
Copyright©2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
2014.03

Wireless Mirroring Adapter
EHDMC10



2

Johdanto
Kiitos, kun valitsit tämän tuotteen.
Varmista, että luet tämän oppaan ennen kuin käytät tuotetta varmistaaksesi, 
että käytät sitä turvallisesti ja oikein. Säilytä tätä opasta turvallisessa 
paikassa, josta saat sen helposti esille, jos sinulla ilmenee tarkistettavaa 
tulevaisuudessa.

Turvallisuusohjeet
Tässä asiakirjassa käytetään graafisia symboleita osoittamaan, kuinka 
tuotetta käytetään turvallisesti ja vältetään vammojen tuottaminen muille ja 
vahingon aiheuttaminen omaisuudelle.  Nämä symbolit ja niiden merkitys on 
esitetty alla. Varmista, että ymmärrät nämä symbolit ennen tämän oppaan 
lukemista.

 Varoitus
Tämä symboli ilmaisee tietoja, joiden huomioimatta 
jättäminen voi väärästä käsittelystä johtuen aiheuttaa 
vakavan henkilövahingon tai jopa kuoleman.

 Vaara
Tämä symboli tarkoittaa, että laitteen virheellinen käyttö 
voi johtaa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen tai 
omaisuuden vahingoittumiseen, jos sitä ei huomioida.

 Varoitus

Käytä laitetta ainoastaan määritetyllä jännitteellä.

Tarkista virtakaapelin tekniset tiedot.

Jos et käytä oikeaa virtakaapelia, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä jätä tätä tuotetta ilman valvontaa tiloissa, joissa on epätavallisen korkea lämpötila, 
kuten auto, jonka ikkunat ovat kiinni auringonpaisteessa, suora auringonpaiste tai 
ilmastoinnin ilmanpoistokanavan tai lämmittimen viereen.

Tuote voi vääntyä korkeissa lämpötilaoissa, sisäiset osat voivat vahingoittua ja voi syttyä 
tulipalo.
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Älä aseta laitteen päälle maljakoita, mitään nesteellä täytettyjä astioita, lääkinnällisiä 
säiliöitä.

Jos säiliöstä valuu laitteeseen nestettä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Ole varovainen käsitellessäsi virtapistoketta.

Jos sitä ei käsitellä oikein, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Toimi seuraavasti käsitellessäsi pistoketta.

•	 Älä ylikuormita seinäpistorasioita, jatkojohtoja tai jakorasioita.

•	 Älä liitä pistoketta pistorasiaan, jos siihen on tarttunut vieraita aineita, kuten pölyä.

•	 Varmista, että pistoke on liitetty kokonaan sisään.

•	 Älä liitä tai irrota pistoketta märin käsin.

•	 Älä irrota pistoketta vetämällä virtakaapelista.

•	 Älä käytä erillistä virtalähdettä (verkkolaite).

Älä käytä vahingoittunutta virtakaapelia.

Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

•	 Älä muuta virtakaapelia.

•	 Älä aseta raskaita esineitä virtakaapelin päälle.

•	 Älä kohdista virtakaapeliin liiallista voimaa tai taivuta tai väännä sitä.

•	 Älä vie johtoja läheltä sähkölämmitintä.

Älä asenna tai käytä tätä tuotetta sijaintipaikoissa, joissa se altistuu kosteudelle tai 
vedelle, kuten ulos tai lähelle kylpyammetta tai suihkua.

Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä kosketa virtapistoketta ukonilman aikana.

Muuten seurauksena voi olla sähköisku.

Jos havaitset jonkin seuraavista epänormaaleista ilmiöistä, kytke tuote välittömästi pois 
päältä, irrota virtakaapeli pistorasiasta, ja ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai 
Epsonin asiakaspalveluun.

•	 Jos näet tuotteesta tulevan savua tai havaitset epänormaaleja hajuja tai ääniä.

•	 Jos vettä tai vieraita esineitä joutuu tuotteen sisään.

•	 Jos tuote putoaa tai sen kotelo oli vahingoittunut.

Jos jatkat tuotteen käyttöä missään näistä tiloista, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä suorita korjauksia itse.
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Paitsi mitä "Käyttäjän oppaassa" on ilmaistu, tämän tuotteen kotelon saa avata 
ainoastaan pätevä huoltohenkilöstö. Älä pura tai muokkaa tätä tuotetta tai sen 
kulutusosia.

Monissa osissa tuotteen sisällä on korkea sähköjännite, joka voi aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun.

 Vaara

Kun siirrät tuotetta, varmista, että virta on kytketty pois päältä, virtakaapeli irrotettu 
pistorasiasta ja kaikki johdot irrotettu ennen siirtämistä.

Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä asenna tätä tuotetta sijaintipaikkaan, jossa se altistuu kosteudelle tai pölylle, kuten 
keittiön pöytä tai lähelle ilmankostutinta tai paikkaan, jossa on savua tai höyryä.

Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä sijoita tuotetta seuraaviin paikkoihin.

•	 Maton, vuodevaatteiden, huopien jne. päälle.

•	 Älä peitä sitä huovalla, verholla, pöytäliinalla jne.

Älä aseta tuotetta kaltevalle tai epävakaalle tasolle.

Muuten se voi pudota ja aiheuttaa vamman.

Kun kunnossapidät tuotetta, älä käytä märkää liinaa tai liuottimia, kuten alkoholi, 
bentseeni tai ohennin.

Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai toimintahäiriö.

Älä istu tai aseta mitään painavia esineitä tämän tuotteen päälle.

Muuten seurauksena voi olla vamma.

Kun kunnossapidät tuotetta, varmista, että virta on kytketty pois päältä, virtakaapeli 
irrotettu pistorasiasta ja kaikki johdot irrotettu ennen kunnossapitoa.

Muuten seurauksena voi olla sähköisku.
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Varmista turvallisuussyistä, että irrotat virtakaapelin pistorasiasta, kun tuotetta ei 
käytetä.

Jos eristys on kulunut, seurauksena voi olla tulipalo.

Kun käytät tätä tuotetta, varmista, että sen on vähintään 22 cm (8 tuumaa):n 
etäisyydellä kehostasi.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää kemikaaleja, mm. lyijyä, joka Kalifornian 
osavaltion mukaan aiheuttaa syntymä- tai lisääntymiskykyvamman. Pese 
kädet käsittelemisen jälkeen. (Tämä huomautus on annettu Proposition 65 
in the Cal. Health & Safety Code § 25249.5 ja uudemman mukaisesti.)

Lähettää langattomasti kuvia videolaitteista (Lähde-toiminto)

Voit lähettää kuvia laitteista, jotka tukevat HDMI-lähtöä, kuten HDD-
tallentimet ja toistaa kuvia MOVERIO BT-200:lla.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Kuvien langaton vastaanottaminen MOVERIO BT-200:sta (Sink-toiminto)

Voit vastaanottaa kuvia MOVERIO BT-200:sta ja toistaa niitä TV-
vastaanottimessa tai projektorilla.

Ominaisuudet

HDMI-kaapeli

Huomautus

Voit yhdistää vain yhteen MOVERIO BT-200 -laitteeseen kuvien 
vastaanottamiseksi tai lähettämiseksi.
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Osat ja toiminnot
Portit

A CB
A	micro-USB-portti

Syöttää virran tähän laitteeseen. Liitä pistorasiaan toimitukseen kuuluvalla 
micro-USB-kaapelilla ja verkkolaitteella.

B	HDMI Output
Lähettää HDMI Input tai Miracast-yhteydellä vastaanotettuja kuvia.

C	HDMI Input
Syöttää kuvia muista laitteista.

Toimitukseen kuuluvat nimikkeet

Perusyksikkö micro-USB-kaapeli Verkkolaite
(Maakohtainen)

HDMI-kaapeli ei kuulu toimitukseen. HDMI-laitteen yhdistämiseen tarvitaan 
kaupoista saatava HDMI-kaapeli.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link
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Painikkeet ja merkkivalot

A	Liukukytkin
Vaihtaa Lähde- ja Sink-toimintojen välillä.

B	Wireless/Pass-Thru-painike
Kun liukukytkin siirretään kohtaan [Source]:
Vaihtaa lähtölaitteen MOVERIO BT-200:n ja HDMI Output liitetyn laitteen 
välillä.
Kun liukukytkin siirretään kohtaan [Sink]:
Vaihtaa tulolaitteen MOVERIO BT-200:n ja HDMI Input liitetyn laitteen välil-
lä.

C	Wireless Connect-painike
Muodosta Miracast-yhteyden tai yrittää yhdistää uudelleen.

D	Wireless Ready-merkkivalo
Päällä: Langaton yhteys on käytettävissä.
Vilkkuu: Langaton yhteys käynnistyy.

E	Link-merkkivalo
Päällä: Langaton yhteys on muodostettu.
Vilkkuu: Yhdistetään.

Virheen ilmetessä D ja E vilkkuvat vuorotelleen. Paina Reset-painiketta.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Kuvia lähettävä laite Kuvia vastaanottava laite

Kuvien lähettäminen videolaitteesta MOVERIO BT-200:aan  
(Lähde-toiminto)

Liitä kaupoista saatava HDMI-kaapeli tämän laitteen HDMI Input ja kuvia 
lähettävän laitteen HDMI-porttiin. Siirrä liukusäädin Source-kohtaan.

Liitännät

Yhdistäminen
1. Paina Wireless/Pass-Thru-painiketta.

Laite siirtyy yhteyden valmiustila -tilaan. Jos liität laitteen HDMI Output, seuraava 
näyttö tulee näkyviin.
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Huomautus

Et voi lähettää kuvia MOVERIO BT-200 :aan ja HDMI Output liitettyyn 
laitteeseen samanaikaisesti. Paina Wireless/Pass-Thru-painiketta vaihtaaksesi 
lähtölaitetta kaapeliyhteyttä muuttamatta.

2. Käynnistä MOVERIO Mirror, joka on esiasennettuna MOVERIO BT-
200:ssa, ja muodosta sitten yhteys tähän laitteeseen.
Katso lisätietoja MOVERIO BT-200 -käyttäjän oppaasta. Kun valitset kohdelaitteen, 
tarkista laitteeseen kiinnitetty tunnus. HDMI Output liitetyssä laitteessa näkyy 
yhteyttä muodostettaessa seuraava näyttö. Kun yhteys on muodostettu, seuraava 
näyttö poistuu näkyvistä ja kuva tulee näkyviin MOVERIO BT-200:ssa.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Yhdistäminen
1. Paina Wireless/Pass-Thru-painiketta.

Laite siirtyy yhteyden valmiustila -tilaan. Jos liität laitteen HDMI Output, seuraava 
näyttö tulee näkyviin.

Kuvia lähettävä laiteKuvia vastaanottava laite

Kuvien vastaanottaminen MOVERIO BT-200:sta TV-vastaanottimella 
toistettaviksi (Sink-toiminto)

Liitä kaupoista saatava HDMI-kaapeli tämän laitteen HDMI Output ja kuvia 
vastaanottavan laitteen HDMI-porttiin.
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2. Käynnistä MOVERIO Mirror, joka on esiasennettuna MOVERIO BT-
200:ssa, ja muodosta sitten yhteys tähän laitteeseen.
Katso lisätietoja MOVERIO BT-200 -käyttäjän oppaasta. Kun valitset kohdelaitteen, 
tarkista laitteeseen kiinnitetty tunnus. HDMI Output liitetyssä laitteessa näkyy 
yhteyttä muodostettaessa seuraava näyttö. Kun yhteys on muodostettu, seuraava 
näyttö poistuu näkyvistä ja kuva tulee näkyviin HDMI Output liitetyssä laitteessa.
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Asetus
Voit tehdä asetuksia MOVERIO BT-200:n web-selaimessa tai tietokoneessa.

1. Pidä Wireless/Pass-Thru-painiketta ja Wireless Connect-painiketta 
samanaikaisesti painettuna vähintään viisi sekuntia.
Laite siirtyy asetustilaan ja laitteen IP-osoite tulee näkyviin HDMI Output liitettyyn 
laitteeseen.
Wireless Ready - ja Link-merkkivalo vilkkuvat samanaikaisesti.

2. Syötä näytetty IP-osoite selaimen URL-palkkiin.
Asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Tee tarvittavat asetukset.

Kohde Toiminto

Setting Valitse virransäästöasetus päälle tai pois.

Firmware Update
Päivitä laitteen laiteohjelmisto. Tarkista uusin 
laiteohjelmisto osoitteesta http://www.epson.
com

Factory Reset Palauta kaikki asetukset alkuperäisiksi asetuksiksi.

http://www.epson.com
http://www.epson.com
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Vianetsintä

Ei voi lähettää ja vastaanottaa kuvia
•	 Tarkista, onko micro-USB-kaapeli liitetty oikein.
•	 Tarkista, onko verkkolaite liitetty oikein pistorasiaan.
•	 Tarkista, onko laitteet liitetty oikein HDMI Input tai HDMI Output.
•	 Tarkista, onko laitteen HDMI Ouput liitetyn laitteen tulolähteeksi asetettu 

HDMI.
•	 Tarkista, oletko valinnut Sink- tai Lähde-asetukset oikein tälle laitteelle ja 

MOVERIO BT-200:lle.
•	 Tarkista, tukeeko liitetty laite HDCP:tä. Laitteet, jotka eivät tue HDCP:tä, eivät 

voi näyttää kuvia.
•	 Jos 15 minuuttia on kulunut ilman signaalituloa yhteyden valmiustila -tilassa, 

yhteyden valmiustila -tila perutaan. Paina Wireless/Pass-Thru-painiketta 
muodostaaksesi yhteyden uudelleen.

•	 Et voi lähettää ja vastaanottaa kuvia samanaikaisesti. Valitse Source tai Sink 
liukusäätimellä.

•	 Jos Wireless Ready - ja Link-merkkivalot vilkkuvat vuorotellen, on ilmennyt 
yhteysvirhe. Paina Wireless Connect -painiketta muodostaaksesi yhteyden 
uudelleen tai paina Reset-painiketta käynnistääksesi laitteen uudelleen.

•	 Et voi muodostaa samanaikaisesti yhteyttä tähän laitteeseen tukiasemaan  
Wi-Fiä käyttämällä.

•	 Tarkista, onko Wi-Fi direct -asetus MOVERIO BT-200:ssa päällä. Huomaa, että 
vaikka Wi-Fi-asetus olisi päällä, tiedonsiirto ei ole mahdollista, jos Wi-Fi direct 
-asetus on pois päältä.

Kuva on epätarkka
•	 Kun käytät tiedonsiirtolaitteita, kuten Wi-Fi- tai Bluetooth-laitteita, tämän 

laitteen lähellä, langaton häiriö vääristää kuvia. Siirrä tiedonsiirtolaite 
kauemmas tästä laitteesta.
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Portti
micro-USB x1 (virransyöttö)
HDMI Input x1
HDMI Output x1

Tuloresoluutiot

HDMI:
640x480p @60Hz
720x480p @60Hz
720x576p @50Hz
1280x720p @50/60Hz
1920x1080p @24/30Hz
Miracast :
640x480p @60Hz
1280x720p @25/30Hz

Tuettu 
elokuvamuoto MPEG2 (H.264+AAC)

Virtalähde

Virta (Verkkolaite)
100:stä 240:een VAC ± 10 % 50/60 Hz
Virta (EHDMC10)
5 VDC

Virrankulutus
Miracast-tiedonsiirron aikana: 5 W
Virransäästötilassa (Ei signaalia): 0,3 W

Tekniset tiedot

Ääntä ei lähetetä
•	 Tarkista kuvia toistavan laitteen äänenvoimakkuus.
•	 Kun vastaanotat kuvia MOVERIO BT-200:sta, ääntä lähetetään vain, kun käytät 

kuvien toistamiseen MOVERIO Mirror -sovellusta. Katso lisätietoja MOVERIO 
BT-200 -käyttäjän oppaasta.
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Tietoja tavaramerkeistä
Miracast™ on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.
HDMI on HDMI Licensing LLC:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Tietoja tuetuista laitteista
Katso http://www.epson.com-web-sivustolta tiedot laitteista, jotka voivat 
lähettää ja vastaanottaa kuvasisältöä tällä tuotteella.

Yleisiä huomautuksia

Huomautuksia langattomasta lähiverkosta
Käytä langatonta lähiverkkoa Ranskassa ainoastaan sisätiloissa.
Jos ostat tämän tuotteen Pohjois-Amerikan ja Taiwanin ulkopuolella, huomaa, 
että tämä tuote lähettää langattoman lähiverkon sähkömagneettista aaltoa 
kanavilla 1 - 13. Älä sen vuoksi käytä langatonta lähiverkkotoimintoa Pohjois-
Amerikassa ja Taiwanissa, missä lähiverkkokanavat on rajoitettu Wireless 
Telegraphy Act -lailla kanaville 1 - 11.
Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä käyttäessäsi muilla alueilla.

Käyttöympäristö
Lämpötila: +5:stä +35 °C:een
Kosteus: 20:stä 80 %:iin % (ei tiivistyvä)

Varastointiympäristö
Lämpötila: -10:stä +60 °C:een
Kosteus: 10:stä 90 %:iin (ei tiivistyvä)

Mitat 115 x 115 x 30 mm (4,5 x 4,5 x 1,1 tuumaa)

Paino 130 g

Langattoman 
yhteyden tekniset 

tiedot

Langaton standardi: IEEE 802.11b/g/n
Taajuuskaista: 2,4 GHz, 1-13 kanavaa
Modulaatio: OFDM ja DS-SS
Oletettu häiriöetäisyys: 10 m (32,8 jalkaa)

http://www.epson.com
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Wireless Telegraphy Act -lain säädökset
Wireless Telegraphy Act -laki kieltää seuraavan toiminnat.
•	 Laitteen muokkaamisen ja purkamisen (mukaan lukien antenni)
•	 Vaatimustenmukaisuustarran irrottamisen

Käyttörajoitus
Tämä laite on valmistettu noudattaen sen maan määräyksiä, jossa sitä 
myydään. Jos käytät tätä laitetta myyntimaan ulkopuolella, ota yhteys 
lähimpään paikalliseen tukikeskukseen.
Kun tätä laitetta käytetään sovelluksissa, jotka vaativat toiminnan ja 
tarkkuuden korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta, kuten kuljetusvälineissä, 
j o t k a  l i i t t y v ä t  i l m a i l u u n ,  r a i d e l i i k e n t e e s e e n ,  m e r e n k u l k u u n , 
maantieliikenteeseen, onnettomuuksien ehkäisylaitteisiin, erilaisiin 
turvallisuuslaitteisiin, sinun tulee käyttää tätä tuotetta vasta, kun 
olet harkinnut tuleeko kokoonpanoon sisällyttää virheenkorjaus- ja 
varajärjestelmiä turvallisuuden ja koko järjestelmän luotettavuuden 
varmistamiseksi.
Koska tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sovelluksissa, jotka 
vaativat erittäin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta, kuten ilmakehässä 
ja avaruudessa käytettävät laitteet, päätiedonsiirtolaitteet, ydinvoiman 
ohjauslaitteet tai lääketieteelliset laitteet,  jotka li ittyvät suoraan 
lääketieteelliseen hoitoon, sinun on arvioitava itse tämän tuotteen sopivuus 
tarkoitettuun tehtävään arvioituasi laittteen huolellisesti.

Huomautuksia taajuudesta
Tämä tuote toimii samalla taajuuskaistaleveydellä kuin teollisuudessa, kuten 
mikroaaltouunit, tieteelliset ja lääkinnälliset laitteet ja liikkuvien kohteiden 
tunnistusjärjestelmät (RF-ID), (lisensoitujen tilojen radioasemat, amatööri- 
ja lisensoimattomat määritetyt pientehoradioasemat (tämän jälkeen "muut 
radioasemat")), joita käytetään teollisuuden tuotantolinjoilla.

1. Ennen kuin käytät tätä tuotetta, varmista, ettei "muita radioasemia" ole 
käytössä lähistöllä.

2. Jos tämä tuote aiheuttaa radiotaajuushäirintää tuotteen ja "muiden 
radioasemien välillä", siirry nopeasti toiseen sijaintipaikkaan, lopeta 
tuotteen käyttö, ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi 
neuvoja häiriön estämiseen (esimerkiksi osioiden asettaminen).
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3. Lisäksi, kun haitallista radioaaltohäirintää ilmenee tuotteen ja "muiden 
radioasemien" välillä, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

JIS C 61000-3-2 -yhdenmukaisuus
Tämä tuote on nykyisen "JIS C 61000-3-2"-harmonisen standardin mukainen.


