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Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.
Fontos, hogy a termék használata előtt a biztonságos és helyes használata 
érdekében olvassa el az útmutatót. Tartsa az útmutatót biztonságos helyen, 
hogy a jövőben bármikor fellapozhassa, ha kérdése merülne fel.

Biztonsági utasítások
A dokumentáció grafikus szimbólumokat használ a termék biztonságos 
használatának bemutatása és a személyi sérülések valamint anyagi károk 
megelőzése érdekében.  Az útmutatóban használt jelzések és jelentésük: 
Fontos, hogy az útmutató elolvasása előtt megfelelően értelmezze a 
szimbólumokat.

 Figyelmeztetés A jel azon információkat jelöli, amelyek ignorálása 
balesetekhez vagy akár halálesethez is vezethet.

 Vigyázat A jel azon információkat jelöli, amelyek ignorálása 
balesetekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.

 Figyelmeztetés

A készüléket kizárólag a megadott feszültséggel használja.

Ellenőrizze a tápkábel műszaki adatait.

A nem megfelelő tápkábel használata tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne hagyja a terméket őrizetlenül szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyen, mint 
például zárt ablakú gépjárműben, közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, illetve 
légkondicionáló vagy fűtőberendezés kimenete előtt.

A terméket a magas hőmérséklet deformálhatja, a belső szerkezet megrongálódhat, vagy 
tűz alakulhat ki.
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Ne helyezzen vázát, vízzel teli edényt vagy gyógyszertartályt a termékre.

A folyadék kiömölhet a tartályból és tüzet vagy áramütést okozhat.

Óvatosan kezelje a tápkábel dugóját.

Ha nem kezelik helyesen, tüzet vagy áramütést okozhat.

A dugó kezelése során tartsa be a következő óvintézkedéseket.

•	 Ne terhelje túl a fali csatlakozókat, hosszabbító kábeleket vagy elosztókat.

•	 Ne dugja be, ha idegen anyag, pl. por rakódott a dugóra.

•	 Győződjön meg arról, hogy a dugó teljesen az aljzatban van.

•	 Nedves kézzel ne húzza ki vagy csatlakoztassa a dugót.

•	 Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót.

•	 Ne használjon az előírttól eltérő tápegységet (hálózati adaptert).

Ne használjon sérült tápkábelt.

Ellenkező esetben tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

•	 Ne módosítsa a tápkábelt.

•	 Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.

•	 Ne erőltesse, hajlítsa meg vagy csavarja a tápkábelt.

•	 Ne vezessen vezetéket elektromos fűtőkészülék közelében.

Ne helyezze el vagy használja a terméket nedvességnek kitett helyen, pl. a szabadban, 
illetve fürdőszoba vagy zuhanyzó közelében.

Ellenkező esetben tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

Ne érintse meg a dugót vihar idején.

Ellenkező esetben áramütés léphet fel.

Ha az alábbi rendellenesség valamelyikét tapasztalja, azonnal kapcsolja ki a 
terméket, válassza le a tápkábelt a konnektorról, majd lépjen kapcsolatba a helyi 
márkakereskedővel vagy Epson szerviz hívóközponttal.

•	 Ha füstöt vagy furcsa szagot, illetve zajt tapasztal a termékben.
•	 Ha víz vagy idegen tárgy került a termékbe.
•	 Ha a terméket elejtették és a burkolata megsérült.

A termék ilyen állapotban történő használata tüzet vagy áramütést okozhat.

A terméket tilos saját kezűleg javítani.
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A "Használati útmutatóban" jelzett mód kivételével a készülékházat kizárólag a szerviz 
szakképzett munkatársai nyithatják ki. Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket vagy 
fogyóeszközeit.

A termékben számos nagyfeszültségű rész található, ami tüzet vagy áramütést okozhat.

 Vigyázat

A termék áthelyezése esetén győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a tápfeszültséget, 
kihúzta a tápkábelt és leválasztotta a vezetékeket, mielőtt mozgatná.

Ellenkező esetben tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

Ne helyezze el a terméket párának vagy pornak kitett helyen, pl. konyhai pulton vagy 
párásító közelében, illetve füstnek vagy gőznek kitett helyen.

Ellenkező esetben tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

Ne helyezze el a terméket az alábbi helyeken.

•	 Szőnyegen, ágyon, takarón stb.

•	 Ne takarja le takaróval, függönnyel, asztalterítővel stb.

Ne helyezze a terméket döntött vagy labilis felületre.

Ellenkező esetben leeshet és sérülést okozhat.

A termék karbantartása során ne használjon nedves kendőt vagy oldószert, például 
alkoholt, benzint vagy hígítót.

Ellenkező esetben áramütés vagy üzemzavar léphet fel.

Ne üljön a termékre és nem tegyen nehéz tárgyakat a termékre.

Ellenkező esetben sérülés történhet.

A termék karbantartása során győződjön meg arról, hogy kihúzta a tápkábelt a 
készülékből és a fali aljzatból, illetve leválasztotta a vezetékeket, mielőtt elvégezné a 
karbantartást.

Ellenkező esetben áramütés léphet fel.
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Biztonsági okból győződjön meg arról, hogy kihúzta a tápkábelt a fali aljzatból, ha nem 
használja a terméket.

A meghibásodott szigetelés tüzet okozhat.

A termék használata során győződjön meg arról, hogy legalább 22 cm (8 hüvelyk) 
távolságban van a testétől.

FIGYELMEZTETÉS: A termék olyan vegyi anyagokat tartalmaz – egyebek 
között ólmot – amelyekről Kalifornia államban ismeretes, hogy születési 
rendellenességeket, illetve más, nemzőképességbeli károsodásokat 
okoznak. A kábel megérintése után mosson kezet. (A felhívást Kalifornia 
állam Egészségügyi és Munkavédelmi Törvénye 25249.5 részének 65. pontja 
alapján adtuk meg.)

Képek vezeték nélküli továbbítása videó forráseszközökről  
(Forrás funkció)

Képeket továbbíthat HDMI-kimenetet támogató eszközökről, pl. HDD-
felvevőkről, és lejátszhatja a képeket a MOVERIO BT-200 eszközön.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Képek vezeték nélküli fogadása a MOVERIO BT-200 eszközről  
(Fogadó funkció)

Fogadhatja a képeket a MOVERIO BT-200 eszközről, majd lejátszhatja 
őket televízión vagy kivetítőn.

Jellemzők

HDMI-kábel

Megjegyzés

Képek küldéséhez vagy fogadásához csak egy MOVERIO BT-200 eszközt 
csatlakoztathat.
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Alkatrészek és funkciójuk
Portok

A CB
A	Micro USB-port

Tápfeszültséggel látja el a készüléket. Csatlakoztassa egy elektromos 
aljzathoz a mellékelt USB-kábel és hálózati adapter segítségével.

B	HDMI Output port
A HDMI Input vagy Miracast kapcsolaton fogadott képeket bocsátja ki.

C	HDMI Input port
Más eszközök képét bocsátja ki.

Tartozékok

Alapegység micro USB-kábel Hálózati adapter
(Országtól függően változó)

A HDMI-kábel nem tartozék. HDMI-eszköz csatlakozáshoz a kereskedelmi 
forgalomban kapható HDMI-kábel beszerzése szükséges.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link



7

Gombok és jelzőfények

A	Csúszókapcsoló
Vált a Forrás és Fogadó funkció között.

B	Wireless/Pass-Thru gomb
Ha a kapcsolót [Source] helyzetbe állítja:
A kimeneti eszközt a MOVERIO BT-200 és a HDMI Output csatlakoztatott 
eszköz között váltja.
Ha a kapcsolót [Sink] helyzetbe állítja:
A bemeneti eszközt a MOVERIO BT-200 és a HDMI Input csatlakoztatott 
eszköz között váltja.

C	Wireless Connect gomb
Miracast-kapcsolatot létesít vagy újra próbál csatlakozni.

D	Wireless Ready állapotjelző
Be: A vezeték nélküli kapcsolat elérhető.
Villog: A vezeték nélküli kapcsolat elindul.

E	Link állapotjelző
Be: A vezeték nélküli kapcsolat létrejött.
Villog: Csatlakozás.

Hiba esetén a D és E felváltva villog. Nyomja meg az Reset gombot.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Képküldő eszköz Képfogadó eszköz

Képek küldése videoeszközről a MOVERIO BT-200 eszközre  
(Forrás funkció)

Csatlakoztasson egy, a kereskedelmi forgalomban kapható HDMI Input a 
készülék HDMI Input portjához és a képeket küldő eszköz HDMI-portjához. 
Csúsztassa a kapcsolót Source állásra.

Csatlakozás

Csatlakozás
1. Nyomja meg a Wireless/Pass-Thru gombot.

A készülék a kapcsolatot készenléti állapotba állítja. Ha eszközt csatlakoztat a HDMI 
Output porthoz, a következő képernyő jelenik meg.
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Megjegyzés

Egyszerre nem lehet képet kibocsátani a MOVERIO BT-200 eszközre és a HDMI 
Output porthoz csatlakoztatott eszközre. Nyomja meg a Wireless/Pass-Thru 
gombot, hogy a kimeneti esközt a kábelcsatlakozás módosítása nélkül váltsa.

2. Indítsa el a MOVERIO BT-200 eszközre előtelepített MOVERIO Mirror 
alkalmazást, majd csatlakozzon a készülékhez.
További tudnivalókat a MOVERIO BT-200 használati útmutatójában talál. Céleszköz 
választása esetén ellenőrizze a készülékre helyezett azonosítót. A következő 
képernyőt fogja látni a HDMI Output porthoz csatlakoztatott eszközön, miközben 
csatlakozik. Amikor létrejön a kapcsolat, eltűnik az alábbi képernyő és a kép 
láthatóvá válik a MOVERIO BT-200 készüléken.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Csatlakozás
1. Nyomja meg a Wireless/Pass-Thru gombot.

A készülék a kapcsolatot készenléti állapotba állítja. Ha eszközt csatlakoztat a HDMI 
Output porthoz, a következő képernyő jelenik meg.

Képküldő eszközKépfogadó eszköz

Képek fogadása a MOVERIO BT-200 eszközről televízión történő 
megjelenítéshez (Fogadó funkció)

Csatlakoztasson egy, a kereskedelmi forgalomban kapható HDMI-kábelt 
a készülék HDMI Output portjához és a képeket fogadó eszköz HDMI-
portjához.
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2. Indítsa el a MOVERIO BT-200 eszközre előtelepített MOVERIO Mirror 
alkalmazást, majd csatlakozzon a készülékhez.
További tudnivalókat a MOVERIO BT-200 használati útmutatójában talál. Céleszköz 
választása esetén ellenőrizze a készülékre helyezett azonosítót. A következő 
képernyőt fogja látni a HDMI Output porthoz csatlakoztatott eszközön, miközben 
csatlakozik. Amikor létrejön a kapcsolat, eltűnik az alábbi képernyő és a kép 
láthatóvá válik a HDMI Output csatlakoztatott eszközön.
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Beállítás
A beállításokat elvégezheti a MOVERIO BT-200 webes böngészőjén vagy 
számítógépén.

1. Tartsa lenyomva egyszerre a Wireless/Pass-Thru gombot és a Wireless 
Connect gombot legalább öt másodpercig.
A készülék beállítás módba lép és megjelenik a készülék IP-címe a HDMI Output 
csatlakoztatott eszközön.
A Wireless Ready és Link állapotjelző egyszerre villog.

2. Gépelje be a megjelenített IP-címet a böngészőprogram címsorába.
Megjelenik a Beállítás képernyő.

3. Végezze el a szükséges beállításokat.

Elem Funkció

Setting Válassza a Be vagy Ki lehetőséget mint 
energiagazdálkodási beállítás.

Firmware Update
Frissítse a készülék firmware-ét. A legújabb 
firmware megtalálható a következő címen: 
http://www.epson.com

Factory Reset Az összes beállítás eredeti értékre történő 
visszaállításához.

http://www.epson.com
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Hibaelhárítás

Nem küldhető vagy fogadható kép
•	 Ellenőrizze, hogy a micro USB-kábel megfelelően csatlakozik-e.
•	 Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van csatlakoztatva a 

konnektorhoz.
•	 Ellenőrizze, hogy az eszközök megfelelően csatlakoznak-e a HDMI Input, 

illetve HDMI Output.
•	 Ellenőrizze, hogy a HDMI Output csatlakoztatott eszköz bemeneti forrása 

HDMI-re van-e állítva.
•	 Ellenőrizze, hogy a Fogadó vagy Forrás beállítást helyesen választotta ki a 

készüléken és a MOVERIO BT-200 eszközön.
•	 Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja a HDCP-t. 

Előfordulhat, hogy a HDCP-t nem támogató eszközök nem jelenítenek meg 
képet.

•	 Ha kapcsolat készenléti módban 15 percnél tovább nincs bemeneti jel, a 
kapcsolat készenléti állapot megszakításra kerül. Nyomja meg a Wireless/Pass-
Thru gombot az újbóli kapcsolódáshoz.

•	 Egyszerre nem lehet képet küldeni és fogadni. A csúszókapcsolóval válassza a 
Source vagy Sink üzemmódot.

•	 Ha a Wireless Ready és Link állapotjelző egyszerre villog, kapcsolódási hiba 
történt.

•	 Egyszerre nem csatlakozhat a készülékhez és a hozzáférési ponthoz Wi-Fi 
kapcsolaton.

•	 Győződjön meg arról, hogy Wi-Fi Direct funkció a MOVERIO BT-200 készüléken 
be van kapcsolva. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi bekapcsolt állapotától 
függetlenül a kommunikáció nem lehetséges, ha a Wi-Fi Direct funkció ki van 
kapcsolva.

A kép homályos
•	 Ha kommunikációs eszközöket, mint pl. Wi-Fi-t vagy Bluetooth-ot használ a 

készülék közelében, a képek a vezeték nélküli interferencia miatt torzulhatnak. 
A kommunikációs eszközt vigye távolabb a készüléktől.
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Port
micro USB x1 (tápfeszültséghez)
HDMI Input x1
HDMI Output x1

Bemeneti 
felbontás

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

Támogatott 
videofájl 

formátumok
MPEG2 (H.264+AAC)

Tápegység

Tápfeszültség (Hálózati adapter)
100 és 240 V~ ±10% 50/60 Hz
Tápfeszültség (EHDMC10)
5 VDC

Energiafogyasztás
Miracast kommunikáció közben: 5W
Energiatakarékosság közben (Nincs jel): 0,3W

Műszaki adatok

Nincs audiokimenet
•	 Ellenőrizze a képeket lejátszó eszköz hangerő-beállítását.
•	 Ha képeket fogad a MOVERIO BT-200 eszközről, a hang kibocsátása 

csak akkor történik meg, ha a MOVERIO Mirror alkalmazást használja a 
képek lejátszásához. További tudnivalókat a MOVERIO BT-200 használati 
útmutatójában talál.
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A védjegyekről
A Miracast™ a Wi-Fi Alliance védjegye.
A HDMI a HDMI Licensing, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Támogatott eszközök
A termékkel használható és képtartalom küldésére valamint fogadására 
alkalmas eszközöket illetően lásd: http://www.epson.com

Általános Megjegyzések

Megjegyzések a vezeték nélküli LAN-nal kapcsolatban
Franciaország területén ne használja vezeték nélküli LAN funkciót kültéren.
Ha a terméket Észak-Amerika és Tajvan területén kívül vásárolta meg, 
vegye figyelembe, hogy a termék vezeték nélküli LAN elektromágneses 
hullámokat bocsát ki az 1–13. csatornákon. Ezért ne használja a vezeték 
nélküli LAN funkciót Észak-Amerika és Tajvan területén, ahol a vezeték nélküli 
LAN csatornákat a Vezeték nélküli távközlésről szóló törvény az 1 és 11. 
csatornákra korlátozza.

Működési 
környezet

Hőmérséklet: +5 és +35°C között
Relatív páratartalom: 20 és 80% (nem lecsapódó)

Tárolási környezet
Hőmérséklet: -10 és +60°C
Relatív páratartalom: 10 és 90% (nem lecsapódó)

Méretek 115 x 115 x 30 mm (4,5 x 4,5 x 1,1 hüvelyk)

Tömeg 130 g

Vezeték nélküli 
műszaki adatok

Vezeték nélküli szabvány: IEEE 802.11b/g/n
Frekvenciasáv: 2,4 GHz, 1-13. cs.
Moduláció: OFDM és DS-SS
Interferencia feltételezett hatósugara: 10m (32,8 láb)

http://www.epson.com
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Más térségekben történő használat esetén kövesse a helyi törvényeket és 
előírásokat.

A vezeték nélküli távközlésről szóló törvény előírásai
A vezeték nélküli távközlésről szóló törvény tiltja a következő 
tevékenységeket.
•	 A készülék módosítása és szétszerelése (beleértve az antennát is)
•	 A megfelelőségi címke eltávolítása

Használat korlátozása
Ezt a terméket az értékesítés országának műszaki előírásai alapján gyártották. 
Ha a terméket az értékesítés országán kívül használja, vegye fel a kapcsolatot 
a legközelebbi támogató központtal.
Amennyiben a terméket kiemelkedő megbízhatóságot/biztonságot 
igénylő, például légi, vasúti, tengeri, közúti stb. közlekedési eszközökhöz; 
katasztrófamegelőzési berendezésekhez; különféle biztonsági készülékekhez; 
illetve funkcionális/precíziós berendezésekhez kapcsolódó alkalmazásokra 
használja, kizárólag azt követően használja a terméket, hogy mérlegelte 
a rendszer biztonságához és teljes körű megbízhatóságához szükséges 
meghibásodásbiztos és tartalék megoldások beépítését.
Mivel a terméket nem ajánlott használni olyan alkalmazásokban, amelyek 
rendkívül nagy megbízhatóságot/biztonságot igényelnek úgymint repülés- 
és űrtechnikai eszközök, elsődleges távközlési berendezések, nukleáris 
erőművi szabályozórendszerek, vagy orvosi berendezések, győződjön meg a 
termék alkalmasságáról egy teljes elemzést követően.

Megjegyzések a frekvenciával kapcsolatban
Ez a termék ugyanabban az ipari frekvenciasávban működik, mint pl. a 
mikrohullámú sütők, tudományos és orvosi eszközök valamint gyártósorok 
rádiófrekvenciás (RF-ID) termékazonosítási rendszereiben használt 
rádióállomások (engedélyköteles) és meghatározott frekvencián működő, 
amatőr és adott, nem engedélyköteles kis teljesítményű rádióállomások (a 
továbbiakban mint: "egyéb rádióállomások").

1. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a közelben nem 
használnak "egyéb rádióállomást".
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2. Ha a termék RF-interferenciát okoz a termék és "egyéb rádióállomások" 
között, azonnal helyezze át, hagyja abba a termék használatát 
és vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval az interferencia 
megszüntetésének módját illetően (pl. válaszfalak felállításával).

3. Ezenkívül, ha a termék és "egyéb rádióállomások" között interferencia 
lép fel, keresse meg a helyi márkakereskedőt.

JIS C 61000-3-2 megfelelőség
A termék megfelel az aktuális "JIS C 61000-3-2" harmonikus szabvány 
előírásainak.


