε τα ακόλουθα µέτρα για να προστατέψετε τον
βιντεοπροβολέα από τυχόν ζηµιά εξαιτίας κραδασµών.
Τυλίξτε καλά τον βιντεοπροβολέα µε υλικό συσκευασίας για να τον
προστατεύσετε από κραδασµούς και τοποθετήστε τον σε ένα κουτί από
σκληρό χαρτόνι. Φροντίστε να ενηµερώσετε τη µεταφορική εταιρεία ότι τα
περιεχόµενα είναι εύθραυστα.
* Παρακαλούµε σηµειώστε ότι τυχόν δυσλειτουργίες που προκύπτουν κατά
τη µεταφορά του βιντεοπροβολέα από τον πελάτη δεν καλύπτονται από την
εγγύηση.

Καλώδια τροφοδοσίας για υπερπόντια χρήση

Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται µε αυτόν τον βιντεοπροβολέα
συµβιβάζεται µε τους κανονισµούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Μη χρησιµοποιείτε
καλώδιο τροφοδοσίας διαφορετικό από αυτό που παρέχεται µε τον
βιντεοπροβολέα.
Εάν χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα υπερπόντια, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς
της τροφοδοσίας, το σχήµα της πρίζας και η ηλεκτρική ταξινόµηση του
βιντεοπροβολέα συµβιβάζονται µε τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε
ένα κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας στη χώρα σας.
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Επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή της Epson σε µία από
τις χώρες που σηµειώνονται στη λίστα επαφών της Epson για λεπτοµέρειες
σχετικά µε την απόκτηση του κατάλληλου καλωδίου τροφοδοσίας.

Γενικές διευκρινήσεις καλωδίου τροφοδοσίας
Οι παρακάτω συνθήκες πρέπει να µελετηθούν ανεξαρτήτως της χώρας
χρήσης.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να διαθέτει σηµάνσεις έγκρισης από την
αρχή προτύπων της χώρας στην οποία θα χρησιµοποιηθεί ο
βιντεοπροβολέας.

• Το φις πρέπει να έχει ίδιο σχήµα µε τις πρίζες στην χώρα χρήσης.

Παραδείγµατα αρχών προτύπων ή σηµάνσεων έγκρισης σε διαφορετικές
χώρες

Όνοµα χώρας Αρχή προτύπων ή
σήµανση έγκρισης

Όνοµα χώρας Αρχή προτύπων ή
σήµανση έγκρισης

Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής

UL Νορβηγία NEMKO

Καναδάς CSA Φινλανδία FIMKO

Ηνωµένο Βασίλειο BSI Γαλλία LCIE

Ιταλία IMQ Βέλγιο CEBEC

Αυστραλία SAA Ολλανδία KEMA

Αυστρία OVE Ιαπωνία PSE

Ελβετία SEV Κορέα EK

Σουηδία SEMKO Κίνα CCC

∆ανία DEMKO Σιγκαπούρη PSB

Γερµανία VDE
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Εάν ο βιντεοπροβολέας σας εµφανίσει κάποιο πρόβληµα, δηµιουργήστε ένα
αντίγραφο αυτών των φύλλων ελέγχου και χρησιµοποιήστε τα για να
εξηγήσετε τα συµπτώµατα των προβληµάτων πιο ξεκάθαρα όταν καλείτε για
σέρβις.
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Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς
εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson
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Χρησιµοποιήστε τις παραπάνω πληροφορίες επικοινωνίας σε περίπτωση που
προκύψουν προβλήµατα µε τον βιντεοπροβολέα ενώ βρίσκεστε στο
εξωτερικό.
Αυτή η λίστα διευθύνσεων ισχύει από τον Απρίλιο του 2021.
Μπορείτε να αποκτήσετε µια πιο ενηµερωµένη διεύθυνση επικοινωνίας από
την αντίστοιχη ιστοσελίδα που αναφέρεται εδώ. Εάν δε βρείτε αυτό που
ψάχνετε σε κάποια από αυτές τις σελίδες, παρακαλούµε επισκεφθείτε την
αρχική σελίδα της Epson στο www.epson.com.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA" σελ.22
• "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" σελ.24
• "SOUTH AMERICA" σελ.24
• "ASIA & OCEANIA" σελ.25
• "Απόδοση πνευµατικών δικαιωµάτων" σελ.25

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA :
ITD Sh.p.k
https://www.itd-al.com

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.itd-al.com
http://www.epson.ee
http://www.epson.lv
http://www.epson.at
http://www.epson.fi
http://www.epson.lt
https://www.epson.be
https://www.epson.fr
https://www.epson.be
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BOSNIA AND
HERZEGOVINA :
NET d.o.o. Computer
Engineering
https://netcomp.rs

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

NORTH MACEDONIA :
Digit Computer
Engineering
http://digit.net.mk

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

GREECE :
Info Quest Technologies
S.A.
https://www.infoquest.gr

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

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

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

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

CYPRUS :
A.T. Multitech
Corporation Ltd.
http://www.multitech.com.
cy

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

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

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

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

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

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

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

ROMANIA :
Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
https://www.epson.ro

RUSSIA :
Epson CIS
https://epson.ru

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

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

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

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

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

http://www.net.com.ba
https://www.epson.de
http://digit.net.mk
http://www.kolbis.com
https://www.oktabit.gr
https://www.epson.nl
http://www.mrservis.hr
https://www.epson.hu
https://www.epson.no
http://www.mechatronic.com.cy
http://www.mechatronic.com.cy
https://www.epson.ie
https://www.epson.pl
https://www.epson.cz
https://www.epson.co.il
https://www.epson.pt
https://www.epson.dk
https://www.epson.it
https://www.epson.ro
https://epson.ru
http://www.epson.kz
http://www.tecpro.com.tr
http://www.epson.ua
http://www.birotehna.si
https://www.epson.co.uk
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SERBIA :
Nepo System d.o.o.
https://neposystem.rs
AIGO Business System
d.o.o. Beograd
https://aigo.rs

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

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

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

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

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

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

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

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA :
Epson Canada, Ltd.
https://epson.ca

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

U. S. A. :
Epson America, Inc.
https://epson.com/usa

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

ECUADOR :
Epson Ecuador
https://epson.com.ec

SOUTH AMERICA

ARGENTINA :
Epson Argentina S.R.L.
https://epson.com.ar

CHILE :
Epson Chile S.A.
https://epson.cl

PERU :
Epson Peru S.A.
https://epson.com.pe

http://www.atompartner.rs/wp/
https://www.ewe.rs
https://www.epson.es
https://www.epson.co.za
https://www.epson.fr
https://www.epson.sk
https://www.epson.se
https://www.epson.ch
https://www.epson.co.za
https://www.epson.ae
https://epson.ca
https://epson.com.mx
https://epson.com/usa
https://epson.co.cr
https://epson.com.ec
https://epson.com.ar
https://epson.cl
https://epson.com.pe
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BRAZIL :
Epson do Brasil
https://epson.com.br

COLOMBIA :
Epson Colombia Ltd.
https://epson.com.co

VENEZUELA :
Epson Venezuela S.A.
https://epson.com.ve

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA :
Epson Australia Pty. Ltd.
https://www.epson.com.au

INDONESIA :
PT. Epson Indonesia
https://www.epson.co.id

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

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

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

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

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

MALAYSIA :
Epson Malaysia Sdn.
Bhd.
https://www.epson.com.m
y

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

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

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

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

JAPAN :
Seiko Epson Co.
https://www.epson.jp

Απόδοση πνευµατικών δικαιωµάτων
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