
 

 

 

  

 



Σας ευχαριστούµε για την επιλογή σας να αγοράσετε τον προβολέα VEGA 250 XLS 

FOCUS. Πριν προχωρήσετε σε οτιδήποτε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε 

απολύτως αντιληφθεί. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία με το σύμβολο 

2.Όταν ο προβολέας χρησιμοποιείται από άτομα που δεν γνωρίζουν την χρήση ή 

απο παιδεία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και εποπτεία. 

3. Φροντίστε να μη αγγίζετε ζεστά μέρη του προβολέα, π.χ. περιοχή λάμπας 

4.Φροντίστε το καλώδιο ρευματοληψίας να είναι σε αρίστη κατάσταση. 

5.Φροντίστε κατά την χρήση το καλώδιο να μή είναι διπλωμένο, και να μη ακουμπά 

θερμές επιφάνειες. 

6. Αν χρειάζεστε επέκταση καλωδίου φροντίστε αυτό να είναι της ίδιας αντοχής με 

το καλώδιο της συσκευής. 

7. Βγάλτε την συσκευή απο την πρίζα οταν δεν χρησιμοποιείται ή αν πρόκειται να 

την καθαρίσετε ή να την επισκευάσετε. 

8. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει προτού επιχειρήσετε να αλλάξετε την λάμπα. 

 

9. Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων μη αφήνετε την συσκευή σε υγρά μέρη, και 

μην την εκθέτετε στην βροχή. 

10.Σε περίπτωση βλάβης Μη επιχειρείτε να επισκευάστε την συσκευή. 

Απευθυνθείτε σε ειδικό τεχνίτη. 

11.Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να 

προκαλέσει πυρκαγιά βραχυκύκλωμα, τραυματισμούς 

12.Συνδέστε πάντοτε την συσκευή σε πρίζα με γείωση. 

13.Για να αλλάξετε την λάμπα προβολής βγάλτε την συσκευή απο την πρίζα 

προηγουμένως. 

14.Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με οπτικούς φακούς. Και δεν πρέπει να 

εκτίθεται κατ' ευθείαν στο ηλιακό φως. 

15.Μην μπλοκάρετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής. 

16. Το καλώδιο ρευματοληψίας είναι ειδικό και πρέπει να αντικατασταθεί με ίδιο 

αν χρειασθεί να αλλαχθεί. 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΣΕ ΑΣΦΑΑΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘA ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΣΑΣ Η ΣΕ 

ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ 
 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7ον ΧΙΛ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ 
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΤΗΛ- 0651- 34108 FAX- 0651- 73239 
 



 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΟΥ 
 

ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ 
ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 

 

 

I .  Κεφαλή προβολής 12. ∆ιακόπτης χαµηλής έντασης λάµπας 

2. Βραχίονας στήριξης κεφαλής 

προβολής 

13. ∆ιακόπτης ανοίγµατος/κλεισίµατος 

3. Κοµβίο εστίασης 14. Μοχλός αλλαγής λάµπας 

4. Επιφάνεια εργασίας 15. ∆εν υπάρχει σε αυτό το µοντέλο 

5. Θυρίδες εισαγωγής αέρα 16. Οπές για την τοποθέτηση διάταξης ρολλού 

6. Θέση αποθήκευσης καλωδίου  διαφάνειας 

7. Καλώδιο ρευµατοληψίας 17. Πλαίσιο επιφάνειας εργασίας 

8. Βίδα στερέωσης του βραχίονα 18. Καρφιά σταθεροποίησης διαφάνειας 

9. Θυρίδες εξαγωγής αέρα 19. Αντικειµενικός φακός 

10. Στήριγµα βραχίονα κεφαλής όταν 

είναι σε αναδίπλωση 

20. Καθρέπτης προβολής 

11. Ενδεικτικό καµένης λάµπας   
Η πολιτική συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων µας µπορεί να οδηγήσει σε συσκευή ελαφρώς 
διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες τόσο από άποψη εµφάνισης όσο 
και προδιαγραφών όµως οπωσδήποτε ποιοτικά καλύτερη από αυτή 
 

ΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ 

Μέσα στο κουτί και καθώς θα το ανοίξετε και θα το αδειάζετε θα βρείτε με τη σειρά τα 

παρακάτω υλικά. 

1. Το κάλυμμα του προβολέα.(προαιρετικό εξάρτημα) 

2. Το κυρίως σώμα του προβολέα. Προσοχή στην επιφάνεια εργασίας (γυάλινη επιφάνεια) 

3. Την κεφαλή του προβολέα, που είναι σε ένα από τα δύο προστατευτικά φελιζόλ που 

προστατεύουν τον προβολέα 



 

ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 

=> Ανασηκώστε τον βραχίονα προβολής (2) στην κάθετη θέση και στερεώστε τον 

βιδώνοντας τον µε την βίδα (8). 

=> Τοποθετείστε την κεφαλή προβολής (1) στον βραχίονα (2). Πιέστε λίγο προς τα 

κάτω και στρίψτε αριστερόστροφα το κοµβίο εστίασης (3) για να περάσει η 

κεφαλή στον βραχίονα. 

Ο προβολέας είναι τώρα έτοιµος για χρήση. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 

=> Βεβαιωθείτε οτι ο προβολέας σας είναι σε επίπεδη θέση.  

=>  Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει την σωστή τάση 220 Volt.  

=> Ξεδιπλώστε το καλώδιο και βάλτε το στην πρίζα. 

=> Ο προβολέας είναι ήδη εξοπλισµένος µε δυο λάµπες,    

συνεπώς δεν χρειάζεται  να τοποθετήσετε λάµπες σε αυτόν.  

=> Βεβαιωθείτε ότι οι θυρίδες (5) και (9) στο σύστηµα 

εξαερισµού δεν  είναι µπλοκαρισµένες. 

 =>Ανοίξτε τον καθρέπτη προβολής (20) στο 

επιθυµητό ύψος.  

=>  Βεβαιωθείτε ότι ο µοχλός αλλαγής λάµπας (14) 

είναι στην µία απο τις δυο ακραίες θέσεις. 

=> Τοποθετείστε την διαφάνεια στην επιφάνεια 

εργασίας (18).  

=> Ανοίξτε τον διακόπτη    της λάµπας (13). Ανοίξτε 

και τον διακόπτη (14) ο οποίος αυξάνει ή µειώνει την 

ένταση της λάµπας ανάλογα µε τις ανάγκες σας.  

=>  Με   τον  καθρέπτη  προβολής (20) κατευθύνετε   

την   εικόνα   στην   οθόνη προβολής, στο επιθυµητό ύψος.  

=>  Εστιάστε µε το κοµβίο εστίασης (3) την προβαλλόµενη 

εικόνα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μην αγγίζετε τον καθρέπτη (20) το φακό προβολής (19) και 

την επιφάνεια εργασίας (18)µε τα δάκτυλα ή άλλο αιχµηρό 

αντικείµενο. 

• ποτέ µη κλείνετε τον καθρέπτη προβολής (20) . κατά την 

διάρκεια της προβολής 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ 

Με την εφεδρική κατά την διάρκεια της προβολής 

=> Ο προβολέας είναι εξοπλισµένος µε δυο λάµπες αλογόνου 24V/250W. (29) 

=> Εαν κατά την διάρκεια της προβολής καεί η λάµπα αµέσως θα ανάψει η 

ενδεικτική λυχνία. (11). Με τον µοχλό αλλαγής λάµπας (14) αλλάξτε την καµένη 

λάµπα, µε την εφεδρική µετακινώντας τον µοχλό δεξιά ή αριστερά. 

Αντικατάσταση καµένης λάµπας µε άλλη καινούργια. 



=> Σβήστε τον προβολέα απο τον διακόπτη (13), βγάλτε 

το καλώδιο τροφοδοσίας απο την πρίζα και αφήστε 

τον προβολέα για λίγο να κρυώσει η λάµπα. 

=> Ανοίξτε το καπάκι του προβολέα ανασηκώνοντας το 

µε µικρή δύναµη όπως δείχνει το βέλος στο διπλανό 

σχήµα. 

=> Αλλάξτε την καµένη λάµπα µε άλλη καινούργια της 

ίδιας τάσης και έντασης. 

Προσοχή 

=> Μη πιάνετε τις λάµπες µε γυµνά χέρια. 

Χρησιµοποιείστε ένα κοµµάτι χαρτί υγείας.  

=>  Η λάµπα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το filament 

και η ανακλαστική επιφάνεια να σας δείχνουν την 

διπλανή εικόνα µετά την τοποθέτηση. 
 

Σταθεροποίηση διαφανειών 

Υπάρχουν 6 ακίδες (18) στις τρείς πλευρές του 

καλύµµατος (17) όπου ειδικές διαφάνειες µπορούν να 

σταθεροποιηθούν. 

 

Καθαρισµός οπτικού συστήµατος 

• Βγάλτε την συσκευή απο την πρίζα και αφήστε λίγο 

χρόνο για να κρυώσει.  

Καθαρισµός του Φακού Fresnel 

Ο φακός Fresnel είναι τοποθετηµένος κάτω απο την 

γυάλινη επιφάνεια εργασίας (4) και φθάνετε σε αυτόν αφού 

ανοίξετε το καπάκι (17). 

Απελευθερώστε το φακό Fresnel (31), που είναι ακριβώς κάτω απο την γυάλινη 

επιφάνεια εργασίας, µε περιστροφή των στηριγµάτων στερέωσης του φακού Fresnel 

(30) (είναι τα δυο µαύρα κοµβία), and πάρτε προσεκτικά το φακό Fresnel. στα χέρια 

σας 

Καθαρίστε µε αποσταγµένο νερό και ένα πολύ µαλακό ύφασµα το φακό Fresnel (31) 

την γυάλινη επιφάνεια εργασίας (17) και τον αντικειµενικό φακό (19). 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Όταν επανατοποθετείτε το φακό   Fresnel (31) σιγουρευτείτε ότι   η 

ένδειξη UP που υπάρχει σε µια γωνία του φακού δείχνει προς τον αντικειµενικό 

φακό (19), καθώς το καπάκι (17) είναι ανοικτό. 

Επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αντιστρέψει τις επιφάνειες του φακού Fresnel σε 

σχέση µε την προηγούµενη θέση τους. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



• Βγάλτε τον προβολέα  από την πρίζα 

οπωσδήποτε 

Όταν η λάµπα και ο ανεµιστήρας 

σταµατήσουν να λειτουργούν ταυτόχρονα 

αυτό πιθανόν να σηµαίνει καµένη ασφάλεια. 

Η ασφάλεια είναι τοποθετηµένη στην µία 

γωνία στο πάνω µπροστινό µέρος του 

προβολέα κοντά στον διακόπτη ασφαλείας 

(22). Φθάνετε εκεί αφού προηγουµένως 

ανοίξετε το καπάκι (17). Για να βγάλετε την 

ασφάλεια πιέστε την λίγο προς τα κάτω και 

ξεβιδώστε κατά 1/4 την καµένη ασφάλεια 

(26). Αντικαταστήστε την καµένη ασφάλεια 

µε άλλη όµοια, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

αναγράφονται στην ετικέτα (25). 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ   

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

0 προβολέας σταµάτησε να 

λειτουργεί κατά την 

διάρκεια της προβολής 

Καµένη λάµπα Αλλάξτε την λάµπα. Ακολουθείστε 

µε προσοχή τις οδηγίες που 

δίδονται παραπάνω 

 Οι θυρίδες 

εξαερισµού είναι 

µπλοκαρισµένες, 

και έχει 

υπερθερµανθεί. 

Κλείστε τον προβολέα. 

Ελευθερώστε τις µπλοκαρισµένες 

θυρίδες αερισµού, αφείστε τον 

προβολέα για λίγο να κρυώσει, και 

ανοίξτε για να συνεχίσετε την 

δουλειά σας 

 0 ανεµιστήρας 

ν|/ύξης είναι 

χαλασµένος 

Κλείστε τον προβολέα από τον 

διακόπτη λάµπας και αφήστε τον 

προβολέα για λίγο να κρυώσει. 

Ανοίξτε τον προβολέα ξανά και 

ελέγξτε ακουστικά αν λειτουργεί ο 

ανεµιστήρας. Αν δεν λειτουργεί 

σταµατήστε την δουλειά και 

απευθυνθείτε σε ειδικό τεχνίτη. 

 Η ασφάλεια έχει 

καεί 

Αλλάξτε την ασφάλεια. Αν ακόµη 

υπάρχει πρόβληµα τότε αυτό θα 

αντιµετωπισθεί µόνο απο ειδικό 

τεχνίτη, ηλεκτρονικό 

0 προβολέας δεν δίνει 

καθόλου φως, (δεν ανάβει η 

λάµπα) όταν ανοίγετε τον 

διακόπτη. 

Καµµένη λάµπα Αλλάξτε την λάµπα. Ακολουθείστε 

µε προσοχή τις οδηγίες που 

δίδονται παραπάνω 

 Το καλώδιο 

ρευµατοληψίας 

δεν είναι σωστά 

στην πρίζα 

Βάλτε το φις σωστά στην πρίζα. 



 Καµένη 

ασφάλεια 

Αλλάξτε την ασφάλεια ακολουθώντας 

τις οδηγίες 

Αν ακόµη υπάρχει πρόβληµα τότε 

αυτό θα αντιµετωπισθεί µόνο από 

ειδικό τεχνίτη. 

 0 µοχλός 

αλλαγής 

λάµπας (14) 

δεν είναι στην 

σωστή θέση 

του 

Σύρτε τον µοχλό αυτό (14) σε µία 

από τις δυο ακραίες θέσεις του 

 

Εάν αδυνατείτε να διορθώσετε το πρόβληµα που σας έχει παρουσιασθεί 
απευθυνθείτε σε ειδικό Τεχνίτη. 
Σε κάθε περίπτωση το ποιό απλό είναι να µας κάνετε ένα τηλεφώνηµα για να σας 

λύσουµε αµέσως και αποτελεσµατικά το 
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Technical data: 

Model 
Specification 

250 XLS 250 YLS 250 GLS 250 VLS 400 GLS 400 VLS 

Type Table-top Table-top Table-top Table-
top 

Table-
top 

Table-top 

Lamp (W/V) 250/24 250/24 250/24 250/24 400/36 400/36 

Lamp type EHJ EHJ EHJ EHJ EVD EVD 

Lamp changer Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Lamp saver / 
Economic switch 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Blown lamp 
indicator 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Projection 
Lens 
(elements) 

1 -fixed 3-fixed 3-fixed 3-vario 3-fixed 3-vario 

Focal length f=mm 295 315 315 280-320 315 280-320 

Picture Width 
(cm) min/max 

100/400 90/400 90/400 100/400 90/400 100/400 

Projection 
distance (cm) 
min/max 

120/450 120/450 120/450 120/450 120/450 120/450 

Condenser lens - - Yes Yes Yes Yes 

Work surface (mm) 285x285 285x285 285x285 285x285 285x285 285x285 

Foldable post Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Fringing Yes Yes Yes No Yes No 

Light output 
(Lumens) 

2500 2300 3000 3000 5000 5000 

Weight (kg) 
Net/Gross 
(packed) 

12,1/18 12,1/18 12,1/18 12,1/18 13,1/19 13,1/19 

Mains voltage (V ~) 230 230 230 230 230 230 

(available) 240 240 240 240 240 240 

Power consumption 
(W) 

300 300 300 300 500 500 

Fuse (slow) 1,6A 1.6A 1,6A 1,6A 4A 4A 
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