
  
 
  

 
  

ΔΩΣΤΕ ‘ΖΩΗ’ ΣΤΗ  ΛΑΜΠΑ ΤΟΥ PROJECTOR ΣΑΣ 
  

Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί, πώς μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της 
λάμπας του projector , ή τουλάχιστον να μην χρειασθεί να αλλάξουμε λάμπα 
πολύ πριν από τις ώρες που προτείνει ο κατασκευαστής. Να λοιπόν κάποιες 
χρήσιμες συμβουλές, που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε. 
 

 Μην πιάνεται ΠΟΤΕ τη λάμπα με τα χέρια. Θα δείτε ότι απέξω στο κουτί 
της συσκευασίας γράφει: DO NOT TOUCH THE LAMP WITH FIGURES. 
Γενικά οτιδήποτε είναι από γυαλί, δεν το αγγίζουμε με γυμνά δάκτυλα. 
Τα δακτυλικά αποτυπώματα προκαλούν θερμοκρασιακές συγκεντρώσεις 
φωτός (temperature hot spots), με αποτέλεσμα το ράγισμα της λάμπας,  
στα σημεία αφής. 

 
 Καθαρίστε περιοδικά τα φίλτρα του projector. Μπλοκαρισμένα φίλτρα 

προκαλούν υπερθέρμανση της συσκευής  και τη δραστική μείωση της 
διάρκειας ζωής της λάμπας. Οι κατασκευαστές μπορούν εύκολα να 
ελέγξουν το πρόβλημα στα φίλτρα και να διακόψουν τυχόν εγγύηση 
της συσκευής η της λάμπας. Καλός αερισμός του projector, είναι το 
καλύτερο που προτείνεται. 

 
 Όταν αλλάζουμε λάμπα projector (Original Bulb), προσέχουμε τα 2 

αγώγιμα καλώδια που βρίσκονται συνδεδεμένα στη λάμπα. Εάν αυτά 
είναι πολύ σφιχτά, τότε υπάρχει περίπτωση να ραγίσει το κεραμικό 
υλικό και να μειωθεί η ηλεκτρονική μόνωσης της λάμπας. Αντίθετα, εάν 
είναι χαλαρά, είναι δυνατόν να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο στα άκρα, με 
αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση του φορτίου και την καταστροφή 
της λάμπας ( το κύκλωμα παροχής υψηλής τάσης θα δώσει περισσότερο 
ρεύμα και θα καταστρέψει τη λάμπα). 

 
 Κλείνουμε τον Projector με το τηλεχειριστήριο, και όχι βγάζοντας το 

καλώδιο από την πρίζα. Η θερμοκρασία της λάμπας, όταν λειτουργεί, 
είναι στους 1000 βαθμούς. Εάν βγάλουμε το καλώδιο από την πρίζα ( 
χωρίς να επιτρέψουμε στη λάμπα σταδιακά να κρυώσει), τότε το γυαλί 
της λάμπας θα υποστεί μια ανομοιόμορφη αλλαγή της θερμοκρασίας, με 
αποτέλεσμα να ραγίσει. 

 
 Όταν η λάμπα είναι ακόμη ζεστή ( δηλ. πριν ακόμη βγάλουμε το 

καλώδιο από την πρίζα), δεν μετακινούμε τον Projector. 
 

 Χρησιμοποιούμε eco mode, οποτεδήποτε αυτό είναι εφικτό. 


