Instrukce pro výměnu lampy

How to change lamp?

•1. Pro výměnu lampy budete potřebovat zpravidla pouze plochý nebo křížový šroubovák. Je dobré také
použít měkké rukavice, abyste zabránili kontaktu lampy s pokožkou.

• 1 Gather the necessary tools. Luckily, you'll only need a manual screwdriver to remove the panel. You will
also want to have a soft, non‐abrasive cloth handy to help avoid any contact with your fingers and the lamp
assembly. A Micro‐Fiber Cleaning Cloth is recommended

• 2 Vypněte projektor nebo televizi. Pro vychladnutí přístroje počkejte 30 minut, odpojte napájecí kabel ze
zásuvky.

• 2 Turn off TV or Projector. After 30minutes when the unit has cooled down properly , remove the power
cord from the outlet and the unit completely.

• 3 Otevřete kryt lampy. U projektorů se obvykle nachází na spodní straně projektoru. Projekční televizory
by měly mít kryt lampy umístěný v zadní části u podlahy na levé nebo pravé straně. K uvolnění krytu stačí
většinou povolit jeden šroubek. Pak odšroubujte 2‐4 šroubky, které drží v projektoru samotnou lampu.

• 3 Remove Lamp Compartment Door. The lamp compartment on projectors is usually located underneath
the projector unit. For Rear Projection TVs, the lamp compartment should be located in the rear towards the
bottom left or right side of the TV. 2‐4 screws will be holding the compartment in place. Removed the screws
and the lamp compartment door.

• 4 Opatrně odpojte všechny napájecí kabely, které mohou být k lampě připojené samostatně, vyjměte
lampu a odložte ji stranou. POZOR na střepy v případě prasklé lampy!!! V takovém případě důrazně
doporučujeme nechat před výměnou projektor vyčistit v odborném servisu, střepy by mohly poškodit
pohyblivé součásti projektoru.

• 4 Remove Lamp Assembly. Carefully pull out the lamp assembly and disconnect any power cords that may
still be connected to the lamp assembly. Put it aside and don't get it confused with your new lamp!
• 5 Clean Lamp Compartment. Dust gets everywhere and while you have the projector open, use a soft cloth
or micro‐fiber cleaning cloth to remove any loose dust from the lamp compartment.

• 5 Vyčistěte prostor pro lampu. Prach se dostane všude, takže když už je projektor otevřený je nejlepší jej
rovnou trochu vyčistit. Prach z prostoru lampy můžete opatrně vyfoukat stlačeným vzduchem nebo vytřete
hadříkem z mikrovlákna.

• 6 Insert New Lamp Assembly. Carefully reconnect any power cables to the new lamp if present and slide
the new lamp into the compartment in the same orientation that the original lamp came out.

• 6 Vložte novou lampu a připojte případné napájecí kabely.
• 7 Zajistěte lampu šroubky a uzavřete kryt lampy.

• 7 Replace Lamp Compartment Door. Set the lamp compartment door back into place and securely screw in
the door without screwing it in too tightly.

• 8 Nezapomeňte vynulovat všechny časovače lampy v projektoru nebo TV, jak na to se dozvíte
v uživatelské příručce k zařízení.

• 9 Don't forget to reset any lamp timers in your Projector or TV, this should be covered by the instruction
manual.

Doporučení:
fungovat.

Reccomendations: Its strongly recommended to have a backup lamp handy in case the lights go out
unexpectedly.

Manuál

Manuál

Je vhodné mít připravenu náhradní lampu pro případ, že projektor nečekaně přestane
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