
49588

Οδηγίες ασφαλείας
 Πάντοτε να είστε βέβαιοι ότι το στήριγμα είναι αρκετά δυνατό για να σηκώσει τον projector και τα συνοδευτικά του πριν την εγκατάσταση.

Χρησιμοποιείται μόνο βίδες και ούπα κατάλληλα για το στήριγμα.
 Ελέγξτε τη συσκευή μετά την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας επιφόρτωση τουλάχιστον δύο φορές το βάρος του projector.
 Βεβαιωθείτε ότι το μέγιστο βάρος του projector δεν ξεπερνάει τα 10 κιλά.
 Ο projector εκπέμπει ζεστό αέρα. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η δυνατότητα εξαέρωσης είναι επαρκής και ότι άλλα υλικά δεν έρχονται σε επαφή με

τον projector.
Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στη συμμόρφωση.

 Βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα δεν έχουν τραβηχτεί πολύ σφιχτά όταν θέτετε σε λειτουργία τον projector.

Παρακαλώ σημειώστε:
Βεβαιωθείτε ότι το άνω τμήμα της βάσης στήριξης της συσκευής κουνιέται ελεύθερα στο μεντεσέ για καλύτερη ρύθμιση της θέσης του projector. Εάν
αυτό είναι πολύ σφιχτό ή πολύ χαλαρό προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του σφιχτήρα της βίδας χρησιμοποιώντας δύο γαλλικά κλειδιά.
Όπως είναι συνήθως μόνο πιθανό να θέσετε τον projector σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιώντας τη μονάδα τηλεχειρισμού, συνιστάται να
προσαρμοστεί ένας επιπλέον διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να απενεργοποιεί τον projector στην πρίζα.
Πάντα να χρησιμοποιείται καλής ποιότητας καλώδια απομόνωσης για τα καλύμματα.
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