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Innledning
Tusen takk for at du kjøpte dette produktet.
Sørg for at du leser denne veiledningen før du bruker produktet. Dette 
er for å sikre at du bruker det på trygg og riktig måte. Oppbevar denne 
veiledningen på et sikkert sted, slik at du kan få tilgang til det lett hvis du har 
noen spørsmål i fremtiden.

Sikkerhetsanvisninger
Denne dokumentasjonen bruker grafiske symboler for å vise hvordan du 
kan bruke produktet sikkert og unngå personskade eller skade på eiendom.  
Disse symbolene og betydningene er vist nedenfor. Pass på at du forstår 
disse symbolene før du leser denne veiledningen.

 Advarsel
Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke 
respekteres, kan føre til personskader eller endog død som 
følge av feil håndtering.

 Forsiktig
Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke 
respekteres, kan føre til personskader eller materielle skader 
som følge av feil håndtering.

 Advarsel

Bruk bare enheten med angitt spenning.

Kontroller spesifikasjonene til strømkabelen.

Hvis du ikke bruker den riktige strømkabelen kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke la produktet være uten tilsyn på steder med uvanlig høye temperaturer, som 
i en bil med vinduene lukket, i direkte sollys eller ved siden av eksosuttaket til et 
luftkondisjoneringsanlegg eller varmeovn.

Produktet kan bli deformert av de høye temperaturene, de interne delene kan bli skadet, 
eller det kan føre til brann.
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Ikke plasser vaser, beholdere som inneholder vann eller medisinske beholdere på dette 
produktet.
Hvis det søles væske fra beholderen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Vær forsiktig når du håndterer støpselet.
Hvis det ikke blir håndtert på riktig måte, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Vær oppmerksom på følgende når du håndterer støpselet.
•	 Ikke overbelast stikkontakter, skjøteledninger eller strømforgreninger.
•	 Du må ikke koble enheten inn hvis det er noen fremmedlegemer, som for eksempel 

støv, på støpselet.
•	 Kontroller at pluggen er godt satt inn.
•	 Du må ikke plugge inn eller ut hvis hendene dine er våte.
•	 Du må ikke ta enheten ut av stikkontakten ved å dra i strømkabelen.
•	 Du må ikke bruke en annen strømforsyning (AC-adapter).

Du må ikke bruke en skadd strømkabel.
Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.
•	 Du må ikke modifisere strømkabelen.
•	 Du må ikke legge gjenstander på strømledningen.
•	 Du må ikke bruke for mye makt, bøye eller vri på strømkabelen.
•	 Du må ikke legge ledninger i nærheten av en elektrisk varmeovn.

Du må ikke installere eller bruke dette produktet på steder som er utsatt for fuktighet 
eller vann. Dette inkluderer utendørs eller i nærheten av badekar eller dusj.
Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Du må ikke berøre støpselet i tordenvær.
Ellers kan det føre til elektrisk støt.

Hvis du opplever noen av de følgende unormale tilstandene, må du slå av produktet 
umiddelbart, dra strømledningen ut av stikkontakten, og kontakte din lokale forhandler 
eller Epson-telefonsenter.
•	 Hvis du ser at røyk kommer fra produktet, eller legger merke til unormal lukt eller lyder.
•	 Hvis vann eller fremmedleger trenger inn i produktet.
•	 Hvis produktet ble mistet og kabinettet ble skadet.

Hvis du fortsetter å bruke produktet i noen av disse tilstandene, kan det føre til brann eller 
elektrisk støt.
Ikke utfør reparasjoner selv.
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Unntatt i tilfellene som er angitt i "Brukerhåndboken", bør kabinettet til dette produktet 
kun åpnes av kvalifisert servicepersonell. Produktet og forbruksvarene må ikke 
demonteres eller modifiseres.

Mange av delene i produktet har en høy elektrisk ladning som kan føre til brann eller 
elektrisk støt.

 Forsiktig

Når du flytter produktet, må du slå av strømmen, trekke strømledningen ut av 
stikkontakten, og koble fra alle ledninger før du flytter det.

Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Du må ikke plassere produktet på et sted som er utsatt for fuktighet eller støv. Dette 
omfatter kjøkkenbenker, luftfuktere og steder det kan forekomme røyk eller damp.

Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Du må ikke plassere produktet på følgende steder.

•	 På tepper, senger, dyner og så videre.

•	 Du må ikke dekke det til den med tepper, gardiner duker og så videre.

Du må ikke plassere produktet på en skrå eller ustabil overflate.

Ellers kan det falle ned og føre til skade.

Ved vedlikehold av produktet må du ikke bruke våte kluter eller løsemidler som alkohol, 
benzen eller tynnere.

Ellers kan det føre til elektrisk støt eller funksjonsfeil.

Du må ikke sitte på produktet eller plassere tunge gjenstander på det.

Det kan føre til personskader.

Ved vedlikehold av produktet må du slå av strømmen, trekke strømledningen ut av 
stikkontakten, og koble fra alle ledninger først.

Ellers kan det føre til elektrisk støt.
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Av sikkerhetsmessige grunner må du trekke strømledningen ut av støpselet når 
produktet ikke er i bruk.

Hvis isolasjonen er skadet, kan det føre til brann.

Når du bruker dette produktet, må du sørge for at det er minst 22 cm (8 tommer) borte 
fra kroppen din.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder kjemikalier, blant annet bly, 
som i delstaten California er til å forårsake fødselsskader eller andre 
forplantningsskader. Vask hendene etter bruk. (Denne informasjonen gis i 
samsvar med Proposition 65 i Californias Health & Safety Code § 25249.5 og 
videre.)

Sende bilder fra videoenheter trådløst (Kildefunksjon)

Du kan sende bilder fra enheter som støtter HDMI-utgang, f.eks. HDD-
opptakere, og spille av bildene på MOVERIO BT-200.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Motta bilder fra MOVERIO BT-200 trådløst (Mottakerfunksjon)

Du kan motta bilder fra MOVERIO BT-200, og deretter spille bildene av 
på en TV eller projektor.

Funksjoner

HDMI-kabel

Merk

Du kan bare koble til én MOVERIO BT-200 når du sender eller mottar bilder.
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Deler og funksjoner
Porter

A CB
A	micro-USB-kontakt

Gir strøm til denne enheten. Koble til et strømuttak ved hjelp av den 
medfølgende micro-USB-kabelen og strømadapteren.

B	HDMI-utgangsport
Viser bilder mottatt fra HDMI-inngangen eller en Miracast-tilkobling.

C	HDMI-inngangsport
Henter inn bilder fra andre enheter.

Dette følger med

Baseenhet micro-USB-kabel Strømadapter
(Avhenger av landet)

HDMI-kabel følger ikke med. For å koble til en HDMI-enhet må du skaffe en 
vanlig HDMI-kabel.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link
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Knapper og lamper

A	Skyvebryter
Bytter mellom Kilde- og Mottaker-funksjonene.

B	Wireless/Pass-Thru-knapp
Når du skyver bryteren til [Source]:
Bytter utgangsenheten mellom MOVERIO BT-200 og enheten som er 
koblet til HDMI-utgangen.
Når du skyver bryteren til [Sink]:
Bytter inngangsenheten mellom MOVERIO BT-200 og enheten som er 
koblet til HDMI-inngangen.

C	Wireless connect-knapp
Fullfører Miracast-tilkoblingen eller prøver å koble til på nytt.

D	Wireless Ready-indikator
På: Trådløs tilkobling er tilgjengelig.
Blinker: Trådløs tilkobling starter.

E	Link-indikator
På: Det er opprettet en trådløs tilkobling.
Blinker: Kobler til.

Når det oppstår en feil, blinker D og E om hverandre. Trykk på Reset-
knappen.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Enheten som sender 
bilder

Enheten som mottar 
bilder

Sende bilder fra en videoenhet til MOVERIO BT-200 (Kildefunksjon)

Koble en vanlig HDMI-kabel til HDMI-inngangen på enheten og HDMI-
porten på enheten som skal sende bilder. Sett skyvebryteren til Source.

Tilkoblinger

Koble til
1. Trykk på Wireless/Pass-Thru-knapp.

Enheten bytter til ventemodus for tilkobling. Hvis du kobler en enhet til HDMI-
utgangen, vises følgende skjermbilde.
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Merk

Du kan ikke sende bilder til MOVERIO BT-200 og enheten som er koblet til 
HDMI-utgangen samtidig. Trykk på Wireless/Pass-Thru-knappen for å bytte 
utgangs enheten uten å skifte på kabler.

2. Åpne MOVERIO Mirror som er forhåndsinstallert på MOVERIO BT-200, 
og koble deretter til denne enheten.
Se Brukerhåndboken til MOVERIO BT-200 for flere detaljer. Når du velger en 
målenhet, må du sjekke ID-en tilknyttet enheten. Du ser følgende skjermbilde på 
enheten som er koblet til HDMI-utgangen under tilkobling. Når en tilkobling er 
opprettet, forsvinner den følgende skjermen, og bildet vises på MOVERIO BT-200.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Koble til
1. Trykk på Wireless/Pass-Thru-knapp.

Enheten bytter til ventemodus for tilkobling. Hvis du kobler en enhet til HDMI-
utgangen, vises følgende skjermbilde.

Enheten som 
sender bilder

Enheten som 
mottar bilder

Motta bilder fra MOVERIO BT-200 for å sende til en TV (Mottakerfunksjon)

Koble en vanlig HDMI-kabel til HDMI-utgangen på enheten og HDMI-porten 
på enheten som skal motta bilder.
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2. Åpne MOVERIO Mirror som er forhåndsinstallert på MOVERIO BT-200, 
og koble deretter til denne enheten.
Se Brukerhåndboken til MOVERIO BT-200 for flere detaljer. Når du velger en 
målenhet, må du sjekke ID-en tilknyttet enheten. Du ser følgende skjermbilde på 
enheten som er koblet til HDMI-utgangen under tilkobling. Når en tilkobling er 
opprettet, forsvinner den følgende skjermen, og bildet vises på enheten som er 
koblet til HDMI-utgangen.
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Innstilling
Du kan utføre innstillinger fra MOVERIO BT-200-nettleseren eller på 
datamaskinen.

1. Hold nede Wireless/Pass-Thru-knappen og Wireless Connect-knappen 
samtidig i minst fem sekunder.
Enheten går inn i oppsettmodus, og IP-adressen til enheten vises på enheten som 
er koblet til HDMI-utgangen.
Indikatorene for Wireless Ready og Link blinker samtidig.

2. Oppgi den viste IP-adressen i adressefeltet på nettleseren.
Oppsettskjermen vises.

3. Utfør de nødvendige innstillingene.

Element Funksjon

Setting Velg på eller av for strømsparingsinnstillingen.

Firmware Update Oppdater fastvaren for enheten. Sjekk den 
nyeste fastvare på http://www.epson.com

Factory Reset Nullstill alle innstillinger til de opprinnelige 
innstillingene.

http://www.epson.com
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Feilsøking

Kan ikke sende eller motta bilder
•	 Kontroller at micro-USB-kabelen er tilkoblet på riktig måte.
•	 Kontroller at strømadapteren er koblet til stikkontakten på riktig måte.
•	 Kontroller at enhetene er koblet til HDMI-inngangen eller HDMI-utgangen på 

riktig måte.
•	 Kontroller at inngangskildeenheten som er koblet til HDMI-utgangen er satt 

til HDMI.
•	 Kontroller at du har valgt riktige innstillinger for Mottaker eller Kilde for denne 

enheten og MOVERIO BT-200.
•	 Kontroller at den tilkoblede enheten støtter HDCP. Enheter som ikke støtter 

HDCP kan iblant ikke vise bilder.
•	 Hvis det har gått 15 minutter uten signalinngang under ventemodus for 

tilkobling, blir ventemodus for tilkobling avsluttet. Trykk på Wireless/Pass-
Thru-knappen for å koble til på nytt.

•	 Du kan ikke sende og motta bilder samtidig. Velg Source eller Sink med 
skyvebryteren.

•	 Hvis indikatorene for Wireless Ready og Link blinker vekselvis, har det oppstått 
en tilkoblingsfeil. Trykk på Wireless Connect-knappen for å koble til på nytt, 
eller trykk på Reset-knappen for å starte enheten på nytt.

•	 Du kan ikke bruke trådløst nett t i l  å koble t i l  denne enheten og 
tilgangspunktet samtidig.

•	 Kontroller at Wi-Fi Direct-innstillingen på MOVERIO BT-200 er slått på. Merk at 
selv om Trådløst nett-innstillingen er på, så er ikke kommunikasjon mulig hvis 
Wi-Fi Direct-innstillingen er slått av.

Bildet er uskarpt
•	 Hvis kommunikasjonsgrensesnitt som Wi-Fi eller Bluetooth brukes i nærheten 

av denne enheten, kan bildene bli forvrengt av trådløs forstyrrelse. Flytt 
kommunikasjonsenheten bort fra denne enheten.
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Port
micro USB x1 (for strøm)
HDMI-inngang x1
HDMI-utgang x1

Inngangsoppløsning

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

Støttet filmformat MPEG2 (H.264+AAC)

Strømforsyning

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

Strømforbruk
Med Miracast-kommunikasjon: 5 W
Under strømsparing (Intet signal): 0,3 W

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

Spesifikasjoner

Ingen lyd blir sendt
•	 Kontroller volumet på enheten som spiller av bildene.
•	 Når du mottar bilder fra MOVERIO BT-200, sendes bare lyd når du bruker 

MOVERIO Mirror til å spille av bilder. Se brukerhåndboken til MOVERIO BT-200 
for flere detaljer.
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Om varemerker
Miracast™ er et varemerke for Wi-Fi Alliance.
HDMI er et varemerke eller registrert varemerke for HDMI Licensing, LLC.

Informasjon om støttede enheter
Besøk nettstedet http://www.epson.com for informasjon om enheter som 
kan sende og motta bildeinnhold ved hjelp av dette produktet.

Generelle merknader

Merknader i forbindelse med trådløse nettverk
Ikke bruk funksjonen for trådløse nettverk i Frankrike med mindre du er 
innendørs.
Hvis du kjøper dette produktet utenfor Nord-Amerika og Taiwan, må du være 
oppmerksom på at dette produktet avgir trådløse nettverk elektromagnetiske 
bølger på kanaler 1 til 13. Derfor bør man ikke bruke den trådløse nettverk-
funksjonen i Nord-Amerika og Taiwan der trådløse nettverkskanaler er 
begrenset til 1 til 11 på grunn av lovverk.
Følg lokale lover og regler ved bruk i andre regioner.

Lagringsmiljø
Temperatur: -10 til 60 °C (14 til 140 °F)
Fuktighet: 10 til 90 % (ingen kondens)

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

Masse 130 g

Trådløse 
spesifikasjoner

Trådløs standard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvensbånd: 2,4 GHz, kanal 1–13
Modulering: OFDM og DS-SS
Antatt forstyrrelsesavstand: 10 m (32,8 fot)

http://www.epson.com
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Forskrifter i forbindelse med lovverk for radiotelegrafi
Følgende handlinger er forbudt i henhold til lovverk for radiotelegrafi.
•	 Modifisering og demontering (inkludert antenne)
•	 Fjerning av etiketten om overensstemmelse

Begrensning av bruk
Dette produktet er produsert basert på spesifikasjonene til landet det selges 
i. Når du bruker dette produktet utenfor landet det selges i, må du ta kontakt 
med nærmeste supportsenter.
Når dette produktet blir brukt for bruksområder som krever høy pålitelighet/
sikkerhet for funksjonalitet og presisjon, som transportenheter knyttet 
til luftfart, jernbane, skip, bil, skadeforebyggende innretninger, ulike 
sikkerhetsapparater, bør du kun bruke dette produktet etter å ha vurdert å 
inkludere feilsikring og overflødige enheter inn i systemet for å opprettholde 
sikkerheten og total systempålitelighet.
Fordi dette produktet ikke er ment for bruk i  bruksområder som 
k rever ekstremt høy pål itel ighet/sik kerhet,  som romfar tsutstyr, 
kommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontrollutstyr eller medisinsk utstyr 
knyttet til direkte medisinsk behandling, må du bruke din egen dømmekraft 
på dette produktets egnethet etter en full utredning.

Merknader om frekvens
Dette produktet virker i samme frekvensbånd som industrielle apparater 
som mikrobølgeovner, vitenskapelig og medisinsk utstyr og systemer for 
identifikasjon av mobile gjenstander (RF-ID) (berettigede radiostasjoner, 
amatør- og ulisensierte spesifiserte laveffektsradiostasjoner (heretter "andre 
radiostasjoner ")) som brukes i fabrikkproduksjonslinjer.

1. Før du bruker dette produktet, må du sørge for at det ikke er noen 
"andre radiostasjoner" i nærheten.

2. Hvis dette produktet fører til RF-interferens mellom produktet og 
"andre radiostasjoner", må du straks flytte til et annet sted, slutte å bruke 
produktet, og ta kontakt med din lokale forhandler for å spørre om råd 
om å forebygge forstyrrelser (for eksempel sette opp inndelinger).

3. Når skadelige radiobølgeforstyrrelser oppstår mellom produktet og 
"andre radiostasjoner", må du ta kontakt med din lokale forhandler.
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JIS C 61000-3-2-overholdelse
Dette produktet er i samsvar med gjeldende "JIS C 61000-3-2" harmonisk 
standard.


