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PŘIDEJTE SE K NAŠIM SPOKOJENÝM ZÁKAZNÍKŮM

Naším cílem je nabídnout uživatelům audiovizuální techniky kvalitní služby zahrnující  
konzultaci, návrh řešení, dodávku včetně montáže a následně zajistit také servis. Naše služby 

využívají zákazníci z celé České republiky. Díky dlouholetým zkušenostem zákazníkům  
nabízíme kvalitní služby i inovativní řešení.

Nedílnou součástí prodeje je i montáž a servis projekční a interaktivní techniky,
odborné čistění dataprojektorů, hloubkové profylaxe, ale i revize a kontrola 

projekční techniky a tabulí.

S tím vším Vám můžeme pomoci.

SERVIS PROJEKČNÍ TECHNIKY
nabízíme komplexní servisní služby

• projektor nefunguje

• v obraze bílé tečky

• vadný DMD čip

• stíny v obraze

• přehřívá se signalizace - kontrolka temp

• signalizace - kontrolka lamp

• projektor se vypíná

• po několika minutách nesvítí žádné LED

• projektor se zapne, ale nesvítí lampa

• pruhy nebo linky v obraze

• projektor nejde zapnout

• černé tečky v obraze

• hlučný chod projektoru

• svítí pouze LED, ale nejde zapnout

• špatné zobrazení bílé - růžové tečky,  

fleky v obraze

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY PROJEKTORU - OPRAVITELNÉ
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SERVIS PROJEKČNÍ TECHNIKY
nabízíme komplexní servisní služby

HLOUBKOVÉ PROFYLAXE
A ODBORNÉ ČIŠTĚNÍ

PROJEKČNÍ TECHNIKY

REVIZE A KONTROLA
PROJEKČNÍ TECHNIKY,

REVIZE TABULÍ

MONTÁŽ A SERVIS
PROJEKČNÍ A INTERAKTIVNÍ

TECHNIKY

V průběhu provozování 
projektoru dochází  
v přístroji více či méně 
k usazování prachových 
částic. To se postupem 
času projevuje na obrazu 
vznikem barevných 
nerovnoměrných skvrn.
Pokud není přístroj delší 
dobu čištěn, snižuje se také 
účinnost chlazení. 

Aby se zabránilo drahým 
opravám je nutné optiku 
přístroje pravidelně 
odborně vyčistit.

Provádíme kontroly  
a revize školních tabulí:

• Upevnění tabulí
• Kontrola povrchu
• Promazání a kontrola 

zvedacího mechanismu

Pravidelnými kontrolami 
předcházíte havarijním 
stavům!

Nabízíme komplexní 
servisní služby v oblasti 
projekční a interaktivní 
techniky:

• Montáž AV techniky
• Servis AV techniky  

- celkové opravy, výměny 
lamp, čištění

• Hloubkové profylaxe AV 
techniky na místě  
- vhodné pro školy

• Kontroly a revize školních 
tabulí - upevnění tabulí, 
kontrola povrchu, 
promazání a kontrola 
zvedacího mechanismu

• Kontrola kabeláže  
a zapojení AV techniky

• Stěhování AV techniky
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