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BT-200 әлеміне қош келдіңіз

Сақтау және көрсету
Компьютерде сақталған бейнелер мен кескіндерді өнімге 
тасымалдап, көре аласыз.

Жай ғана USB кабелі арқылы жалғаңыз.

 ➡"Компьютерден көшірілген бейнелерді көру (Gallery)" 
беті: 29 

Веб сайтты көрсету
Интернетке сымсыз қосылу арқылы веб сайттан бейнелерді көре 
аласыз.

Веб сайттан бейнелерді іздеу

Қалаған бейне қызметтерін пайдалану

 ➡"Бейнелерді веб-сайттан көру (Browser)" беті: 30 

ИНТЕРНЕТ

USB кабелі

Бұл - мобильді көрсету құралы арқылы екі көзбен де көруге 
болатын бірегей өнім.
Ол үй желісіндегі бейнелерді, смартфоныңыздағы және 
планшетіңіздегі кескіндерді ыңғайлы түрде тамашалауға 
мүмкіндік береді.
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Miracast қолдайды

Miracast көрсетілген құрылғыларды сымсыз 
тікелей жалғайтын және құрылғылар 
арасында бейнелер мен музыканы өткізетін 
технология. Бұл өнім кескіндерді басқа 
құрылғылардан қабылдап, жібере алады.

 ➡"Басқа құрылғылар мен экрандарды 
синхрондау (MOVERIO Mirror)" беті: 31

Кескіндерді смартфонда көрсету
Бұл өнім смартфонда ойнап тұрған кескіндерді көрсетуге мүмкіндік береді.

Смартфонда 
көрсетілген кескін

Сол сәтте өнімдегі 
көрініс
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Пайдаланушы нұсқаулығының ұйымдастырылуы
 ■Бкулет нұсқаулық (қағаз)

пайдаланушы 
нұсқаулығы (осы 
нұсқаулық)

Бұл нұсқаулық осы өнімге қатысты қауіпсіздікті, негізгі жұмыс әдістерін және 
ақаулықты жою туралы ақпаратты ұсынады. Өнімді қолданбас бұрын осы 
нұсқаулықты оқып шығыңыз.

Іске қосу 
нұсқаулығы Бұл нұсқаулық өнімді алғаш рет пайдалану туралы ақпарат ұсынады.

 ■Электрондық нұсқаулық (веб)
Анықтамалық 
нұсқаулық

Бұл нұсқаулық осы өнім қолдайтын қолданбалар, өнім параметрлері және ақаулықты жою 
туралы ақпаратты ұсынады. Бұл нұсқаулықты PDF файлы немесе анықтамалық қолданба 
ретінде көруге болады. Толық мәліметті http://www.epson.com сайтынан таба аласыз.

Осы нұсқаулықта қолданылатын таңбалар

 ■Қауіпсіздік таңбасы

 
Ескерту

Бұл таңба ақпаратын ескермеген 
жағдайда өнімнің дұрыс 
пайдаланылмауына байланысты ауыр 
жеке жарақатына, тіпті, адам өліміне 
себеп болады.

 
Сақ 

болыңыз

Бұл таңба ақпаратын ескермеген жағдайда 
өнімнің дұрыс пайдаланылмауына 
байланысты ауыр жеке жарақатына немесе 
физикалық зақымға себеп болады.

 ■Жалпы ақпараттық таңбалар

Сақ болыңыз
Мұқият болмаған жағдайда, өнімнің 
зақымдалуына немесе адамның 
жарақаттануына себеп болатын 
процедураларды білдіреді.

Ескертпе Тақырып туралы пайдалы қосымша ақпарат 
пен пункттерді білдіреді.

[ ]
Экранда көрсетілетін белгішелер мен 
мәзір элементтерін және контроллер 
кодтарының атын білдіреді.

➡ Байланысы ба тақырып сілтемесін білдіреді.

http://www.epson.com
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• Қуат кабелін өзгертпеңіз.
• қуат кабелінің үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Қуат кабеліне күш салып бүкпеңіз, бұрамаңыз немесе 

тартпаңыз.
• Қуат кабелін ыстық электрлік құрылғылардан алшақ 

ұстаңыз.

Қолданылмайтын кезде өнімді қуат көзінен 
ажыратыңыз. Электр тогының соғуына, өрттің шығуына 
немесе ақаулықтың пайда болуына себеп болатын 
оқшаулау материалы нашарлауы мүмкін.

Жауын жауып тұрғанда АТ адаптеріне тимеңіз.

Бұл өнімді тропикалық ортадағы ауа температурасына, 
тезерезі жабық көлікке, тікелей үн сәулесіне немесе 
кондиционер немесе ауа жылытқыш розеткаларының 
жанына қоймаңыз. Сонымен қатар, өнімді 
температураның күрт өзгеретін жерлерде қолданбаңыз. 
Ол өрттің шығуына, өнімнің дұрыс істемеуіне немесе 
ақаулықтың пайда болуына себеп болады.

Өнімді жуынатын бөлме немесе душ сияқты су болып 
қалуы мүмкін немесе ылғадығы жоғары жерлерде 
пайдаланбаңыз. Ол өрттің шығуына немесе электр 
тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

Өнімді ылғалдығы жоғары, лас, түтін мен будың әсеріне 
ұшырайтын ас үй үстеліне немесе ылғалдандыру 
құралының жанына қоймаңыз. Ол өрттің шығуына, 
электр тогының соғуына немесе кескін сапасының 
нашарлауына себеп болуы мүмкін.

Жеке қауіпсіздігіңіз үшін өнімді дұрыс қолдану 
мақсатында қосымша берілген құжаттарды мұқият 
оқып шығыңыз. Барлық нұсқаулықты оқып шыққан соң, 
болашақта қолтану мақсатында сақтап қойыңыз.

 Ескерту Қолдану ортасы мен жағдайына 
қатысты сақтық шаралары

Бұл өнімді тек белгіленген қуат көзінің кернеуінде 
қолданыңыз.

Тек өніммен бірге берілген USB кабель мен АТ 
адаптерін пайдаланыңыз. Басқа USB кабельді немесе 
АТ адаптерін пайдалану өнімнің қызып кетуіне, 
өртенуіне, жарылуына, дұрыс жұмыс істемеуіне немесе 
сұйықтықтың ағуына себеп болады.

Ашаны пайдалану кезінде төмендегі сақтық шаралары 
бойынша әрекет етіңіз. Бұл сақтық шараларына құлақ 
аспау өрттің шығуына немесе электр тогының соғуына 
себеп болады.
• Басқа да көп құрылғылар қсылып тұрған розеткаға АТ 

адаптерін жалғамаңыз.
• Ашаны ластанған розеткаға тықпаңыз.
• Ашаны розеткаға нық тығыңыз.
• Дымқыл қолмен ашаны ұстамаңыз.
• Ашаны ажыратқан кезде қуат кабелінен тартпаңыз.

Зақымдалған қуат кабелін (жабдықталған USB кабелі) 
қолданбаңыз. Өрт шығуы немесе электр тогының соғуы 
мүмкін.

Қауіпсіздік нұсқаулықтары
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болады.

Өнімді бөлшектеп, басқа үлгіге өзгертпеңіз. Ол 
жарақаттануға немесе үлануға себеп болады.

Өнімді отқа тастамаңыз және ысытпаңыз. Сонымен 
қатар, жанатын майшам сияқты заттарды өнімнің 
жанына қоймаңыз. Ол өрттің шығуына немесе 
жарылысқа себеп болады.

 Ескерту Кескіннің сақтық шараларын 
көрсету

Көлік жүргізгенде, мотоцикл немесе велосипед 
жүргізгенде, ас дайындағанда немесе басқа да қауіпті 
тапсырмаларды орындағанда өнімді тақпаңыз. Ол оқыс 
оқиғаның орын алуына немесе жарақаттануға себеп 
болуы мүмкін.

Осы өнімді саты сияқты тұрақсыз жерлерде немесе 
еңісте пайдаланбаңыз. Сондай-ақ, өнімді көп 
көлік бар немесе қараңғы жерлерде жүрген кезде 
пайдаланбаңыз. Ол оқыс оқиғаның орын алуына немесе 
жарақаттануға себеп болуы мүмкін.

Өнімдегі суреттерді көріп жүру кезінде, айналаңыздағы 
заттарға абай болыңыз. Егер назарыңыз кескінде 
болса, оқыс оқиғалар, құлау және басқа адамдармен 
соқтығысу орын алуы мүмкін.

Қараңғы жерлерде көру кезінде, кескіннің жарықтығына 
байланысты айналаңызды көру қиынға соғады. 

Пайдаланған кезде өнімнің немесе АТ адаптерінің бетін 
шүберекпен немесе соған ұқсас материалмен жаппаңыз. 
Ыстық немесе алау корпустың пішімін өзгертуі мүмкін.

Камераны тікелей күн сәулесіне ұзақ уақытқа қоймаңыз. 
Жарықтың конденсациялық сәулелеріне байланысты 
өрттің шығуына немесе жарылуға себеп болуы мүмкін.

 Ескерту Өнімді қолдануға қатысты 
сақтық шаралары

 Өнімді жоғарғы дыбыс деңгейінде 
пайдаланбаңыз. Ол есту қабілетінің нашарлауына 
себеп болуы мүмкін. Өнімді өшірмес бұрын 
дыбыс деңгейін төмендетіңіз және өнімді 
қосқаннна кейін дыбыс деңгейін көтеріңіз. Есту 
құралдары мен құлаққаптарды ұзақ уақыт бойы 
жоғары дыбыс деңгейінде қолданылса, біржола 
есту қабілетін нашарлатуы мүмкін.

Қуат коннекторына, порттарына немесе тыңдау 
құралдарының микрофон ұяшығына металл, 
жанғыш немесе бөтен заттарды салмаңыз. Ол қысқа 
тұйықталуға себеп болып, өрт шығуы немесе электр 
тогының соғуы мүмкін.

Алкоголь, бензин немесе бояу езгіш сияқты 
ерітінділердің өнімге тиіп кетпеуін қадағалаңыз. 
Сонымен қатар, өнімді дымқыл шүберекпен немесе 
ерітінділермен тазаламаңыз. Егер өнімнің корпусы 
шытынайтын болса, ол электр тогының соғуына, өнімнің 
дұрыс жұмыс істемеуіне немесе өрттің шығуына себеп 
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өшіріңіз. Электромагнитітк толқындар медициналық 
құрылғылардың электромагниттік кедергісіне немесе 
құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы 
мүмкін.

Медициналық ғимараттарда Bluetooth немесе сымсыз 
LAN пайдаланғанда төмендегі пунктерді ескеріңіз.
• Бұл өнімді от жасау бөлмесіне, қарқынды терапия 

бөліміне (ICUs) немесе кардиологиялық терапия 
бөліміне (CCUs) алып кірмеңіз.

• Аурухана палатасында, өнімді өшіріп, электромагниттік 
толқындарды тоқтатыңыз.

• Электрондық медициналық құрылғылар тұрған 
аймақта өнімді өшіріңіз немесе электромагнитітк 
толқындарды тоқтатыңыз.

• Электромагниттік толқын шығаратын құрылғыларды 
қолдануға тыйым салынған немесе бндай 
құрылғыларды алып кіруге тыйым салынған 
медициналық ғимараттар тарапынан орнатылған кез 
келген ереже бойынша әрекет етіңіз.

• Өнімді өшірмес бұрын, автоматты түрде қосылу 
функциясын өшіріңіз.

Имплантталған кардиостимуляторыңыз немесе 
дефибрилляторыңыз болса, Bluetooth немесе сымсыз 
LAN пайдалнған кезде, осы өнім мен имплантталған 
құрылғының арасы кемінде 22 см болатындай ұстаңыз. 
Қолданбас бұрын, жаныңызда кардиостимуляторы бар 
ада болмасын, поезд сияқты адам көп жиналған орында 
болсаңыз, өнімді өшіріңіз немесе электромагниттік 
толқынды тоқтатыңыз.

Айналаңыздан абай болыңыз.

Осы өнімді кіші жерлерде пайдаланғанда, айналаңыздан 
сақ болыңыз.

 Ескерту Өнімнің қалыпсыз жұмыс 
істеуіне қатысты сақтық 
шаралары

Төмендегі жағдайлар орын алғанда, өнімді дереу өшіріп, 
АТ адаптерін ажыратыңыз және өкілетті Epson дилеріне 
хабарласыңыз. Жұмысты осы жағдайларда жалғастыру 
өрттің шығуына немесе электр тогының соғуына себеп 
болады. Өнімді өз бетіңізбен жөндеуге әрекеттенбеңіз.
• Түтін шыққанын көрсеңіз немесе бір түрлі иіс сезіп, 

дауыс естісеңіз.
• Өнімге су немесе өзге заттар кіріп кетсе.
• Өнім құлап, корпус зақымдалса.

 Ескерту Сымсыз функцияның сақтық 
шаралары

Ұшақ немесе аурухана секілді электромагниттік 
толқындарды қолдану тыйым салынған орындарда 
өнімді алып жүргенде, сол жердің нұсқаулықтары 
бойынша әрекет етіңіз және өнімді өшіріңіз немесе 
Bluetooth, сымсыз LAN функциясын өшіріңіз. Автоматты 
есіктер немесе өрт дабылдары сияқты автоматты түрде 
басқарылатын құрылғылардың жанында Bluetooth 
немесе сымсыз LAN функциясын пайдаланбаңыз. Өнімді 
өшірмес бұрын, автоматты түрде қосылу функциясын 



9

01_Chapter title
01_Head A
02__lead

Қауіпсіздік нұсқаулықтары

9

 Сақ болыңыз Қолдану ортасы мен 
жағдайына қатысты 
сақтық шаралары

Өнімді дірілдейтін немесе ұрылатын жерге қоймаңыз.

Айналаңыздың қауіпсіз екендігіне көз жеткізіңіз 
және гарнитураны тағу кезінде жан-жағыңызға тез 
шағылатын заттарды қоймаңыз. Бейне сіздің еріксіз 
қимылдауыңызға себеп болуы мүмкін, нәтижесінде 
айналаңыздағы заттардың зақымдалуы немесе 
жарақаттануыңыз мүмкін.

Өнімді жоғары кернеулі желілер немесе магниттелген 
заттардың жанына қоймаңыз. Ол өнімнің дұрыс жұмыс 
істемеуіне себеп болуы мүмкін.

Техникалық қызмет көрсету кезінде, АТ адаптерін 
және барлық сымдарды ажыратыңыз. Әйтпесе, электр 
тогының соғуы мүмкін.

Белгіленген уақыт аралығында батарея зарядталып 
бітпесе, зарядтауды тоқтатыңыз. Зарядтауды әрі 
қарай жалғастыру сұйықтықтың ағуына, ысып кетуіне, 
жарылуына немесе өрттің шығуына себеп болуы мүмкін.

 Сақ болыңыз Өнімді қолдануға қатысты 
сақтық шаралары

Контроллерді қауіпсіз болатындай ұстаңыз немесе 
орнықты бір жерге қойыңыз, кабельдердің тартылуына 
жол бермеңіз. Контроллердің салмағына байланысты 

гарнитураны тастау жарақат алуға немесе өнімнің 
дұрыс жұмыс істемеуіне әкеліп соғады.

Өнімді жергілікті заң мен заңнамаларға сәйкес 
жойыңыз.

 Сақ болыңыз Кескіннің сақтық 
шараларын көрсету

Бұл өнім көмегімен кескіндерді көру кезінде жүйелі 
түрде үзіліс жасап тұрыңыз. Кескіндерді ұзақ уақыт 
бойы көруден көзіңіз шаршауы мүмкін. тіпті, үзіліс 
жасағаннан кейін өзіңізді шаршаңқы немесе жайсыз 
сезінсеңіз, ары қарай көрмеңіз.

Өнімді лақтырмаңыз немесе шамадан тыс күш 
қолданбаңыз. Құлап қалу сияқты жағдайлардан өнім 
бұзылатын болса, өнімді ары қарай пайдаланбаңыз. 
Өнімді одан ары пайдалану жарақаттауы мүмкін.

Өнімді тағу кезінде, жақтаудың шеттеріне назар 
аударыңыз. Шарнир сияқты өнімнің қозғалмалы 
бөлшектеріне саусақтарыңызды қоймаңыз. Ол 
жарақттануға себеп болады.

Бұл өнімді дұрыс таққаныңызға көз жеткізіңіз. Өнімді 
дұрыс қолданбау ыңғайсыздық тудыруы мүмкін.

Бұл өнім тек нұсқаулықта көрсетілген мақсатта ғана 
қолданылуы қажет. Басқа мақсатта қолданған жағдайда 
жарақаттауы мүмкін.
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Өнімде ақаулық пайда болып, дұрыс істемеген 
жағдайда өнімді пайдалануды дереу тоқтатыңыз. 
Өнімді пайдалануды жалғастыру жарақаттануға немесе 
жайсыөз сезінуге себеп болуы мүмкін.

Бұл өнімді таққан кезде теріңіз қолайсыз сезінетін 
болса, өнімді пайдалануды тоқтатып, жергілікті 
термотологпен кеңесіңіз. Сыртқы қабығына немесе өнім 
материалына байланысты кейде аллергия пайда болуы 
мүмкін.

3D кескіннің қалай қабылданатындығы әр адамға 
байланысты өзгеріп отырады. 3D форматын көру 
кезінде өзіңізді жайсыз сезінсеңіз немесе көре 
алмасаңыз, 3D функциясын қолданбаңыз. 3D 
кескіндерін көруді жалғастыру өзіңізді жайсыз сезінудің 
себебі болады.

Балалардың (әсіресе, бастауыш сынып оқушыларынан 
кіші балалар) көру қабілеті әлі де дамып келе 
жатқандықтан, олар өнімді пайдаланбағаны дұрыс.

жарыққа сезімталдығыңыз болса немесе өзіңізді 
жайсыз сезінсеңіз, өнімді пайдаланбаңыз. Олай істеген 
жағдайда, одан ары нашарлауыңыз мүмкін.

Көзіңізге қатысты ақаулықтар болған жағдайда, өнімді 
қолданбаңыз. Ол көздің қылилануын, көз жанарының 
нашарлауын немесе анизометропия симптомдарын 
нашарлатуы мүмкін.

Бұл өнімді тағу кезінде, оптикалық әйнек қара 
болғанымен, күнге немесе кез келген жарық шамдарына 
тікелей қарамаңыз. Ол көздің жарақттануына себеп 
болады.

 Сақ болыңыз Өнімнің қалыпсыз жұмыс 
істеуіне қатысты сақтық 
шаралары

Батареяларды ауыстыру кезінде өкілетті Epson дилеріне 
хабаралсыңыз.

Өнім дұрыс жұмыс істемеген жағдайда немесе 
жөнделген жағдайда өнімде сақталған дерек жоғалуы 
немесе зақымдалуы мүмкін. Кез келген деректің 
жоғалғанына немесе деректің зақымдалғанына Epson 
компаниясы кепілдік кезеңінде де жауап бермейді.
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microSD картасының ұяшығы
Сатып алуға  болатын mic roSD 
картасын салыңыз.

Қосқыш пернесі
Дыбыс деңгейін, жарық деңгейін 
"Жоғары/төмен" пернелері арқылы 
б а п т а у  к е з і н д е  ж ә н е  2 D / 3 D 
режимдер ін  ауыстыру кез інде 
орындалған операцияны қосады.

 БАСТЫ БЕТ пернесі
Басты бет экранына қайту үшін басыңыз.

 МӘЗІР пернесі
А ғ ы м д а ғ ы  э к р а н ғ а  а р н а л ғ а н 
қолжетімді мәзірлерді көрсетеді.

Сенсорлық тақта
Саусақтарыңызды тигізу арқылы өнімді 
басқарыңыз.

 ➡"Сенсорлық тақтаны пайдалану" беті: 18

"Жоғары/төмен" пернелері
Дыбыс деңгейін баптайды. Дыбыс 
деңгейін баптау, жарық деңгейін 
баптау және 2D/3D режимдері 
арасында  ауысу  үш ін  қосқыш 
пернесін басыңыз.

 АРТҚА пернесі
Алдыңғы экранды көрсетеді.

micro-USB коннекторы
Ж а б д ы қ т а л ғ а н  U S B  к а б е л і н 
жалғайды.

Жаряқ диодының индикаторы
Өнімнің күйін білдіреді.

 ➡"Жарық диодының индикаторы 
туралы түсінік" беті: 14

 Қуат қосқышы
Өнімді қосып, өшіру үшін [  ] 
жағына жылжытыңыз.
Пернені  құлыптау функциясын 
қосып, өшіру үшін келесі жаққа 
жылжытыңыз.

 ➡"Қосу және өшіру" беті: 16
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Гарнитура

Камера/индикатор
Кескіндер мен бейнелерді 
түсіреді. Камера жұмыс істеп 
тұрғанда индикатор жанады.

 ➡"Алдын ала орнатылған 
қолданбалар" беті: 23

Үнсіз режим
Бұл жерді екі рет басу арқылы, ойнап 
жатқанды уақытша тоқтатып, кескінді 
жасыратын және аудионы өшіретін үнсіз 
режим функциясын белсендіруге болады. 
Үнсіз режим функциясын іске қосу 
туралы толық мәлімет үшін Анықтамалық 
нұсқаулықты қараңыз.

Қалқа
Өнімді шамадан тыс сыртқы жарықтан 
қорғайды. Қоршаған орта мен 
кескіндердің көрінгеніне қарай қалқаның 
қараңғылығы да өзгереді.

Мұрын тіректері
Тіректердің ені мен орынн өзгерту 
арқылы оптикалық әйнектердің 
биіктігін ыңғайлы орынға баптай 
аласыз.

Тұтқалар
Тағу үшін тұтқаларды ашыңыз.

 ➡"Гарнитураны тағу" беті: 14

Тыңдау құралының микрофон 
ұяшығы

Тыңдау құралының микрофондарын 
жалғайды. Сіз, сонымен қатар, сатып 
алуға болатын тыңдау құралының 
микрофондарын жалғай аласыз. 
Микрофонды жалғай алмайсыз.

 ➡"Гарнитураны тағу" беті: 14

Гарнитураның байланыс порты
Контроллерді жалғайды.

 ➡"Зарядтау" беті: 13
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Зарядтау
Сатып алған уақытта өнім толықтай зарядталып тұрмайды. Қолданбас бұрын зарядтаңыз.
Бұл бөлімде АТ адаптерін қалай зарядтау қажеттігі туралы түсіндіріледі. Алғашқы зарядтауға шамамен 5 
сағат кетеді.

A	Гарнитура мен контроллерді жалғаңыз.
Гарнитураның байланыс кабелін контроллер гарнитурасының байланыс портына нық орныққанша 
енгізіңіз.

B	Контроллер мен АТ адаптерін жалғаңыз.
Контроллер мен АТ адаптерін USB кабелімен жалғаңыз.

C	АТ адаптерін жалғаңыз.
Жарық диодты индикатор ашық көк түспен жыпылықтайды.

Жарық диодты индикатор жыпылықтауды тоқтатып, тұрақты ашық көк түске ауысқан кезде, зарядтау 
аяқталады. АТ адаптері мен USB кабелін ажыратыңыз.
Батареяның қызметтік уақыты шамамен алты сағат. Батареяның қызметтік уақыты жұмыс істеп тұрған 
қолданбалар мен қолданыс жағдайларына қарай өзгеруі мүмкін.
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Жарық диодының индикаторы туралы 
түсінік
Жарық диоды индикаторының түсі мен күйі 
өнімнің күйін білдіреді.

Ашық көк Жұмыс істеп тұр

Жыпылықтаған 
ашық көк 
(аралығы бір 
секунд)

Қосылуда / өшірілуде

Жыпылықтаған 
ашық көк 
(аралығы екі 
секунд)

Зарядтау

Жыпылықтайтын 
қызыл

Батарея заряды төмен/ іске 
қосылу қатесі

Қызыл түстің үш 
рет жануы 

Іске қосылу үшін батарея 
қуатының жеткіліксіздігі

Көк Ұйқы режимі

Гарнитураны тағу

A	Тұтқаларын екі қолыңызбен ашыңыз да, 
гарнитураны тағыңыз.

Сақ болыңыз
Гарнитураның тұтқаларын ашу кезінде шамадан 
тыс күш жұмсамаңыз.

Ескертпе
Гарнитура тағылып тұрғанда нық тұрмаса, 
жабдықталған құлақ ілмегін бекітіңіз. Құлақ ілмектерін 
нық тұратындай етіп, алға немесе артқа баптаңыз.
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Көзілдірік тағатын адамдар үшін

Гарнитураны ені шамамен 145 мм-ге дейінгі 
көзілдіріктің сыртынан тағуға болады.

Ескертпе
Мұрын тіректерін төменде көрсетілгендей баптаңыз.
• Мұрын тіректерін мұрныңыздағы көзілдірік 

жақтауының сыртында жататындай тартыңыз.

• Мұрын тіректерінің енін мұрныңызда көзілдірік 
жақтауларының арасындағы бос аралықта 
жататындай тарылтыңыз.

• Мұрын тіректерін көзілдірікті басып тұратындай 
жазыңыз.

B	Мұрын тіректерінің ені мен күйін 
линзалар көз деңгейінде болатындай 
реттеңіз.
Биіктігін кескіндерді оңай көруге болатындай 
баптаңыз. Мұрын тіректерін мұрныңыздың 
пішіміне сай келетіндей баптаңыз.

C	Құлақ телефонының микрофондарын 
құлақ телефоны микрофонының 
ұяшығына жалғаңыз.
Өнімді тақпас бұрын немесе кез келген мазмұнды 
ойнатпас бұрын құлақ телефонын бекітіңіз. Құлақ 
телефонының микрофондары ажыратылған болса 
немесе мазмұн ойнатылып жатқанда жалғанса, 
шуыл естілуі мүмкін.

D	Құлақ телефонының микрофондарын 
тағыңыз.
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Қосу және өшіру
Қосу

Ескертпе
Өнімді қоспас бұрын, заряд деңгейін тексеріңіз.

 ➡"Зарядтау" беті: 13

A	Қуат қосқышын [  ] жаққа жылжытып, 
жарық диодының индикаторы ашық көк 
түске өзгергенше ұстап тұрыңыз.

Іске қосылған кезде жарық диодты индикатор ашық 
көк түспен жыпылықтайды. Индикатор жыпылықтауды 
тоқтатып, тұрақты ашық көк түске ауысқан кезде, 
іске қосылу аяқталады. Гарнитураны тағып, басты бет 
экранын көрсетілгенін тексеріңіз.

Ескертпе
• Сенсорлық тақтаны қолдану туралы ақпарат үшін 

төмендегіні қараңыз.

 ➡"Сенсорлық тақтаны пайдалану" беті: 18
• Өнім қосулы болғанда экранды өшіру (Ұйқы 

режимі)
Қуат қосқышын [  ] жаққа жылжытқанда, өнім 
"Ұйқы" режиміне ауысып, жарық диодты индикатор 
көк түске өзгереді. Қуат косқышын [  ] жаққа 

Жабдықталған оптикалық әйнек ұстағышы арқылы, 
гарнитураны көзілдірік үстіндегі гарнитураға қатысты 
қиындықсыз таға аласыз.

Оптикалық әйнек ұстағышына әйнектерін орнату үшін 
жергілікті оптикке хабарласыңыз және гарнитураға 
бекітіңіз. (Оптикалық әйнектің шығынына пайдаланушы 
жауапты. Кейбір оптиктер әйнек ұстағышына тапсырыс 
бойынша жасалған әйнекті орната алмауы мүмкін.)

Әйнек ұстағышының әйнектері

Оптикалық 
әйнектер (Е x Б) 50 x 24 мм

Мұрын тіректері 20 мм

Жақтаудың АД 70 мм

Қисық 4

Ескертпе
Түрлі түсті, айнасы бар және бағытталған әйнектер 
сияқты арнайы әйнектер қолданғанда кескіндер 
көрінбеуі мүмкін.
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Ескертпе
Егер өнім қатып қалса, оны өшіру үшін төмендегі 
әдістердің бірін қолдана аласыз.
• Қуат қосқышын [  ] жаққа жылжытыңыз және 

кемінде сегіз секунд ұстап тұрыңыз.
• Қалпына келтіру түймесін басу үшін жіңішке 

бірдеңе көмегімен кемінде екі секунд басыңыз.

Сақ болыңыз
Өнім қатып қалмаса, оны күшпен өшірмеңіз. 
Сақталған дерек пен парметрлер жоғалуы мүмкін.

қайта ауыстыру арқылы "Ұйқы" режимінен шыға 
аласыз. 

• Контроллер операцияларын істен шығару 
(пернені құлыптау)
Пернені құлпын қосу үшін қуат қосқышын [  ] 
қарама-қарсы жаққа жылжытыңыз. Перні құлпын 
босату үшін, қуат қосқышын ортаға жылжытыңыз.

Өшіру

A	Қуат қосқышын [  ] жаққа жылжытыңыз 
және кемінде бір секунд ұстап тұрыңыз.

[Power off] экраны пайда болады.

B	Сенсорлық тақтаға қолыңызды тигізіңіз, 
[  ] көрсеткісін [OK] күйіне қойып, 
растау үшін сонсорлық тақтаны басыңыз.

Өшеді.

Қалпына келтіру түймесі
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Операция әдістері

 ■Басу
Меңзерді белгішеге немесе 
дисплей элементіне 
жылжытыңыз және сенсорлық 
тақтаны басыңыз. Бұны 
қолданбаларды іске қосу үшін 
және элементті таңдау үшін 
істейсіз.
Меңзер пішімі: 

 ■Жылжыту
Белгішені таңдау немесе 
элементті көрсету үшін 
сенсорлық тақтаны бір 
секундқа басып тұрыңыз және 
оны жылжыту үшін сенсорлық 
тақтадағы саусағыңзды 
жылжытыңыз. Бұл функцияны 
белгішелерді жылжыту үшін 
және экрандарды айналдыру 
немесе өзгерту үшін 
пайдаланыңыз.
Меңзер пішімі: 

Сенсорлық тақтаны 
пайдалану
Бұл бөлім өнімді сенсорлық тақта арқылы қалай 
басқару қажеттігін түсіндіреді.
Сенсорлық тақтаға қолыңыз тигенде, экранда 
меңзер көрсетіледі. Өнімді басқару үшін 
меңзерді жылжытыңыз.

Меңзер

Операцялар
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Пернеаралық функция
Таңдалған элементтерді жылжытуға және растауға 
мүмкіндік береді.

 ■"Жоғары/төмен" пернелері
Таңдалған элементтерді 
жоғары немесе төмен жылжыту 
үшін жкран жиектерінде 
саусағыңызды жоғары немесе 
төмен жылжытыңыз. Ағымдағы 
экран көрінісінен тыс жоғары 
немесе төмен жылжыту үшін 
саусағыңызды экраннан 
алмаңыз.

 ■Сол/оң жақ пернелер
Таңдалған элементтерді 
солға немесе оңға жылжыту 
үшін жкран жиектерінде 
саусағыңызды солға немесе 
оңға жылжытыңыз. Ағымдағы 
экран көрінісінен тыс солға 
немесе оңға жылжыту үшін 
саусағыңызды экраннан 
алмаңыз.

 ■Шерту
Саусағыңызды қағазды 
парақтағандай сырғытыңыз 
немесе сенсорлық тақтаны екі 
саусақпен сырғытыңыз.

 ■Екі саусақты ажырату
Екі саусақтың алшақтауынан 
экран көлемі ұлғаяды.

 ■Екі саусақтың қосылуы 
Екі саусақтың жақындауынан 
экран көлемі кішірейеді.
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Мәтінді енгізу

Бағдарламалық пернетақтаны көрсету үшін 
мәтінді енгізуге болатын орынды түртіңіз. 
Мәтінді енгізу үшін пернетақтаны түртіңіз.

Таңба түрін ауыстыру

Пернетақтаның перне түрін ауыстыру үшін 
пернетақтадағы [AB12] пернесін түртіңіз.

Ескертпе
[Settings] - [PERSONAL] - [Language & input] ішінен 
толық мәліметті параметрлерді жасай аласыз. 
Толық мәлімет алу үшін Анықтамалық нұсқаулықты 
қараңыз.

 ■Пернені таңдау
Таңдалған элементті растау 
үшін кез келген бұрышты 
басыңыз.

Ескертпе
Пернеаралық функцияны қолдану кезінде 
төмендегіні көрсету-көрсетпеуді таңдай аласыз. 
Толық мәлімет алу үшін Анықтамалық нұсқаулықты 
қараңыз.
• "Жоғары/төмен" операциялар: [  ] [  ]
• Сол/оң жақ операциялар: [  ] [  ]
• Операцияларды таңдау: [  ]
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Қолданбаны іске қосу

APPS тізімі экранынан қолданбаларды іске 
қосады.

Басты бет 
экраны

 перне  түрту

APPS тізімі 
экраны

 перне  түрту

Қолданба 
экраны

Басты бет экранын пайдалану
Басты бет экранынан қолданбаларды іске қоса аласыз 
және түрлі параметрлерді басқара аласыз.
Өнімді пайдалану кезінде бұл экран ең алғашқы 
көрінетін экран болып табылады.
Басты бет экранын көрсету үшін [  ] пернесін басыңыз.

B

C
D

A

A	Қолданба/виджет аймағы
Бұл аймақ басты бет экранында көрінетін қолданбаларға 
арналған ярлыктар мен виджеттерді орналастыруға 
мүмкіндік береді.

B	Қолданба/виджет тізімі 
Displays the APPS/WIDGET тізімінің экранын көрсетеді.

C	Күй жолағы
Өнімнің күйін білдіреді.

D	Виртуалды түймелер
 : Алдыңғы экранға қайтарады.
 : Басты бет экранын көрсетеді.
 :  жақында қолднылған қолданбаларды көрсетеді.
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Басты бет экранында қолданбалар мен 
виджеттерді орналстыру

APPS/WIDGET тізімінің экранынан басты бетте 
көргіңіз келген қолданбалар мен виджеттерді 
таңдап, орналастырыңыз.

A	APPS/WIDGET тізімінің экранында, меңзерді 
қолданба/виджетке апарып, қолданба/
виджетке саусағыңызды басып тұрыңыз.

Басты бет экранында белгішені орналастыруға 
арналған орынды таңдауға мүмкіндік беретін 
экран көрсетіледі.

B	Белгішені орналастырғыңыз келген 
орынға апарып, саусағыңызды алыңыз.

Басты бет экранында қолданбалар мен 
виджеттерді жою

Басты бет экранына орналастырылған қолданбалар 
мен виджеттерді жойыңыз.

A	Басты бет экранында, жойғыңыз келген 
қолданба/виджетте саусағыңызды басып 
тұрыңыз.

[  ] экранның жоғарғы жағында көрінеді.

B	Жойғыңыз келген қолданба/виджетті 
[  ] үстіне апарып, саусағыңызды алып 
тастаңыз.
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MOVERIO Mirror Sink режиміме 
байланыс орнатылмады

Алдын ала орнатылған қолданбалар

Әр қолданба туралы толық мәлімет алу үшін 
Анықтамалық нұсқаулықты қараңыз.

Gallery
 ➡беті:  29

Music

Browser
 ➡беті:  30

SEViewer

MOVERIO Mirror
 ➡беті:  31

Calendar

Find

User

Voice Recorder

Күй жолағының белгішелері

Музыка ойнату

USB арқылы байланысу

Сымсыз LAN қосылу/пайдалану

Bluetooth арқылы қосылу

microSD картасын сканерлеу

  Батареяны зарядтау күйі

Зарядтау

Жүктеп алуды аяқтау

Dolby Digital Plus форматы қосулы

microSD картасын шығару

MOVERIO Mirror Source режиміне 
қосылу

MOVERIO Mirror Source режиміме 
байланыс орнатылмады

MOVERIO Mirror Sink режиміне қосылу
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Contacts

Email

Music

Music playlist

Power control

Find

Settings

MOVERIO Mirror

Calculator

Email

Камера

Clock

Downloads

Settings

Moverio APPS Market

Қолжетімді виджеттер

Виджеттер - басты бет экранында ақпратты 
көрсететін шағын қолданбалар. Бұл өнім үшін 
төмендегі виджеттер бар.

Analog clock

Bookmark

Calendar
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B	APPS тізімі экранында [  ] түртіңіз.

C	Wi-Fi қызметін [ON] күйіне орнату үшін 
[WIRELESS & NETWORKS] - [Wi-Fi] - [OFF] 
түртіңіз.

Қолжетімді SSIDs (желі аттары) көрсетіледі.

Бастапқы параметрлер
Өнімді пайдаланбас бұрын төмендегі 
параметрлерді орнатыңыз.

Желіні орнату

Wi-Fi байланысын өнім интернетке LAN желісінің 
үстіне қосылатындай орнатыңыз.

Ескертпе
Орнатпас бұрын төмендегілерді тексеріңіз.
• Қосылғыңыз келген сымсыз LAN кіру нүктесіне 

немесе қоғамдық сымсыз LAN қызметіне 
арналған SSID (желінің аты).

• Қосылғыңыз келген желіге арналған құпия сөз 
бен қауіпсіздік түрі.

A	Бастапқы экранда [  ] түртіңіз.

APPS тізім экраны көрсетіледі.
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Тілді орнату

Дисплей тілін орната аласыз.

A	APPS тізімі экранында [  ] түртіңіз.

B	[PERSONAL] - [Language & input] - 
[Language] түртіңіз.

C	Қолданғыңыз келген тілді таңдаңыз.

Дисплей тілі таңдалған тілге өзгереді.

D	Қосылғыңыз келген SSID (желі атауын) 
түртіңіз.

E	Құпия сөзді енгізіп, [Connect] түртіңіз.

Күй жолағында [  ] көрінген кезде, орнату 
аяқталады.

Ескертпе
• Мәтінді қалай енгізу қажеттігі туралы толық 

мәлімет үшін төмендегілерді қараңыз.

 ➡"Мәтінді енгізу" беті: 20
• Қосылғыңыз келген желі табылмаса, SSID желісін 

қолмен қосуға болады. Толық мәлімет алу үшін 
Анықтамалық нұсқаулықты қараңыз.



27

01_Chapter title
01_Head A
02__lead

Операцялар

27

Сөзкөмектерді көрсету
Экран қалай көрсетіледі

Экран көлемін сізден бастап есептегендегі 
қашықтыққа байланысты өзгертуге болады. Егер 
сіз қараған жер алшақ болса, экран да алшақ 
немесе үлкен болын көрінеді.  Егер қараған жер 
жақын болсаңыз, экранда жақын және кіші болып 
көрінеді. Экран көлемін әр адам әр түрлі сезінеді.

40”

2.5ｍ 5ｍ 10ｍ 20ｍ

80” 160” 320”

Сақ болыңыз
Өніммен айналаңызды түгел көру қиындау болады. 
Оңай шағылатын заттарды жақын жерге қоймаңыз 
және өнімді тағып алып, айналмаңыз.

Қашықтық

Күн мен уақытты орнату

Күн мен уақытты орнатыңыз.

A	APPS тізімі экранында [  ] түртіңіз.

B	[SYSTEM] - [Date & time] - [Automatic date 
& time] түртіңіз.

Күн мен уақыт автоматты түрде орнатылады.

Ескертпе
• Егер өнім интернетке қосылмаса, күн мен уақыт 

автоматты түрде орнатылмайды.
• Күн мен уақытты қолмен орнатқанда, сағаттық 

белдеу және көрсету пішімі сияқты басқа да 
параметрлерді орната аласыз. Толық мәлімет 
алу үшін Анықтамалық нұсқаулықты қараңыз.
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B	Алмастырушы қарай әйнектің ортасын 
гарнитура ортасының үстінен орнатып, 
гарнитураға бекітілмегенше ортасынан 
басыңыз.

Сақ болыңыз
Егер қалқаны шамадан тыс күш жұмсап тартсаңыз 
немесе бассаңыз, қалқа зақымдалуы мүмкін. Қалғаға 
шамадан тыс күш жұмсамаңыз.

Ескертпе
• Кескіннің қалай қабылданатындығы әр адамға 

байланысты өзгеріп отырады.
• Оң және сол көзіңіздің көру қабілеті екі түрлі 

болған жағдайда, 3D кескіндерін дұрыс көре 
алмауыңыз мүмкін. 

• Кескінінң қалай қабылданатындығы 
айналаңыздың жарықтығына байланысты 
өзгеруі мүмкін.

Қара әйнекті алмастыру

Ауыстыруға арналған (қараңғылататын) қалқаны 
бекіту арқылы кескіннің түс қанықтылығын 
арттыру үшін өнімге кіретін сыртқы жарық 
мөлшерін азайтуға болады.

A	Саусақты қара әйнек астына қойып, алға 
тартыңыз.
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B	Көргіңіз келген деректі таңдаңыз.

Қолданбаны таңдау экранын көрсету 
үшін[  ] түртіңіз. Дерек оқуды бастау үшін 
[Video player] түртіңіз.

Бейнелерді орнату кезіндегі операциялар.

A

B

A	Кідірту
Экранты түрткен кезде кідірту түймесі 
көрсетіледі. Ойнатылып жатқанды кідірту үшін 
[  ] түртіңіз.

B	Бейнені орналастыру
Ойнатылатын жерге орынды ауыстыру үшін 
[  ] оңға және солға жылжытыңыз.

Компьютерден көшірілген 
бейнелерді көру (Gallery)
Бұл бөлім компьютерде сақталған кескіндерді 
қалай көру қажеттігі туралы түсіндіреді. Бейнені 
компьютеріңізден өнімнің ішкі жадына және сатып 
алуға болатын microSD картасына көшіріңіз.
Gallery көмегімен көшірілген деректі көріңіз.

Ескертпе
Келесі тармақтарды алдын ала тексеріңіз.
• Бейне дерегін компьютерден көшірген кезде, өнімді 

компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз. Компьютер 
оны тасымалданатын құрылғы ретінде анықтайды, 
деректі ішкі жадқа немесе microSD картасына көшіре 
аласыз. Толық мәлімет алу үшін Іске қосу нұсқаулығын 
қараңыз.

 ➡"Компьютерден көшірілген бейнелерді 
көру" (Іске қосу нұсқаулығы)

• Өнімнің ішкі жадының сыйымдылығы - 8 Гб.
• microSD картасы өнімге қоса беріледі. Өнім сатып 

алуға болатын microSD карталарын (2 Гб дейін) 
және microSDHC карталарына (32 Гб дейін) 
қолдау көрсетеді. Картаны контроллердің microSD 
картасының ұяшығына салыңыз, содан кейін деректі 
көшіріңіз.

A	APPS тізімі экранында [  ] түртіңіз.
Gallery негізгі экраны көрсетіледі.

Кескіндерді көрсету
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A	Қойынды
B	URL өрісі

Browser негізгі операциялары

Веб беттерде төмендегідей операцияларды 
орындай аласыз.
• Басыңыз: Сілтемелер мен түймелерді басыңыз.
• Шертіңіз: Айналма беттер. Бірқалыпты 

айналдыру үшін екі саусақты пайдаланып 
шертіңіз.

• Екі саусақты ажырату/екі саусақты қосу: Бетті 
үлкейту/кішірейту.
 ➡"Сенсорлық тақтаны пайдалану" беті: 18

Browser мәзірін пайдалану

B
A

A	[  ] алдыңғы бетке қайтыңыз, келесі 
бетке [  ] өтіп, [  ] бетті жаңартыңыз.

B	Мәзір тізімі [  ] 
Мәзір тізімі жаңа қойындыларды қосуға немесе 
беттен мәтін іздеуге мүмкіндік береді.

Әр мәзір туралы толық мәлімет алу үшін 
Анықтамалық нұсқаулықты қараңыз.

Бейнелерді веб-сайттан 
көру (Browser)
Бұл бөлім интернетке қалай қосылу қажеттігін 
және веб сайттан бейнелерді қалай көруге 
болатынын түсіндіреді.
Браузер көмегімен интернетке қосылу.

Ескертпе
Келесі тармақтарды алдын ала тексеріңіз.
• Сымсыз LAN желісі қолжетімді.
• Wi-Fi параметрі қосулы.

 ➡"Бастапқы параметрлер" беті: 25

A	APPS тізімі экранында [  ] түртіңіз.
Browser экраны көрсетіледі.

B	URL өрісін түртіңіз де, іздеу кілт сөзін 
немесе URL мекенжайын енгізіңіз.

 ➡"Мәтінді енгізу" беті: 20

Ескертпе
URL өрісі жасырын болса, тағы бір рет көрсету үшін 
қойындыны түртіңіз.

B

A
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A	APPS тізімі экранында [  ] түртіңіз.

MOVERIO Mirror негізгі экраны көрсетіледі.

B	Байланыс режимін таңдаңыз.
• Басқа құрылғылардан кескіндерді қабылдау 

кезінде: [Sink] таңдаңыз.
• Басқа құрылғыларға кескіндерді жіберу 

кезінде: [Source] таңдаңыз.

C	[Target Device] түртіңіз.

Басқа құрылғылар мен 
экрандарды синхрондау 
(MOVERIO Mirror)
Бұл бөлім өнімді компьютерлерге, 
смартфондарға және Miracast қолдайтын 
тезедидарларға қалай қосылу қажеттігін 
түсіндіреді. Содан кейін, компьютеріңізде 
немесе смартфоныңызда көрсетілген мазмұнды 
көру үшін немесе өнімде көрсетілген мазмұнды 
теледидардан көру үшін пайдалана аласыз.
MOVERIO Mirrorкөмегімен мазмұнды қараңыз.

Ескертпе
Келесі тармақтарды алдын ала тексеріңіз.
• Қолданылатын құрылғы Miracast функциясына 

қолдау көрсетеді.
• Settings] - [WIRELESS & NETWORKS] - [Wi-Fi 

direct] тексеріледі.
• Miracast стандартына қолдау көрсетпейтін 

құрылғылармен синхрондау үшін, жабдықталған 
немесе қосымша Wireless Mirroring Adapter 
пайдалана аласыз.

• Құрылғылардың барлығында байланыс 
орнатылмауы мүмкін.



32

01_Chapter title
01_Head A
02__lead

Кескіндерді көрсету

32

D	Құрылғыларға қосылыңыз.
• Басқа құрылғылардан кескіндерді қабылдау 

кезінде:
Бұл өнімнің идентификаторын тексеріңіз, 
содан кейін [  ] пернесін басыңыз.

• Басқа құрылғыларға кескіндерді жіберу 
кезінде:
Қосылғыңыз келген құрылғының 
идентификаторын түртіңіз, содан кейін [  ] 
пернесін басыңыз. Бұл өнімнің экраны қосылған 
құрылғыда көрсетіледі.

E	Мазмұнды ойнату
• Басқа құрылғылардан кескіндерді қабылдау 

кезінде:
Қосылғыңыз келген құрылғыда өнімнің 
идентификаторын таңдаңыз. Өнімнің экранында 
қосылған құрылғыға арналған экран көрсетіледі.

• Басқа құрылғыларға кескіндерді жіберу 
кезінде:
Ойнатқыңыз келген мазмұнды таңдау үшін 
Gallery іске қосыңыз. мазмұнды таңдау кезінде, 
қолданбаны таңдау экраны көрсетіледі.
[MOVERIO Mirror] таңдаған кезде, мазмұн 
қосылған құрылғыда ойнатылады және өнімнің 
экраны қараңғыланады.
[Video player] таңдаған кезде, мазмұн өнімде 
де, қосылған құрылғыда да көрсетіледі, бірақ 
дыбыс тек осы өнімнен ғана шығады.

Ескертпе
• MOVERIO Mirror істеп тұрғанда, байланыс 

күйі мен режимді көрсететін белгішелер күй 
жолағында пайда болады.

• Басты бет экранына MOVERIO Mirror widget қою 
арқылы, құрылғылардың байланыс күйін және 
байлаынс режимін тексере аласыз.
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қалуы мүмкін. Оны қайта қосу үшін суытуыңыз 
қажет.

Бейнені көру немесе дыбысты тыңдау 
мүмкін емес

• Қолданылып жатқан қолданбаға арналған бейне 
пішіміне қолдау көрсетілетіндігін тексеріңіз.

Gallery MP4 (MPEG4+AAC/Dolby Digital 
Plus), MPEG2 (H.264+AAC/
Dolby Digital Plus)

MOVERIO 
Mirror

MPEG2 (H.264+AAC/Dolby 
Digital Plus)

• Сонда да қолдау көрсетілетін кескіндер (JPEG, 
PNG, BMP, GIF)

• Қолдау көрсетілетін аудио форматтар (WAV, 
MP3, AAC)

• Жарық диоды ашық көк болып тұрғанда 
кескіндер көрсетілмесе, өнім үнсіз режимде 
болуы мүмкін. Үнсіз режимнен шығару үшін 
өнімнің оң жақ бүйірін екі рет түртіңіз.

• Егер мазмұн күтпеген жағдайда үнсіз режимге 
ауысқан болса, үнсіз режим функциясын 
өшіріңіз. Толық мәлімет алу үшін Анықтамалық 
нұсқаулықты қараңыз.

• Аудио дыбысты енгізу кезінде, құлақ 
телефонының микрофонын қолданыңыз. 
Бұл өніммен бірге қолдануға болатын құлақ 
телефонының микрофондарын http://www.
epson.com сайтынан көре аласыз.

Өнім дұрыс жұмыс істемеген жағдайда, 
төмендегідей әрекет етіңіз.

Өнімнің қосылып тұрғанын тексеріңіз.
• Өнім толықтай зарядталғанын тексеріңіз.
• Егер өнімнің заряды жеткіліксіз болғандықтан 

қосылмаса, қызыл түсті жарық диоды үш рет 
жанады.

• Батарея заряды толықтай біткен болса, 
зарядтауға қойғаннан кішкене уақыттан кейін 
жарық диоды жанады. Кемінде 30 минут 
зарядтаңыз.

 ➡"Зарядтау" беті: 13
• Қуат қосқышын [  ] жаққа жылжытып, 

жарық диодының индикаторы ашық көк түске 
өзгергенше ұстап тұрыңыз. Жарық диодты 
индикатор ашық көк түспен жыпылықтаған 
кезде, өнім іске қосылады. Жыпылықтаған 
индикаторы тұрақты ашық көк түсті жарыққа 
өзгергенде іске қосылу толық аяқталады.

 ➡"Қосу" беті: 16
• Экран құлпының құпия сөзін ұмытып қалсаңыз, 

жергілікті қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз. Оперциялық жүйе қайта 
орнатылған жағдайда, өнімнің зауыттық әдепкі 
параметрлері қалпына келеді.

• Ұзақ уақыт бойы пайдалану себебінен немесе 
жұмыс істеу ортасына байланысты контроллер 
шамадан тыс ыстық болып кеткенде, өнім өшіп 

Ақаулықты жою

http://www.epson.com
http://www.epson.com
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Кескіндер бұлыңғыр
• 2D немесе 3D арасында ауыстырып қосыңыз.

Контроллер операцияларын орындау мүмкін 
емес

• Қуат қосқышы [  ] (Перне құлпы қосулы) 
қарсы жаққа жылжытылған болса, контроллер 
операцияларын орындау мүмкін емес. Қосқышты 
ортаға жылжытыңыз.

• Жарық диоды көк (Ұйқы режимінде) болса, 
қуат қосқышын [  ] жаққа жылжыта берсеңіз 
болады.

• Меңзер бағыты сенсорлық тақта 
операцияларының бағытынан өзгеше болса, 
контроллердің айналу параметрі қосулы болуы 
мүмкін. APPS тізімі экранында [  ] түртіңіз, 
содан кейін [Language & input] - [Auto-rotate 
trackpad] белгілеңіз.

Желіге қосылу мүмкін емес
• Өнімді қолданып жатқан жердегі сымсыз LAN 

(Wi-Fi) желісінің ашық екендігін тексеріңіз.
• Өнімнің сымсыз LAN параметрі қосылып 

тұрғандығын тексеріңіз. Wi-Fi желіңізді қосыңыз.
 ➡"Бастапқы параметрлер" беті: 25

үйде қолданғанда
• Сымсыз LAN рутері немесе қолжеткізу нүктесі 

қосылып тұрғандығын тексеріңіз.
• Сымсыз LAN рутеріне немесе қолжеткізу 

нүктесіне арналған SSID немесе қауіпсіздік 
құпия сөзін тексеріңіз. Толық мәлімет алу үшін 
сымсыз LAN рутері немесе қолжеткізу нүктесімен 
бірге жабдықталған құжаттаманы қараңыз.

Қоғамдық сымсыз LAN қызметін 
қолданғанда
• Қоғамдық сымсыз LAN қызметінің қолжетімді 

екендігін тексеріңіз.
• Қоғамдық сымсыз LAN қызметін пайдалану үшін 

қызмет көрсетушімен хабарласуыңыз қажет.

Қолданбаларды қалай сатып алуға болады?
Moverio APPS Market ішінен сіздің өніміңіз 
қолдайтын қолданбаларды таба аласыз. Интернетке 
қосылғаныңызға көз жеткізіңіз, содан кейін APPS 
тізімінің экранынан [  ] түртіңіз.

Техникалық қызмет көрсету
Кескінде шаң байқалса немесе кескін бұлыңғыр 
көрінсе, оптикалық әйнекте шаңның немесе саусақ 
іздерінің болмауын қадағалаңыз.
Оптикалық әйнектер шаң немесе кір болса, жұмсақ 
шүберекпен мұқият сүртіп алыңыз.
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 ■Негізгі сипаттамалар
Үлгі нөмірі BT-200

Материал Поликристалдық TFT технологиясының белсенді матрицасы

СКД панелінің көлемі 0,42” панелі (16:9)

СКД панелінің пиксельдік өлшемі 518,400 QHD (көлденең 960 x тігінен 540 нүкте) x 3

Көрініс бұрышы Шамамен 23 градус

Виртуалды экран көлемі 40” қолдау (виртуалды көрсету қашықтығы 2,5 м) 

Түсті көрсету 24 биттік түс (шамамен 16 770 000 түс)

Платформа Android TM 4.0

Қолдау көрсететін пішімдер MP4 (MPEG4+AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)

Қолдау көрсететін кескін форматтары JPEG, PNG, BMP, GIF

Қолдау көрсететін аудио форматтар WAV, MP3, AAC

Қолдау көрсетілетін 3D Қатарлас формат 

Ішкі жад Негізгі жад 1 Гб

Пайдаланушы жады 8 Гб

Сыртқы жад microSD (максимум 2 Гб)
microSDHC (максимум 32 Гб)

Коннектор порттары micro-USB, гарнитура коннекторының порты, 4 істікті шағын ұяшық (CTIA стандартына 
сәйкес келетін микрофоны бар құлақ телефоны)*1, microSD карта ұяшығы

Жұмыс температурасы 5 - 35°C, ылғалдығы 20 - 80% (конденсациясыз)

Сақтау температурасы -10 - 60°C, ылғалдығы 10 - 90% (конденсациясыз)

Қуат кернеуі Контроллер 5 ТТК (USB коннекторын пайдаланған кезде)

АТ адаптері

Үлгі нөмірі PSM05F-050Q(VP)-R

Өндіруші PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Электрлік көрсеткіші 100 - 240 АТК 50 - 60 Гц 0,15 A
*1 Адаптер тығынын қолданған кезде жұмыс шектеулері пайда болуы мүмкін.

Сипаттамалар
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Қуат тұтыну Бейнелерді ойнату кезінде 1600 мВт, Wi-Fi желісіне қосылған кезде 1800 мВт, күту 
режимінде 80 мВт

Батарея Түрі Литий полимерлі батарея 2720 мА/сағ.
Литий құрамы 1,5 г-нан аз
Ватт/сағат деңгейінің 
мөлшері 20 Вт/сағ-тан аз

Жиілік жолағы IEEE 802.11 b/g/n
Жиілік ауқымы 2,4 ГГц жолағы (1 - 13 тз)
Модуляция ODFM, DS-SS
Потенциалды кедергі ауқымы 10 м
Батареяның қызметтік уақыты Шамамен 6 сағат (бейне көрсетіп тұрғанда)
Сыртқы 
өлшемдер
(Е x Т x Б)

Гарнитура
185 x 170 x 32 мм (қалқасыз)
185 x 170 x 37 мм (қалқасыз)

Контроллер 55 x 120 x 19 мм (көтерілген бөлікті қоспағанда)
Салмағы

Гарнитура
88 г (қалқасы және кабельсіз)
96 г (кабельмен)

Контроллер 124 г
Камера 300 000 пиксель
Құлақ 
телефондары

Қабылдау 96 дБ/мВт
Жиілік жолағын ойнату 20 - 20 кГц
Толық қарсылық кемінде 16 Ом

Шығыс
Максималды шығыс кернеуі:150 мВ-тан аз
Кең жолақты сипаттама кернеуі (КЖСК):75 мВ-тан жоғары

Аудио функция Айнала Dolby Digital Plus
Дауыс сапасының 
режимдері Өшірулі/Классикалық/Поп/Вокал/Жанды/Бейне/Стадион

Датчиктер GPS*2/геомагниттік датчик/акселерометр/гироскоптық датчик
Bluetooth Стандарт V3.0

Профильдер HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP
*2 GPStream PGPS™ көмегімен GPS автоматты түрде жерсерік ақпаратын серверден алады.
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Интеллектуалдық меншік құқықтары
Сауда белгілері Dolby Laboratories берген лицензия бойынша өндірілді.

Dolby және қос D таңбасы - Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері.
iWnnIME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2011 Барлық құқығы қорғалған.

microSDHC логотипі - SD-3C, LLC компаниясының сауда белгісі.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™ және Miracast™ - Wi-Fi Alliance компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда 
белгілері.
GPStream PGPS™ - RX Networks, Inc компаниясының сауда белгісі.
Осы жерде қолданылған басқа да өнім аттары тек идентификация үшін қолданылған және олар тиісті иегердің 
сауда белгісі болуы мүмкін. Epson компаниясы ол белгілердегі кез келген және барлық құқығынан бас тартады.

ЕРКІН 
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 
ЖАСАҚТАМА 
ЛИЦЕНЗИЯСЫ

1. Әр бағдаралманың лицензия шарттарына сәйкес бұл өнімнің еркін бардарламалық жасақтама 
бағдарламалары бар.

2. Бұл өнімнің тоқтағанынан бастап 5 жылға дейін, біз кейбір еркін бағдарламалық жасақтамалардың бастапқы 
бағдарламаларымен қамтамасыз етеміз. Жоғарыда айтылған бастапқы бағдарламаны алғыңыз келсе, “http://
www.epson.com” сайтына кіріп, сіз тұратын ауданның тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. 
Әрбір еркін бағдарламалық жасақтаманың лицензия шарттарына сәйкес әрекет етуіңіз қажет.

3. Еркін бағдарламалық жасақтамалардың ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДЕМЕСІ БОЛМАЙДЫ; тіпті, БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТ 
ҮШІН ТАУАР ЖАРАМДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ СӘЙКЕСТІГІ туралы кетілдік те болмайды. Толық мәлімет алу үшін әрбір 
еркін бағдарламалық жасақтаманың лицензия келісімдерін қараңыз, олар өнімде көрсетіледі.

4. Әрбір еркін бағдарламалық жасақтаманың лицензия шарттарын Home screen > Settings > About device > 
Legal information > Open source licenses of the product ішінде түсіндіріледі.
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Жалпы ескертпелер
Сымсыз LAN 
желісіне қатысты 
ескертпелер

Францияда сымсыз LAN функциясын тек жабық ғимараттарда пайдаланыңыз. 
Бұл өнімді Солтүстік Америка және Тайвань елдерінен тыс жерде сатып алсаңыз, бұл өнімнің сымсыз LAN 
электромагниттік толқындары 1-13 аралығындағы арналарда таратылады. Сондықтан, сымсыз LAN функциясын 
Солтүстік Америкада және Тайваньда пайдаланбаңыз, бұл елдерде "Сымсыз радиобайланыс" заңнамасы 
бойынша сымсыз LAN арналары 1-11 аралығында шектелген. 
Басқа аудандарда пайдаланған кезде жергілікті заңға және нормативтік актілерге сәйкес әрекет етіңіз.

"Сымсыз 
радиобайланыс" 
заңнамасының 
ережелері

Төмендегі әрекеттер "Сымсыз радиобайланыс" заңнамасы тарапынан тыйым салынған.
• Өзгерту және бөлшектеу (антеннаны қосқанда)
• Сәйкестік жапсырмасын алып тастау

Пайдалану 
шектеулері

Бұл өнім сатылатын елдің сипаттамалары негізінде өндіріледі. Өнімді сатылатын елден тыс жерлерде 
пайдаланғанда, жақын арадағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бұл өнім асқан жауапкершілікті/қауіпсіздікті және мұқияттылықты қажет ететін әуе жолдары, теміржол, кеме 
тасымалы, көлік тасымал құрылғылары; оқыс оқиғаның алдын алу құрылғылары; түрлі қауіпсіздік құрылғылары 
сияқты қолданбаларда пайдаланылғанда, қауіпсіздік пен жалпы жүйенің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
үшін қауіпсіз түрде істен шығару және артықшылығын ескергеннен кейін ғана өнімді пайдалануыңыз қажет.
Бұл өнім әуе кеңістігінің құрылғысы, негізгі байланыс жабдығы, атом қуатын басқару жабдығы немесе 
медициналық құрылғылар сияқты асқан жауапкершілікті/қауіпсіздікті қажет ететін қолданбаларда пайдалануға 
арналмағандықтан, бұл өнімнің қандай мақсатта қолданылуы қажеттігін өз тарапыңыздан толық баға беріп, 
шешім қабылдаңыз.

Жиілік туралы 
ескертпелер

Бұл өнім микротолқынды пеш, ғылыми және медициналық құрылғылар және зауыт өндірісінің желілерінде 
қолданылатын мобильді нысан индентификациясының (RF-ID) жүйелері (лицензиясы бар радио станциялар, 
әуесқой және лицензиясы жоқ радио станциялар т.б.) сияқты өнеркәсіптік жиілік жолағында жұмыс істейді.
1. Бұл өнімді қолданбас бұрын, жақын жерде қолданылатын "басқа станциялардың" жоқ екендігіне көз жеткізңіз.
2. Егер бұл өнім басқа станциялар мен өнім арасында радио жиілік кедергісіне себеп болса, орныңызды 

өзгертіңіз, өнімді пайдалануды тоқтатып, кедергінің алдын алу туралы кеңес алу үшін жергілікті дилерге 
хабарласыңыз. 

3. Сонымен қатар, өнім мен "басқа станциялар" арасында зиянды радио толқынды кедергілер пайда болғанда, 
жергілікті дилерге хабарласыңыз.

JIS C 61000-3-2 
сәйкестігі

Бұл өнім ағымдағы "JIS C 61000-3-2" стандартына сай келеді.
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CE 
СӘЙКЕСТІК 
ТУРАЛЫ 
МӘЛІМДЕМЕ

Францияда WLAN қолданысы тек жабық ғимаратта рұқсат етілген.
WLAN функциясының мақсаты - 2,4 ГГц кіру нүктесіне қосылу.

Аутентификация 
ақпараты
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Contact List
This address list is current as of August 2012.

A more up-to-date contact address can be obtained from the corresponding website listed here. If you do not 
find what you need on any of these pages, please visit the main Epson home page at www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA
ITD Sh.p.k.
Gjergji Center Rr Murat Toptani 
04000 Tirana, Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
http://www.itd-al.com

AUSTRIA
Epson Deutschland GmbH
Buropark Donau Inkustrasse 
1-7 / Stg. 6 / 2. OG A-3400 
Klosterneuburg, Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
http://www.epson.at

BELGIUM
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 
Zaventem, Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
http://www.epson.be

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA
NET d.o.o. Computer Engineering
Vukovarska 24. 88000 Mostar, 
Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
http://www.net.com.ba

BULGARIA
Epson Service Center Bulgaria
c/o ProSoft Central Service Akad. 
G. Bonchev SRT. bl.6 1113 Sofia, 
Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
http://www.prosoft.bg

CROATIA
MR servis d.o.o.
Dugoselska cesta 5 10370 
Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrservis.hr
http://www.mrservis.hr

CYPRUS
Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue 
“Loizides Centre 2” 2nd Floor CY-
1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
http://www.mechatronic.com.cy

CZECH REPUBLIC
Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a 63800 Brno, Czech 
Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: infoline@epson.cz
http://www.epson.cz

http://www.epson.com
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DENMARK
Epson Denmark
Transformervej 6 2730 Herlev, 
Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
http://www.epson.dk

ESTONIA
Epson Service Center Estonia
c/o Kulbert Ltd. Sirge 4, 10618 
Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
http://www.epson.ee

FINLAND
Epson Finland
Rajatorpantie 41 C FI-01640 
Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
http://www.epson.fi

FRANCE & DOM-TOM 
TERRITORY
Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320 
92305 Levallois Perret Cedex, 
France
Hotline: 0821017017
http://www.epson.fr

GERMANY
Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670 
Meerbusch, F.R. Germany
Tel: +49-(0) 2159-538 0
Fax: +49-(0) 2159-538 3000
Hotline: 01805 2341 10
http://www.epson.de

GREECE
Oktabit S.A.
Gounari 26, 15343 Agia 
Paraskevi, Greece
Tel: 0030 210 6067181
Fax: 0030 210 6067180
http://www.oktabitgr.com

HUNGARY
Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
Infopark Setany 1. HU-1117 
Budapest, Hungary
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline@epson.hu
http://www.epson.hu

IRELAND
Epson (UK) Ltd.
Westside, London Road Hemel 
Hempstead Herts HP3 9TD, U.K.
Hotline: 01 679 9015
http://www.epson.ie

ISRAEL
Epson Israel
2 Habonim st. Ramat Gan, Israel
Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
http://www.epson.co.il

ITALY
Epson Italia s.p.a.
Via M. Vigano de Vizzi, 93/95 
20092 Cinisello Balsamo Mirano, 
Italy
Tel: +39 02. 660321
Fax: +39 02. 6123622
Hotline: +39 06.60521503
http://www.epson.it

KAZAKHSTAN
Epson Kazakhstan Rep. Office
97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
Business Center“Samal Towers”
Almaty 050051, Kazakhstan
Tel: +7 727 3560260
Fax: +7 727 3560260
http://www.epson.kz

LATVIA
Epson Service Center Latvia
c/o ServiceNet LV Jelgavas 36 
1004 Riga, Latvia
Tel: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
http://www.epson.lv
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LITHUANIA
Epson Service Center Lithuania
c/o ServiceNet Gaiziunu 3 50128 
Kaunas, Lithuania
Tel: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
http://www.epson.lt

LUXEMBURG
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
Belgicastraat 4-Keiberg B-1930 
Zaventem, Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
http://www.epson.be

MACEDONIA
Digit Computer Engineering
Bul. Partizanski Odredi 62 Vlez II 
mezanin 1000 Skopie, Macedonia
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
E-mail: digit@digit.com.mk
http://www.digit.com.mk

NETHERLANDS
Epson Europe B.V. 
Benelux sales office
Entrada 701 NL-1096 EJ 
Amsterdam, Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
http://www.epson.nl

NORWAY
Epson Norway
Fjordveien 3 1363 Høvik, Norway
Tel: 4780030030
E-mail: ksbl@telenor.com
http://www.epson.no

POLAND
Epson Europe B.V. 
Branch Office Poland
Ul. Bukserska 66 PL-02-690 
Warszawa, Poland
Hotline: (0) 801-646453
http://www.epson.pl

PORTUGAL
Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
Rua Gregorio Lopes, Lote 1514, 
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
http://www.epson.pt

ROMANIA
Epson Europe B.V. 
Branch Office Romania
Strada Ion Urdareanu nr. 34 
Sector 5, 050688 Bucuresti, 
Romania
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
http://www.epson.ro

RUSSIA
Epson CIS
Schepkina street, 42, Bldg 2A, 
3rd floor 129110, Moscow, 
Russia
Tel: +7 (495) 777-03-55
Fax: +7 (495) 777-03-57
http://www.epson.ru

UKRAINE
Epson Kiev Rep. Office
Pimonenko street, 13, Bldg 7B, 
Office 15 04050, Kiev, Ukraine
Tel: +38 (044) 492 9705
Fax: +38 (044) 492 9706
http://www.epson.ua

SERBIA
AVG d.o.o. Beograd
Prve pruge 31c 11080 Zemun, 
Beograd Republic of Serbia
Tel: 00381 11 3191868
E-mail: office@a-v-g.rs
http://www.a-v-g.rs

SLOVAKIA
Epson Europe B.V. 
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a 63800 Brno, Czech 
Republic
Hotline: 0850 111 429 (national 
costs)
E-mail: infoline@epson.sk
http://www.epson.sk
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SLOVENIA
Birotehna d.o.o.
Litijska Cesta 259 1261 Ljubljana 
- Dobrunje, Slovenia
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
E-mail: info@birotehna.si
http://www.birotehna.si

SPAIN
Epson Ibérica, S.A.U.
Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona, Spain
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
http://www.epson.es

SWEDEN
Epson Sweden
Box 329 192 30 Sollentuna 
Sweden
Tel: 0771-400134
http://www.epson.se

SWITZERLAND
Epson Deutschland GmbH Branch 
office Switzerland
Zweigniederlassung Kloten 
Steinackerstrasse 34 CH-8302 
Kloten, Switzerland
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
http://www.epson.ch

TURKEY
Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve 
San. Ltd. Sti.
Telsizler Mah. Zincirlidere Cad.
No: 10 Kat 1-2 Kagithane 34410 
Istanbul, Turkey
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090 212 2684001
E-mail: epson@tecpro.com.tr
http://www.tecpro.com.tr

UK
Epson (UK) Ltd.
Westside, London Road Hemel 
Hempstead Herts HP3 9TD, UK
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
http://www.epson.co.uk

AFRICA
Contact your dealer
Email: support@epson.co.za
http://www.epson.co.za
or
http://www.epson.fr

SOUTH AFRICA
Epson South Africa
Grnd. Floor, Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park Cnr. 
Fourways Blvd. & Roos Str. 
Fourways, Gauteng, South Africa
Tel: +27 11 465 9621
Fax: +27 11 465 1542
Helpdesk:  0860 337766  

or +27 11 201 7741
Email: support@epson.co.za
http://www.epson.co.za
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MIDDLE EAST
Epson (Middle East)
P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free 
Zone Dubai, UAE (United Arab 
Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
http://www.epson.ae

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA
Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive Markham, 
Ontario L3R 6G3, Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
http://www.epson.ca

COSTA RICA
Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana 200 
Sur y 300 Oeste Pavas, San Jose, 
Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR (800-
3776627)
http://www.epson.co.c

MEXICO
Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila Camacho 
389 Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500 
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
http://www.epson.com.mx

ECUADOR
Epson Ecuador
Tel: 604-4220 (Guayaquil)
Tel: 04-604-4220
(otras ciudades)
http://www.epson.com.ec

U. S. A.
Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way Long 
Beach, CA 90806, USA
Tel: 562-276-4394
http://www.epson.com



45

01_Chapter title
01_Head A
02__lead

Contact List

45

SOUTH AMERICA

ARGENTINA
Epson Argentina S.R.L.
Ave. Belgrano 970 (1092) 
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 5167-0300
http://www.epson.com.ar

BRAZIL
Epson do Brasil
Av. Tucunaré, 720 Tamboré 
Barueri,
Sao Paulo, SP 06460-020, Brazil
Tel: (55 11) 3956-6868
http://www.epson.com.br

CHILE
Epson Chile S.A.
La Concepción 322, Piso 3 
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
http://www.epson.cl

COLOMBIA
Epson Colombia Ltd.
Calle 100 No 19-54 Piso 7 
Bogota, Colombia
Tel: (571) 523-5000
http://www.epson.com.co

PERU
Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590 San 
Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
http://www.epson.com.pe

VENEZUELA
Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1 La Urbina 
Sur. Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
http://www.epson.com.ve

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA
Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road, North Ryde, 
NSW 2113, Australia
Tel: 1300 361 054
http://www.epson.com.au

CHINA
Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building, No.89 Jinbao 
Street, Dongcheng District, 
Beijing, China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
http://www.epson.com.cn

HONG KONG
Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square, 681 
Cheung Sha Wan Road, Cheung 
Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
http://www.epson.com.hk

INDIA
Epson India Pvt., Ltd.
12th Floor, The Millenia, Tower 
A, No. 1, Murphy Road, Ulsoor, 
Bangalore 560008, India
Tel: 1800 425 0011
/1860 3000 1600
http://www.epson.co.in
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INDONESIA
PT. Epson Indonesia
Wisma Keiai, 16th Floor, Jalan 
Jenderal Sudirman Kav. 3, 
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: 021-5723161
Fax: 021-5724357
http://www.epson.co.id

JAPAN
Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant VP Customer 
Support Group: 6925 
Toyoshinatazawa, Azumino-shi, 
Nagano-ken,
399-8285, Japan
Tel: 0263-87-5814
Fax: 0263-87-5813
http://www.epson.jp

KOREA
Epson Korea Co., Ltd.
11F Milim Tower, 825-22 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, 135-934 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
http://www.epson.co.kr

MALAYSIA
Epson Malaysia Sdn. Bhd.
3rd Floor, East Tower, Wisma 
Consplant 1, No.2, Jalan SS 16/4, 
47500 Subang Jaya, Malaysia
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 212 088
http://www.epson.com.my

NEW ZEALAND
Epson New Zealand
Level 2, 7-9 Fanshawe Street, 
Auckland Central, 1010, New 
Zealand
Tel: 09 366 6855
Fax: 09 366 6865
http://www.epson.co.nz

PHILIPPINES
Epson Philippines Co.
8th Floor, Anson’ s Center, #23 
ADB Avenue, Pasig City 1605, 
Philippines
Tel: 632-7062609
Fax: 632-7062663
http://www.epson.com.ph

SINGAPORE
Epson Singapore Pte. Ltd.
1 HarbourFront Place, #03-02 
HarbourFront Tower 1, Singapore 
098633
Tel: 6586 3111
http://www.epson.com.sg

TAIWAN 
Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd. 14F, 
No. 7, Song Ren Road, Taipei, 
Taiwan
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
http://www.epson.com.tw

THAILAND
Epson (Thailand) Co.,Ltd.
195 Empire Tower, 42nd Floor, 
South Sathorn Road, Yannawa, 
Sathorn, Bangkok 10120, 
Thailand
Tel: 02 685 9888
Fax: 02 685 9889
http://www.epson.co.th
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