
Instruções importantes de segurança
Siga estas instruções de segurança quando for instalar e utilizar o projetor:

Não olhe diretamente para a lente quando o projetor estiver ligado. A luz pode ferir seus olhos. Evite ficar na frente
do projetor para que a luz não fique em seus olhos.
Não coloque o projetor sobre mesas, suportes ou plataformas instáveis.
Não opere o projetor de lado ou inclinado para um lado. Não incline o projetor mais do que 30° para a frente ou para
trás.
Se for montar o projetor no teto ou em uma parede, a instalação deve ser realizada por técnicos qualificados, usando
as peças de montagem criadas especificamente para esse projetor.
Quando for instalar ou ajustar a armação para montagem no teto ou na parede, não utilize adesivos para evitar que
os parafusos se soltem e não use óleos ou lubrificantes. Isso pode fazer com que o projetor rache e caia da sua
montagem no teto. Isso poderá causar ferimentos graves a qualquer pessoa que esteja embaixo da armação e
poderá danificar o projetor.
Não use o projetor próximo a água, fontes de calor, fios de alta voltagem ou fontes de campo eletromagnético.
Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado no projetor. A utilização de uma fonte de alimentação diferente
pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Em caso de dúvida quanto à voltagem disponível, consulte o
revendedor ou a companhia de energia.
Coloque o projetor perto de uma tomada da qual o plugue possa ser removido facilmente.
Tome as precauções detalhadas a seguir ao manusear o plugue: Nunca segure o plugue com as mãos molhadas.
Não coloque o plugue em tomada que contenha pó. Coloque-o firmemente na tomada. Não puxe o cabo de
alimentação quando for desconectar o plugue. Segure o plugue sempre que for desconectá-lo da tomada. Não
sobrecarregue as tomadas, os cabos de extensão ou os filtros de linha. Não seguir estas precauções poderá resultar
em incêndio ou choque elétrico.
Não coloque o projetor onde os fios possam ser pisados. Isso pode causar desgaste ou dano ao plugue.
Desconecte o projetor da tomada antes de limpá-lo. Utilize um pano seco para limpeza (ou para remover sujeira ou
manchas difíceis, utilize um pano úmido bem torcido). Não use detergente líquido ou em aerossol, sprays contendo
gases inflamáveis ou solventes, como álcool, tíner ou benzina.
Não bloqueie as aberturas do projetor. Essas aberturas proporcionam ventilação e evitam que o projetor
superaqueça. Não utilize o projetor em sofás, tapetes ou outras superfícies macias e nem o coloque sobre pilhas de
papéis. Não cubra o projetor com cobertor, cortina ou toalha. Se estiver instalando o projetor perto de alguma parede,
deixe um espaço mínimo de 20 centímetros entre a parede e a abertura de ventilação.
Não use o projetor em armários fechados, a menos que seja providenciada ventilação adequada.
Nunca permita que objetos de qualquer tipo entrem nas ranhuras do projetor. Não deixe objetos, especialmente
objetos inflamáveis, próximos ao projetor. Nunca derrame líquidos de qualquer espécie sobre o projetor.
Se estiver usando dois ou mais projetores lado a lado, deixe pelo menos 60 centímetros de espaço entre eles para
que a ventilação seja adequada.
Pode ser necessário limpar o filtro de ar e o exaustor. A obstrução do filtro de ar ou da abertura de exaustão pode
bloquear a ventilação necessária para o resfriamento do projetor. Não use ar comprimido ou os gases podem deixar
um resíduo.
Não deixe o projetor em ambientes externos por longos períodos.
Exceto nos casos especificamente explicados neste manual, não tente efetuar reparos no produto. A manutenção do
equipamento deve ser realizada somente por profissionais devidamente qualificados. A abertura ou remoção das
tampas do equipamento pode expor o usuário a níveis de voltagem perigosos e outros riscos.
Nunca abra as tampas do projetor exceto nos casos especificamente explicados neste manual. Nunca tente
desmontar ou modificar o projetor. A manutenção do equipamento deve ser realizada somente por profissionais de
assistência técnica devidamente qualificados.
Desligue o projetor da tomada e encaminhe-o para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes
condições: caso o projetor não esteja funcionando normalmente, mesmo que as instruções de uso estejam sendo
seguidas, ou caso apresente alguma mudança no desempenho; caso o equipamento exale fumaça, odores
estranhos ou produza ruídos estranhos; caso o cabo de alimentação ou o plugue esteja danificado ou desgastado;
caso líquidos ou objetos estranhos tenham entrado no projetor; caso ele seja exposto a chuva ou água; caso tenha
caído ou o gabinete tenha sido danificado.
Não toque no plugue durante tempestades elétricas. Caso contrário, haverá risco de choques elétricos.
Desconecte o projetor quando não for utilizá-lo por longos períodos.
Não use o projetor onde ele possa ser exposto à chuva, água ou excesso de umidade.
Não use ou guarde o projetor onde fique exposto a fumaça, vapor, gases corrosivos, excesso de poeira, vibração ou
choque.
Não use o projetor onde gases inflamáveis ou explosivos possam estar presentes.
Não use nem guarde o projetor ou o controle remoto em locais quentes, próximos a aquecedores, sob luz direta do
sol ou em veículos fechados.



Nota: A(s) lâmpada(s) deste equipamento contém mercúrio. Entre em contato com os órgãos reguladores locais e
regionais para obter informações sobre eliminação e reciclagem de resíduos. Não jogue no lixo comum.

AVISO: Os cabos fornecidos com este produto contêm produtos químicos tais como chumbo, reconhecido pelo estado da
Califórnia como agente causador de defeitos congênitos e outros danos reprodutivos. Lave as mãos depois de manipulá-
los. (Este aviso é fornecido de acordo com a Proposition 65 no Cal. Health & Safety Code § 25249.5).

Tema principal: Avisos

Se utilizar o projetor em um país diferente do país onde o equipamento foi adquirido, utilize o cabo de alimentação
adequado à região.
Não se apoie no projetor nem coloque objetos pesados sobre ele.
Não utilize o projetor fora do intervalo de temperatura exigido de 0 a 40 ºC. Isso pode causar instabilidade na
exibição e danificar o projetor. Não use ou guarde o projetor onde ele possa ser exposto a mudanças repentinas de
temperatura.
Não guarde o projetor fora do intervalo de temperatura exigido de –10 ºC a 60 ºC ou exposto à luz solar direta por
longos períodos. Isso poderá danificar o gabinete.
Não coloque nada que possa ficar deformado ou danificado pelo calor perto das aberturas de exaustão. Não coloque
as mãos e nem o rosto perto das aberturas durante a projeção. Não coloque o seu rosto perto do projetor enquanto
ele estiver sendo usado.
Antes de mover o projetor, assegure-se de que tenha sido desligado, o plugue tenha sido retirado da tomada e todos
os cabos tenham sido desconectados.
Nunca tente retirar a lâmpada imediatamente após usar o equipamento porque estará extremamente quente. Antes
de retirar a lâmpada, desligue o equipamento e aguarde pelo menos uma hora para permitir que a lâmpada esfrie
completamente.
Não desmonte a lâmpada ou a sujeite a impactos.
Não coloque uma fonte de chama viva, como uma vela acesa, por exemplo, sobre ou perto do projetor.
Não bloqueie a lente durante a projeção usando um livro ou qualquer outro objeto que não seja a tampa da lente.
Use a tampa da lente para interromper temporariamente a projeção, mas evite projetar com a tampa da lente fechada
por um longo período. Isso pode danificar o projetor ou provocar um incêndio.
Não modifique o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação. Não dobre, torça
ou puxe excessivamente o cabo. Mantenha o cabo de alimentação longe de equipamentos elétricos que gerem calor.
Caso a lâmpada se quebre, ventile a sala para prevenir que os gases contidos na lâmpada sejam inalados ou entrem
em contato com seus olhos ou boca. Se você inalar os gases ou se os gases entrarem em contato com seus olhos
ou boca, procure imediatamente um médico.
Se o projetor estiver suspenso e a lâmpada se quebrar, tome cuidado para evitar que pedaços de vidro caiam no
seus olhos ou boca ao abrir a tampa da lâmpada. Se pedaços de vidro cairem nos seus olhos ou boca, consulte um
médico imediatamente.
Sempre diminua o volume antes de desligar o projetor. Se ligar o projetor com o volume muito alto, pode danificar
sua audição.

Restrição de uso
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