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Indledning
Mange tak for dit køb af dette produkt.
Sørg for at læse denne vejledning, inden du bruger produktet for at sikre, 
at du bruger det sikkert og korrekt. Opbevar denne vejledning på et sikkert 
sted, så du senere hen kan bruge den, hvis du har spørgsmål.

Sikkerhedsinstruktioner
I denne dokumentation findes der grafiske symboler, der bruges til at vise 
hvordan man bruger produktet sikkert og undgår skade på andre personer 
eller materielle skader.  Disse symboler og deres betydning er vist nedenfor. 
Sørg for, at du forstår disse symboler, inden du fortsætter med at læse denne 
vejledning.

 Advarsel
Dette symbol indikerer, at hvis disse oplysninger ignoreres 
kan det muligvis føre til personskade eller dødsfald som 
følge af forkert håndtering af produktet.

 Forsigtig
Dette symbol indikerer, at hvis disse oplysninger ignoreres 
kan det muligvis føre til personskade som følge af forkert 
håndtering af produktet.

 Advarsel

Apparatet må kun bruges med den angivne spænding.

Se venligst specifikationerne for strømledningen.
Hvis du ikke bruger en korrekt strømledning, kan det føre til brand eller elektrisk stød.

Dette produkt må aldrig efterlades uden opsyn på steder med usædvanligt høje 
temperaturer, såsom i en bil med lukkede vinduer, i direkte sollys eller ved siden af   
udstødning på en aircondition eller et varmeapparat.
Dette kan ændre produktets form, de interne arbejdsgange kan blive beskadiget eller der kan opstå 
en brand.
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Du må ikke stille vaser eller beholdere, der indeholder vand, eller medicinske beholdere 
på dette produkt.
Hvis der slipper væske ud fra beholderen, kan det føre til brand eller elektrisk stød.

Vær forsigtig, når du bruger stikket.
Hvis den ikke bruges korrekt, kan det føre til brand eller elektrisk stød.

Bemærk følgende, når du bruger stikket.

•	 Bruger du stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser, skal du sørge for at disse ikke 
overbelastes.

•	 Hvis der er fremmede stoffer på stikket, såsom støv, må det ikke sluttes til.

•	 Sørg for, at stikket sættes helt i.

•	 Stikket må ikke sættes i eller trækkes ud med våde hænder.

•	 Stikket må ikke trækkes ud ved at trække i selve ledningen.

•	 Der må ikke bruges en anden strømforsyning (AC-adapter), end den der følger med.

Der må ikke bruges en beskadiget strømledning.
Ellers kan det føre til brand eller elektrisk stød.

•	 Strømledningen må ikke ændres.

•	 Der må ikke stilles tunge genstande oven på strømledningen.

•	 Strømledningen må ikke bøjes eller snos for meget, og der må heller ikke komme for meget 
tryk på det.

•	 Undgå, at føre strømledningen tæt på en el-radiator.

Produktet må ikke installeres eller bruges på steder med fugt eller vand, såsom 
udendørs eller i nærheden af   et badekar eller en bruser.
Ellers kan det føre til brand eller elektrisk stød.

Stikkes må ikke røres ved under tordenvejr.
Ellers kan det føre til elektrisk stød.

Hvis du bemærker nogen af følgende abnormiteter, skal du straks slukke for produktet, 
trække strømledningen ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller 
Epsons kundeservicecenter.
•	 Hvis du ser røg fra produktet, eller bemærker unormale lugte eller lyde.

•	 Hvis der kommer vand eller andet fremmed stof ind i produktet.

•	 Hvis produktet er blevet tabt og kabinettet er blevet beskadiget.

Hvis du fortsætter med at bruge produktet, når det er i en af disse tilstande, kan det føre til brand 
eller elektrisk stød.

Du må ikke selv forsøge at reparere produktet.
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Medmindre andet er angivet i "Brugerhåndbog", må kabinettet på dette produkt kun 
åbnes af kvalificeret servicepersonale. Du må ikke adskille eller ombygge dette produkt 
eller dets forbrugsstoffer.
Der er mange dele inde i produktet, der har en høj elektrisk ladning, som kan føre til brand eller 
elektrisk stød.

 Forsigtig

Hvis produktet skal flyttes, skal du først slukke for strømmen, trække strømledningen 
ud af stikkontakten og trække andre ledninger ud.
Ellers kan det føre til brand eller elektrisk stød.

Produktet må ikke opstilles på steder med fugt eller støv, såsom et køkkenbord eller i 
nærheden af   en luftfugter eller på et sted med røg eller damp.
Ellers kan det føre til brand eller elektrisk stød.

Produktet må ikke opstilles på følgende steder.
•	 På et tæppe, en seng, en dyne osv.

•	 Produktet må overdækkes med et tæppe, gardin, dug osv.

Produktet må ikke stilles på en skrå eller ustabil overflade.
Ellers kan det falde ned og forårsage skader.

Produktet må ikke vedligeholdes ved brug af en våd klud eller opløsningsmidler, såsom 
alkohol, benzen eller fortynder.
Ellers kan det føre til elektrisk stød eller funktionsfejl.

Sørg for, at ingen sidder på produktet eller stiller tunge genstande oven på det.
Ellers kan det føre til personskade.

Når produktet skal vedligeholdes, skal du først slukke for strømmen, trække 
strømledningen ud af stikkontakten og trække andre ledninger ud.
Ellers kan det føre til elektrisk stød.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du sørge for at trække strømledningen ud af 
stikkontakten, når produktet ikke er i brug.
Hvis isoleringen er nedslidt, kan det føre til brand.
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Når du bruger dette produkt, skal du sørge for, at det er mindst 22 cm (8 tommer) væk 
fra din krop.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder kemikalier, herunder bly, der ifølge 
den amerikanske stat Californien kan føre til fosterskader eller andre 
reproduktive skader. Du skal vaske dine hænder efter at du har brugt dette 
produkt. (Denne meddelelse i overensstemmelse med lovforslag 65 i den 
californiske sundheds- og sikkerhedsparagraf §25249.5 og senere.)

Trådløst overførelse af billeder fra videoenheder (kildefunktionen)

Du kan overføre billeder fra enheder, der understøtter HDMI-udgangsstik, 
som f.eks. en HDD-optager, og afspille dem på din MOVERIO BT-200.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Trådløst modtagelse af billeder fra din MOVERIO BT-200 
(modtagelsesfunktionen)

Du kan modtage billeder fra din MOVERIO BT-200, og derefter afspille 
dem på et tv eller en projektor.

Funktioner

HDMI-kabel

Bemærk

Det er kun muligt at oprette forbindelse til ét MOVERIO BT-200, når du skal 
overføre eller modtage billeder.
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Dele og funktioner
Porte

A CB
A	Micro USB-port

Leverer strøm til denne enhed. Sluttes til en stikkontakt med det 
medfølgende micro-USB-kabel og strømadapteren.

B	HDMI Output-port
Viser billeder, der modtages fra HDMI Input eller fra Miracast-forbindelsen.

C	HDMI Input-port
Modtager billeder fra andre enheder.

Medfølgende dele

Grundenhed Micro USB-kabel Strømadapter
(Afhænger af land)

Der følger ikke et HDMI-kabel med. For at tilslutte en HDMI-enhed, skal du 
bruge et HDMI-stik, der kan købes i almindelig handel.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link
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Knapper og indikatorer

A	Skiftekontakt
Skifter mellem funktionerne Kilde og Modtager.

B	Knappen Wireless/Pass-Thru
Når knappen stilles på [Source]:
Skifter udgangsenheden mellem din MOVERIO BT-200 og enheden, der er 
sluttet til HDMI Output-port.
Når knappen stilles på [Sink]:
Skifter indgangsenheden mellem din MOVERIO BT-200 og enheden, der er 
sluttet til HDMI Input-port.

C	Knappen Wireless Connect
Opretter Miracast-forbindelsen, eller forsøger at oprette forbindelse igen.

D	Indikatoren Wireless Ready
Tændt: Der er en tilgængelig trådløs forbindelse.
Blinker: Enheden er i gang med at oprette den trådløse forbindelse.

E	Indikatoren Link
Tændt: Den trådløse forbindelser er blevet oprettet.
Blinker: Opretter forbindelse.

Hvis der optår en fejl, blinker D og E skiftevis. Tryk på knappen Reset.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Enhed, der overfører 
billederne

Enhed, der modtager 
billederne

Afsendelse af billeder fra en videoenhed til din MOVERIO BT-200 
(kildefunktionen)

Slut et almindeligt HDMI-kabel til HDMI Input-port på denne enhed og til 
HDMI-porten på enheden, der overfører billederne. Stil skifteknappen på 
Source.

Forbindelser

Oprettelse af forbindelsen
1. Tryk på knappen Wireless/Pass-Thru.

Enheden stiller forbindelsen på standby. Hvis du slutter en enhed til HDMI Output-
port, vises følgende skærmbillede.
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Bemærk

Det er ikke muligt at overføre billeder til din MOVERIO BT-200 og til enheden, 
der er sluttet til HDMI Output-port på samme tid. Tryk på knappen Wireless/
Pass-Thru, for at skifte udgangsenhed, uden at skifte kabelforbindelsen.

2. Opstart af MOVERIO Mirror, der er installeret på din MOVERIO BT-200, 
og oprettelse af en forbindelse til denne enhed.
Se venligst Brugerhåndbog til din MOVERIO BT-200 for yderligere oplysninger. 
Når du vælger en målenhed, skal du først finde id-nummeret på enheden. Under 
oprettelse af forbindelsen, ser du følgende skærmbillede på enheden, der er sluttet 
til HDMI Output-port. Når forbindelsen er blevet oprettet, forsvinder følgende 
skærmbillede, og billedet vises på din MOVERIO BT-200.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Oprettelse af forbindelsen
1. Tryk på knappen Wireless/Pass-Thru.

Enheden stiller forbindelsen på standby. Hvis du slutter en enhed til HDMI Output-
port, vises følgende skærmbillede.

Enhed, der overfører 
billederne

Enhed, der modtager 
billederne

Modtagelse af billeder fra din MOVERIO BT-200 til visning på et tv 
(modtagelsesfunktionen)

Slut et almindeligt HDMI-kabel til HDMI Output-port på denne enhed og til 
HDMI-porten på enheden, der modtager billederen.
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2. Opstart af MOVERIO Mirror, der er installeret på din MOVERIO BT-200, 
og oprettelse af en forbindelse til denne enhed.
Se venligst Brugerhåndbog til din MOVERIO BT-200 for yderligere oplysninger. 
Når du vælger en målenhed, skal du først finde id-nummeret på enheden. Under 
oprettelse af forbindelsen, ser du følgende skærmbillede på enheden, der er sluttet 
til HDMI Output-port. Når forbindelsen er blevet oprettet, forsvinder følgende 
skærmbillede, og billedet vises på enheden, der er forbundet til HDMI Output-port.
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Indstilling
Det er muligt at justere indstillingerne i webbrowseren til din MOVERIO BT-
200 eller på din computer.

1. Hold knapperne Wireless/Pass-Thru og Wireless Connect nede på 
samme tid i mindst fem sekunder.
Herefter åbner enheden for indstillingerne, og dens IP-adresse vises på enheden, 
der er forbundet til HDMI Output-port.
Indikatorne Wireless Ready og Link blinker på samme tid.

2. Indtast den viste IP-adresse i URL-feltet på din browser.
Herefter vises opsætningsskærmen.

3. Lav det nødvendige indstillinger.

Menupunkt Funktion

Setting Vælg om den strømbesparende tilstand skal slås 
til eller fra.

Firmware Update Opdater firmwaren på enheden. Du kan finde 
den nyeste firmware på http://www.epson.com

Factory Reset Nulstil alle indstillinger til de oprindelige 
indstillinger.

http://www.epson.com
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Fejlfinding

Kan ikke sende eller modtage billeder
•	 Sørg for, at mikro-USB-kablet er tilsluttet korrekt.
•	 Sørg for, at strømadapteren er ordentligt sluttet til stikkontakten.
•	 Sørg for, at enhederne er ordentligt sluttet til HDMI Input-port eller HDMI 

Output-port.
•	 Sørg for, at indgangskilden på   enheden, der er sluttet til HDMI Output-port, 

står på HDMI.
•	 Sørg for, at du har valgt den rigtige indstilling, Modtager eller Kilde, på denne 

enhed og på din MOVERIO BT-200.
•	 Sørg for, at den tilsluttede enhed understøtter HDCP. Enheder, der ikke 

understøtter HDCP, kan ikke vise billederne.
•	 Hvis der er gået 15 minutter uden nogen signaltilslutning, når enheden står 

på standby, afbrydes forbindelsen. Tryk igen på knappen Wireless/Pass-Thru 
for at oprette forbindelse igen.

•	 Det er ikke muligt at overføre og modtage billeder på samme tid. Brug 
skifteknappen til at vælge mellem Source og Sink.

•	 Hvis indikatorerne Wireless Ready og Link blinker skiftevis, er der opstået 
en fejl på forbindelsen. Tryk på knappen Wireless Connect for at oprette 
forbindelsen igen, eller tryk på knappen Reset for at genstarte enheden.

•	 Det er ikke muligt at oprette en forbindelse til denne enhed og til dit 
adgangspunkt via Wi-Fi på samme tid.

•	 Sørg for, at Wi-Fi Direct er slået til på din MOVERIO BT-200. Bemærk, at selv om 
Wi-Fi er slået til, er det ikke muligt at kommunikere, hvis Wi-Fi Direct er slået 
fra.

Billedet er sløret
•	 Hvis du bruger kommunikationsenheder såsom Wi-Fi eller Bluetooth i 

nærheden af   denne enhed, kan billedet forstyrres af den trådløse forbindelse. 
Flyt kommunikationsenheden væk fra denne enhed.
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Port
Micro USB x1 (til strøm)
HDMI Input x1
HDMI Output x1

Opløsninger på 
indgangen

HDMI :
640 x 480p ved 60 Hz
720 x 480p ved 60 Hz
720 x 576p ved 50 Hz
1280x720p ved 50/60 Hz
1920x1080p ved 24/30 Hz
Miracast:
640 x 480p ved 60 Hz
1280x720p ved 25/30 Hz

Understøttede 
filmformater MPEG2 (H.264+AAC)

Strømforsyning

Strømadapter (AC)
100 til 240 V AC ± 10 % 50/60 Hz
Strøm (EHDMC10)
5 VDC

Strømforbrug
Ved kommunikation via Miracast: 5W
Ved brug af strømbesparelse (intet signal): 0,3 W

Specifikationer

Der er ingen lyd
•	 Sørg for, at der er skruet op for lyden på enheden, der afspiller billederne.
•	 Når du modtager billeder fra din MOVERIO BT-200, afspilles lyden kun, når 

billederne afspilles via MOVERIO Mirror. Se venligst Brugerhåndbog til din 
MOVERIO BT-200 for yderligere oplysninger.
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Om varemærker
Miracast™ er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
HDMI er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende HDMI Licensing 
LLC.

Oplysninger om understøttede enheder
På http://www.epson.com kan du finde yderligere oplysninger om enheder, 
der kan overføre og modtage billeder med dette produkt.

Generelle bemærkninger

Bemærkninger om trådløse LAN-netværker
I Frankrig må man ikke bruge en trådløs LAN-funktion, medmindre du er 
indendørs.
Hvis dette produkt er blevet købt uden for Nordamerika eller Taiwan, bedes 
du venligst bemærke, at dette produkt udsender elektromagnetiske bølger 
via trådløse LAN-netværker på kanal 1 til 13. Du må derfor ikke bruge den 
trådløse LAN-funktion i Nordamerika eller Taiwan, hvor trådløse LAN-kanaler 
er begrænset til 1 til 11 ifølge loven om trådløs telegrafi.

Driftsmiljø
Temperatur: +5 til +35 °C (41 til 95 °F)
Fugtighed: 20 til 80 % (ingen kondensering)

Opbevaringsmiljø
Temperatur: -10 til +60 °C (14 til 140 °F)
Fugtighed: 10 til 90 % (ingen kondensering)

Dimension 115 x 115 x 30 mm (4,5 x 4,5 x 1,1 tommer)

Vægt 130 g

Trådløse 
specifikationer

Trådløs standard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvensbånd 2,4 GHz, 1-13 kanaler
Modulering: OFDM og DS-SS
Anslået interferensafstand: 10m (32,8 fod)

http://www.epson.com
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Hvis du skal bruge dette produkt i andre lande eller regioner, bedes du følge 
de lokale love og bestemmelser.

Regler inden for trådløs telegrafi
Følgende handlinger er forbudt ifølge loven om trådløs telegrafi.
•	 Ændring eller adskillelse af produktet (herunder antennen)
•	 Fjernelse af etiketten med   overensstemmelserne

Begrænsning af brug
Dette produkt er fremstillet baseret på specifikationerne i landet, hvor det 
sælges. Hvis du skal bruge produktet uden for landet, hvor det er købt, skal 
du kontakte dit nærmeste kundeservicecenter.
Hvis dette produkt bruges med applikationer, der kræver høj pålidelighed/
sikkerhed vedr. funktion og præcision, såsom transportenheder til luftfart, 
jernbane, søfart, biler, katastrofeforebyggelsesanordninger, forskellige 
sikkerhedsanordninger, må dette produkt kun bruges efter de mulige 
sikkerhedsforanstaltninger og mangler er taget i betragtning i henhold til dit 
design for at opretholde sikkerheden og pålideligheden i hele systemet.
Da dette produkt ikke er beregnet til brug i applikationer, der kræver 
ekstrem høj pålidelighed/sikkerhed, såsom rumfartsudstyr, vigtigt 
kommunikationsudstyr, styreapparater til atomkraft eller medicinsk udstyr, 
der er relateret til direkte medicinsk behandling, bedes du venligst selv 
bedømme om dette produkt er egnet til brug med dit system.

Bemærkninger om frekvenser
Dette produkt fungerer på samme frekvenser som andre enheder, som 
f.eks. mikrobølgeovne, videnskabeligt og medicinsk udstyr og RF-ID-
systemer (licensgodkendte radiostationer, amatørradioer og radiostationer 
uden licens (herefter "andre radiostationer ")), der anvendes i fabrikkens 
produktionslinjer.
1. Før du bruger dette produkt, skal du sørge for, at der ikke er nogen 

"andre radiostationer" i nærheden.
2. Hvis dette produkt forårsager RF-interferens mellem produktet og 

"andre radiostationer", skal det straks flyttes til en anden placering, 
hold op med at bruge det og kontakt din lokale forhandler for råd om 
forebyggelse af interferens (f.eks. om mulighederne for at afskære 
signalerne).
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3. Og hvis der opstår skadelig radiobølgeinterferens mellem produktet og 
"andre radiostationer", skal du kontakte din lokale forhandler.

Overensstemmelse med JIS C 61000-3-2
Dette produkt er i overensstemmelse med den nuværende standard "JIS C 
61000-3-2" vedrørende harmoni.


