
10  ПОРАД ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПРОЕКЦІЙНОЇ ЛАМПИ

Після вимкнення пристрою деякий час не виймайте кабель 
живлення з розетки, щоб вентилятор охолодив лампу. Також 
уникайте ситуації вимкнення проектора відразу після його 
старту. Між цими діями повинна минути принаймні хвилина.

Для забезпечення ефективного охолоджування лампи й 
продовження терміну її експлуатації необхідно очищувати 
повітряний фільтр та вентиляційну решітку принаймні раз в 
3-6 місяців. Під час заміни лампи, радимо вам поміняти і 
фільтр, який поставляється разом з деякими оригінальними 
ламповими модулями.

2) ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ ЗАЛИШТЕ
ПРОЕКТОР УВІМКНЕНИМ У РОЗЕТКУ 

1) РЕГУЛЯРНО ОЧИЩУЙТЕ ТА МІНЯЙТЕ
ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР 



Розташуєте проектор так, щоб між вентиляційною решіткою 
та стіною (або іншим об'єктом) залишалася відстань 
принаймні 50 см. Не кладіть на проектор папір чи інші 
предмети, які можуть стати на заваді циркуляції повітря та 

спричинити перегрів лампи.

Більшість сучасних проекторів мають еко-режим, що за 
рахунок зниження яскравості лампи (в середньому на 10-30 
%) підвищує термін її експлуатації на строк до 1000 годин. 
Ідеальні умови для увімкнення економічного режиму – це 
використання проектора в затемненому приміщенні.

Розігріваючись, лампа стає дуже крихкою. Тому проектор не 
можна переміщати поки він працює або безпосередньо після 
вимкнення.

3) ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ

4) ПРОЕКТОР ПОВИНЕН ОХОЛОДЖУВАТИСЯ

5) НЕ ПЕРЕМІЩУЙТЕ ПРОЕКТОР
З ГАРЯЧОЮ ЛАМПОЮ 

50 cm



Ніколи не торкайтеся до скляної колби голіруч. Для 
маніпуляції завжди використовуйте рукавички. Ручний жир 
може стати причиною перепаду температури під час роботи 
проектора й привести до вибуху лампи. Замінюючи лампу, 
необхідно переконатися, що ламповий модуль міцно стоїть в 

проекторі. Якщо це не так, необхідно його закріпити.

Замовте нову лампу, вже коли на проекторі спалахне індикатор 
необхідності заміни лампи, не чекаючи його повної зупинки. Це 
допоможе вам зберегти стару лампу як перевірочну або 
запасну в разі виникнення екстреної ситуації. Наприклад, якщо 

нова лампа раптово вийде зі строю.

Можливий дефект нової лампи, зазвичай, виявляється 
протягом перших 10 годин експлуатації. Це особливо актуально 
для шкіл чи компаній, що закуповують змінні лампи «про 
запас». Якщо ви не збираєтеся використовувати лампу відразу, 
ми все ж радимо вам протестувати її одразу після купівлі, 
випробовувавши її протягом 20 годин в робочому проекторі.

6) ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ
ДЛЯ ЗАМІНИ ЛАМПИ

7) ПРОТЕСТУЙТЕ ЛАМПУ ВІДРАЗУ
ПІСЛЯ ПРИДБАННЯ 

8) ВЧАСНО ЗАМОВТЕ НОВУ ЛАМПУ, А СТАРУ
НЕ ВИКИДАЙТЕ.



Ваш постачальник ламп до проекторів та проекційних телевізорів.
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Дим від сигарет, пил й інші забруднення забивають 
повітряний фільтр і корпус лампи, чим знижують термін її 
експлуатації. Уникайте вібрацій та ударів по проектору як під 
час роботи, так і у вимкненому стані. Проектор повинен 
працювати в температурному діапазоні, позначеному 
виробником. Також необхідно уникати підвищеної вологості.  
При переміщенні проектора з вулиці до приміщення не 
включайте його, поки він не адаптується до кімнатної 

температури.

Якщо ваш проектор встановлений як стаціонарний, то 
переконаєтеся, що ніщо не заважає його ефективному 
охолоджуванню. Не забувайте про те, що лампа в проекторі, 
встановленому догори ногами, має порівняно нижчий термін 
експлуатації.

9) ЗАБЕЗПЕЧТЕ ПРАВИЛЬНУ
УСТАНОВКУ ПРОЕКТОРА 

10) ЗАБЕЗПЕЧТЕ ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ


