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Μετά την απενεργοποίηση του προβολέα, αφήστε αρκετό χρόνο 
στα ανεμιστηράκια να ψυχράνουν την λυχνία προβολής, και 
ύστερα μπορείτε να αποσυνδέσετε τον προβολέα από την πρίζα. 
Επίσης αποφύγετε το τερματισμό λειτουργίας αμέσως μετά την 
ενεργοποίηση του προβολέα. Πάντα πρέπει να είναι σε 
λειτουργία τουλάχιστον για ένα λεπτό.

Το καθάρισμα του φίλτρου σκόνης στο άνοιγμα αερισμού κάθε 
3 – 6 μήνες βοηθάει στην αποτελεσματική ψύξη της λάμπας και 
έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής της λάμπας. Σας συνιστούμε 
αλλαγή φίλτρου σκόνης κάθε φορά που κάνετε αντικατάσταση της 
λάμπας.

2. ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΦΗΣΤΕ
ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

1. ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ



Κατά τη λειτουργία του προβολέα εξασφαλίστε απόσταση 50 
εκατοστών ανάμεσα στον προβολέα και στους τοίχους και άλλα 
αντικείμενα. Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω 
στον προβολέα. Εμποδίζοντας τον σωστό αερισμό μειώνετε τον 
χρόνο ζωής της λάμπας.

Στους περισσότερους προβολείς υπάρχει ρύθμιση σε οικονομική 
λειτουργία η οποία επεκτείνει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της 
λυχνίας προβολής (για 10-30%), αλλά μειώνει την φωτεινότητα. 
Με την οικονομική λειτουργία μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 
1000 ώρες της διάρκειας ζωής της λυχνίας. Ιδανική ευκαιρία για 
χρήση οικονομικής λειτουργίας είναι σε νυχτερινή προβολή. 

Όταν η λυχνία προβολής θερμαίνεται, είναι πολύ ευάλωτη στις 
ζημίες, γι΄αυτό μην μετακινείτε ποτέ τον προβολέα κατά την 
προβολή ή αμέσως μετά τον τερματισμό λειτουργίας χωρίς να 
κρυώσει αρκετά. 

3. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ΄ - ECO

4.  ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΕΙ

5. ΜΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ
ΟΤΑΝ Η ΛΑΜΠΑ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΗ

50 cm



Μην ακουμπάτε την λυχνία με γυμνά χέρια. Πάντα χρησιμοποιήστε 

πλαστικά γάντια. Η λιπαρότητα των χεριών που θα έμενε πάνω 

στην λάμπα, θα δημιουργούσε διαφορά θερμοκρασίας στην 

επιφάνεια της λάμπας, με αποτέλεσμα να μειώνει την διάρκεια 

ζωής της λάμπας.

Μην περιμένετε να σταματήσει να λειτουργεί η παλιά σας λάμπα. 

Μόλις σας ειδοποιήσει η ενδεικτική λυχνία LAMP ότι πλησιάζει το 

τέλος της διάρκειας ζωής της λάμπας, παραγγείλετε καινούργια. 

Έτσι δεν θα είναι η παλιά σας λάμπα τελείως χρησιμοποιημένη και 

θα μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε σαν υποκατάστατο. Μπορεί 

να σας χρειαστεί σε περίπτωση που η καινούργια σας λάμπα 

παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. 

Χρησιμοποιήστε την καινούργια λάμπα περισσότερο από το 

συνηθισμένο. Οποιοδήποτε πιθανό ελάττωμα θα φανεί συνήθως 

στις 10 πρώτες ώρες λειτουργίας. Στα σχολεία και στις εταιρίες που 

συχνά αγοράζουν περισσότερα τεμάχια για να τα αποθηκεύσουν, 

συνιστούμε να δοκιμάσουν την κάθε λάμπα τουλάχιστον για 20 

ώρες. 

6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ

8. ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΕΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΠΑ
ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ  

νέα
λάμπα

παλιά 

λάμπα

7. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΛΑΜΠΑ ΑΜΕΣΩΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ



Ο καπνός του τσιγάρου και σκόνη γεμίζουν τα φίλτρα σκόνης και 
το κέλυφος της λάμπας και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 
της ψύξης της λάμπας. Αποφύγετε τις δονήσεις και χτυπήματα. 
Χρησιμοποιήστε τον προβολέα μόνο σε θερμοκρασίες 
συνιστώμενες από τον κατασκευαστή. Προσέξτε επίσης την 
υψηλή υγρασία. Όταν φέρνετε τον προβολέα από εξωτερικό 
μέρος μέσα, αφήστε τον να ισορροπήσει σε θερμοκρασία 
δωματίου πριν την ενεργοποίησή του.

Σε περίπτωση που θα τοποθετήσετε τον προβολέα σας σταθερά 
σε ένα σημείο, σιγουρευτείτε ότι κοντά στα ανοίγματα αερισμού, 
τα οποία εισάγουν κρύο αέρα και εξάγουν θερμό αέρα, δεν 
υπάρχουν εμπόδια. Η διάρκεια ζωής μιας λάμπας σε έναν 
προβολέα που είναι τοποθετημένος ανάποδα είναι μικρότερη.

9. ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ

10. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΙΔΑΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο δικός σας προμηθευτής λαμπών για προβολείς και για τηλεοράσεις.

Συντάκτης του άρθρου: AlfaLampes.gr


