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Wprowadzenie
Dziękujemy bardzo za zakupienie tego produktu.
Przed użyciem tego produktu należy przeczytać tę instrukcję, aby zapewnić
bezpieczeństwo i prawidłowość obsługi. Instrukcję tę należy umieścić w
bezpiecznym miejscu, aby zapewnić do niej łatwy dostęp, w przypadku
jakichkolwiek późniejszych wątpliwości.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
W tej dokumentacji wykorzystano symbole graficzne do oznaczenia
instrukcji na temat bezpiecznego użycia produktu, aby uniknąć zagrożeń dla
zdrowia i uszkodzenia sprzętu. Symbole te zostały opisane poniżej. Przed
przeczytaniem tej instrukcji należy się upewnić, że jest zrozumiałe znaczenie
tych symboli.

Ostrzeżenie

Ten symbol wskazuje informację, której zignorowanie
może spowodować obrażenia ciała lub nawet śmierć z
powodu nieprawidłowej obsługi.

Przestroga

Ten symbol wskazuje informację której zignorowanie
może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie
sprzętu z powodu nieprawidłowej obsługi.

Ostrzeżenie
Do zasilania urządzenia można używać wyłącznie prądu elektrycznego o podanym
napięciu.
Należy sprawdzić specyfikacje kabla zasilającego.
Jeśli nie zostanie użyty prawidłowy kabel zasilający, może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
Nie należy pozostawiać tego urządzenia bez nadzoru w miejscach narażonych na
wysokie temperatury, takich jak samochód z zamkniętymi szybami, w bezpośrednim
świetle słonecznym lub obok wylotu klimatyzatora albo grzejnika.
Produkt może zostać zdeformowany przez wysokie temperatury, może nastąpić
uszkodzenie wewnętrznych modułów lub pożar.
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Na tym produkcie nie należy ustawiać wazonów, pojemników z wodą, ani pojemników
medycznych.
Wylanie jakiegokolwiek płynu z pojemnika może spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
Należy uważać podczas obsługi wtyczki zasilania.
Nieprawidłowa obsługa może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Podczas obsługi wtyczki należy pamiętać o następujących zasadach.
• Nie wolno przeciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy ani listew zasilających.
• Nie należy ich podłączać, jeśli na wtyczce znajdują się jakiekolwiek obce substancje,
takie jak kurz.
• Należy się upewnić, że wtyczka jest całkowicie podłączona.
• Nie należy jej podłączać lub odłączać mokrymi dłońmi.
• Nie należy wyjmować wtyczki, ciągnąc za kabel zasilający.
• Nie należy używać innego zasilacza (adaptera prądu zmiennego).
Nie należy używać uszkodzonego kabla zasilającego.
Stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Nie należy modyfikować kabla zasilającego.
• Nie należy umieszczać na kablu zasilającym ciężkich przedmiotów.
• Nie należy stosować nadmiernej siły, zginać ani skręcać kabla zasilającego.
• Nie należy prowadzić okablowania w pobliżu grzejnika elektrycznego.
Nie należy instalować lub używać tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć lub
w pobliżu wody, na zewnątrz lub w pobliżu wanny albo natrysku.
Stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno dotykać wtyczki podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
W przeciwnym razie, może wystąpić porażenie prądem elektrycznym.
Po zauważeniu jakichkolwiek wymienionych niżej nieprawidłowości urządzenie
należy natychmiast wyłączyć, odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i
skontaktować się z najbliższym dostawcą lub z centralą obsługi Epson.
• Jeśli z urządzenia wydobywa się dym lub zauważono nietypowe zapachy lub dźwięki.
• Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub obce substancje.
• Jeśli produkt został upuszczony i uszkodzona jest jego obudowa.
Kontynuowanie używania urządzenia w jednym z tych stanów może spowodować pożar
lub porażenie prądem elektrycznym.
Nie należy próbować naprawiać sprzętu samodzielnie.
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Poza sytuacjami wskazanymi w dokumencie "Przewodnik użytkownika", obudowę
tego produktu może otwierać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu. Nie należy
demontować ani zmieniać tego produktu lub jego części.
Wiele elementów wewnątrz urządzenia znajduje się pod wysokim napięciem i może
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Przestroga
Przed przenoszeniem urządzenia należy się upewnić, że wyłączono zasilanie, odłączyć
kabel zasilający od gniazda elektrycznego i odłączyć wszelkie okablowanie.
Stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Nie należy instalować urządzenia w miejscu narażonym na wilgoć lub kurz, takim jak
blat kuchenny lub w pobliżu nawilżacza, albo w miejscu narażonym na dym lub parę.
Stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Nie należy ustawiać urządzenia w następujących miejscach.
• Na dywanie, łóżku, kocu, itp.
• Urządzenia nie należy przykrywać kocem, zasłoną, obrusem, itp.
Urządzenia nie należy umieszczać na powierzchni pochylonej lub niestabilnej.
Może to spowodować upadek i potencjalne obrażenia ciała.
Podczas konserwacji urządzenia nie należy używać mokrej szmatki ani
rozpuszczalników takich, jak alkohol, benzen lub rozcieńczalnik do farb.
Stwarza to ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub awarii.
Nie należy siadać na tym urządzeniu ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
Stwarza to ryzyko obrażeń ciała.
Przed rozpoczęciem konserwacji urządzenia należy się upewnić, że wyłączono zasilanie,
odłączyć kabel zasilający od gniazda elektrycznego i odłączyć wszelkie okablowanie.
W przeciwnym razie, może wystąpić porażenie prądem elektrycznym.
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Ze względów bezpieczeństwa należy się upewnić, że gdy produkt nie jest używany,
kabel zasilający odłączono od gniazda elektrycznego.
Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar.
Podczas używania urządzenia należy je trzymać w odległości co najmniej 22 cm (8 cali)
od ciała.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje chemiczne, w tym ołów,
uznawane w stanie Kalifornia za substancje powodujące uszkodzenia płodu
lub w inny sposób upośledzające czynności rozrodcze. Po obsłudze należy
umyć ręce. (Zgodnie z opisem Proposition 65 w dokumencie Cal. Health &
Safety Code § 25249.5 i dalszymi.)

Funkcje
Bezprzewodowe wysyłanie obrazów z urządzeń wideo (Funkcja Źródło)
Obrazy można wysyłać z urządzeń z obsługą wyjścia HDMI, takich jak
nagrywarki HDD i odtwarzać je na MOVERIO BT-200.

Kabel HDMI

Wireless/ Wireless Wireless
Pass-Thru Connect Ready

Link

Bezprzewodowe odbieranie obrazów z MOVERIO BT-200
(Funkcja Urządzenie docelowe)
Obrazy można odbierać z MOVERIO BT-200, a następnie odtwarzać w
telewizorze lub w projektorze.
Uwaga
Do wysyłania lub odbierania obrazów można podłączyć tylko jedno
urządzenie MOVERIO BT-200.
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Elementy zestawu

Wireless/ Wireless Wireless
Pass-Thru Connect Ready

Link

Podstawowe urządzenie

Kabel micro USB

Zasilacz
(Zależy od kraju)

Kabel HDMI nie jest zawarty w komplecie. W celu podłączenia urządzenia
HDMI należy zaopatrzyć się w dostępny w handlu kabel HDMI.

Elementy i funkcje
Porty

A B C
A Port micro USB
Zasilanie tego urządzenia. Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego
za pomocą dołączonego kabla micro USB i zasilacza.

B Port HDMI Output
Wyjście obrazów odbieranych z HDMI Input lub połączenia Miracast.

C Port HDMI Input
Wejście obrazów z innych urządzeń.
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Przyciski i wskaźniki

A Przełącznik przesuwany
Zmiana pomiędzy funkcjami Źródło i Urządzenie docelowe.

B Przycisk Wireless/Pass-Thru
Po przesunięciu przełącznika na [Source]:
Przełączenie urządzenia wyjścia pomiędzy MOVERIO BT-200, a
urządzeniem podłączonym do HDMI Output.
Po przesunięciu przełącznika na [Sink]:
Przełączenie urządzenia wejścia pomiędzy MOVERIO BT-200 a
urządzeniem podłączonym do HDMI Input.

C Przycisk Wireless Connect
Wykonywanie połączenia Miracast lub ponowna próba połączenia.

D Wskaźnik Wireless Ready
Włączony: Dostępne połączenie bezprzewodowe.
Migający: Uruchomienie połączenia bezprzewodowego.

E Wskaźnik Link
Włączony: Ustanowienie połączenia bezprzewodowego.
Migający: Łączenie.
W przypadku błędów migają na przemian D oraz E. Naciśnij przycisk Reset.
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Połączenia
Wysyłanie obrazów z urządzenia wideo do MOVERIO BT-200
(Funkcja Źródło)
Podłącz dostępny w handlu kabel HDMI do portu HDMI Input tego
urządzenia i do portu HDMI urządzenia wysyłającego obrazy. Ustaw
przesuwany przełącznik na Source.
Urządzenie odbierające
obraz

Urządzenie wysyłające
obraz

Wireless/ Wireless Wireless
Pass-Thru Connect Ready

Link

Łączenie
1. Naciśnij przycisk Wireless/Pass-Thru.
Urządzenie przełączy się do stanu gotowości połączenia. Po podłączeniu urządzenia
do portu HDMI Output pojawi się następujący ekran.
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2. Uruchom program MOVERIO Mirror preinstalowany w MOVERIO BT200, a następnie podłącz do tego urządzenia.
Sprawdź szczegółowe informacje w dokumencie Przewodnik użytkownika
MOVERIO BT-200. Podczas wybierania urządzenia docelowego sprawdź ID
przypisany do urządzenia. Podczas łączenia w urządzeniu podłączonym do portu
HDMI Output pojawi się następujący ekran. Po nawiązaniu połączenia następujący
ekran zniknie, a obraz zostanie wyświetlony w MOVERIO BT-200.

Uwaga
Obrazów nie można wyprowadzać do MOVERIO BT-200 i urządzenia
podłączonego do portu HDMI Output w tym samym czasie. Naciśnij przycisk
Wireless/Pass-Thru w celu przełączenia urządzenia wyjścia, bez zmiany
połączenia kablowego.
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Odbieranie obrazów z MOVERIO BT-200 na wyjście do telewizora
(Funkcja Urządzenie docelowe)
Podłącz dostępny w handlu kabel HDMI do portu HDMI Output tego
urządzenia i do portu HDMI urządzenia odbierającego obrazy.
Urządzenie odbierające
obraz

Urządzenie wysyłające
obraz

Wireless/ Wireless Wireless
Pass-Thru Connect Ready

Link

Łączenie
1. Naciśnij przycisk Wireless/Pass-Thru.
Urządzenie przełączy się do stanu gotowości połączenia. Po podłączeniu urządzenia
do portu HDMI Output pojawi się następujący ekran.
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2. Uruchom program MOVERIO Mirror preinstalowany w MOVERIO BT200, a następnie podłącz do tego urządzenia.
Sprawdź szczegółowe informacje w dokumencie Przewodnik użytkownika
MOVERIO BT-200. Podczas wybierania urządzenia docelowego sprawdź ID
przypisany do urządzenia. Podczas łączenia w urządzeniu podłączonym do portu
HDMI Output pojawi się następujący ekran. Po nawiązaniu połączenia następujący
ekran zniknie, a obraz zostanie wyświetlony w urządzeniu podłączonym do HDMI
Output.
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Ustawienie
Ustawienia można wykonywać z przeglądarki internetowej MOVERIO BT-200
lub w komputerze.
1. Przytrzymaj jednocześnie przycisk Wireless/Pass-Thru i przycisk
Wireless Connect przez co najmniej pięć sekund.

Urządzenie przejdzie do trybu konfiguracji, a w urządzeniu podłączonym do HDMI
Output zostanie wyświetlony adres IP urządzenia.
Jednocześnie będą migać wskaźniki Wireless Ready oraz Link.

2. Wprowadź wyświetlony adres IP na pasku URL przeglądarki.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji.

3. Wykonaj niezbędne ustawienia.
Element
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Funkcja

Setting

Włączenie lub wyłączenie oszczędzania energii.

Firmware Update

Aktualizacja oprogramowania urządzenia.
Najnowsze oprogramowanie można sprawdzić
pod adresem http://www.epson.com

Factory Reset

Resetowanie wszystkich ustawień do ustawień
oryginalnych.

Rozwiązywanie problemów
Nie można wysyłać lub odbierać obrazów
• Sprawdź, czy kabel micro USB jest prawidłowo podłączony.
• Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazda elektrycznego.
• Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo podłączone do HDMI Input lub HDMI
Output.
• Sprawdź, czy źródło wejścia urządzenia podłączonego do HDMI Output jest
przełączone na HDMI.
• Sprawdź, czy wybrane zostały prawidłowe ustawienia Urządzenie docelowe
lub Źródło dla tego urządzenia i dla MOVERIO BT-200.
• Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje HDCP. Urządzenia które nie
obsługują HDCP, mogą nie wyświetlać obrazów.
• Po 15 minutach braku sygnału wejścia w stanie gotowości połączenia stan
gotowości połączenia zostanie anulowany. Naciśnij ponownie przycisk
Wireless/Pass-Thru.
• Nie można jednocześnie wysyłać i odbierać obrazów. Wybierz przesuwanym
przełącznikiem Source lub Sink.
• Jeśli migają na przemian wskaźniki Wireless Ready oraz Link, wystąpił błąd
połączenia. Naciśnij przycisk Wireless Connect w celu ponownego połączenia
lub naciśnij przycisk Reset w celu ponownego uruchomienia urządzenia.
• Nie można połącz yć się przez Wi-Fi z tym urządzeniem i punktem
dostępowym równocześnie.
• Sprawdź, czy jest włączone ustawienie Wi-Fi Direct w MOVERIO BT-200.
Należy pamiętać, że przy wyłączeniu ustawienia Wi-Fi Direct, nawet po
włączeniu ustawienia Wi-Fi komunikacja nie jest możliwa.

Obraz jest zamazany
• Podczas używania w pobliżu tego urządzenia urządzeń komunikacyjnych,
takich jak Wi-Fi lub Bluetooth, obrazy są zniekształcane przez zakłócenia
komunikacji bezprzewodowej. Przesuń urządzenie komunikacyjne dalej od
tego urządzenia.

13

Brak dźwięku
• Sprawdź głośność urządzenia odtwarzającego obrazy.
• Po odebraniu obrazów z MOVERIO BT-200 dźwięk jest przekazywany na
wyjście wyłącznie podczas używania do odtwarzania obrazów MOVERIO
Mirror. Sprawdź szczegółowe informacje w dokumencie Przewodnik
użytkownika MOVERIO BT-200.

Dane techniczne
Port

Rozdzielczości
wejścia

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

Obsługiwany
format filmu

MPEG2 (H.264+AAC)

Zasilanie

Zużycie energii
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micro USB x1 (do zasilania)
HDMI Input x1
HDMI Output x1

Zasilanie (zasilacz)
Prąd zmienny 100 do 240 V ± 10% 50/60Hz
Zasilanie (EHDMC10)
Prąd stały 5 V
W czasie komunikacji Miracast: 5W
W czasie oszczędzania energii (Brak sygnału): 0,3W

Warunki
eksploatacji

Temperatura: +5 do +35°C (41 do 95 °F)
Wilgotność: 20 do 80% (bez kondensacji)

Warunki
przechowywania

Temperatura: -10 do +60 °C (14 do 140 °F)
Wilgotność: 10 do 90% (bez kondensacji)

Wymiary
Masa

115 x 115 x 30 mm (4,5 x 4,5 x 1,1 cala)
130 g

Standard połączenia bezprzewodowego:
IEEE 802.11b/g/n
Dane połączenia
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz, 1-13 ch
bezprzewodowego
Modulacja: OFDM i DS-SS
Założona odległość zakłóceń: 10m (32,8 stopy)

Informacje o obsługiwanych urządzeniach
Odwiedź stronę http://www.epson.com w celu uzyskania informacji
dotyczących urządzeń, które mogą wysyłać i odbierać obrazy z użyciem tego
produktu.

Znaki towarowe
Miracast™ jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
HDMI jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym HDMI
Licensing LLC.

Uwagi ogólne
Uwagi dotyczące bezprzewodowej sieci LAN
Nie należy używać funkcji bezprzewodowej sieci LAN we Francji w terenie
otwartym.
Po zakupieniu tego produktu poza Ameryką Północną i Tajwanem należy
pamiętać, że ten produkt emituje fale elektromagnetyczne bezprzewodowej
sieci LAN w kanałach 1 do 13. Dlatego, funkcji bezprzewodowej sieci LAN
nie należy używać w Ameryce Północnej i na Tajwanie, gdzie kanały LAN są
ograniczone do zakresu 1 do 11 przez przepisy Wireless Telegraphy Act.
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Podczas używania w innych regionach należy się zastosować do lokalnego
prawa i przepisów.

Przepisy Wireless Telegraphy Act
Przepisy Wireless Telegraphy Act zakazują następujących działań.
• Modyfikacji i demontażu (włącznie z anteną)
• Usuwania etykiety zgodności

Ograniczenie używania
Ten produkt jest wytwarzany w oparciu o specyfikacje kraju sprzedaży.
Podczas używania tego produktu poza krajem sprzedaży należy się
skontaktować z najbliższym punktem obsługi.
Podczas używania tego produktu do zastosowań wymagających wysokiej
niezawodności/bezpieczeństwa działania i precyzji, takich jak urządzenia
transportowe powiązane z lotnictwem, kolejnictwem, transportem morskim,
samochodowym; urządzenia do zapobiegania katastrofom; różne urządzenia
związane z bezpieczeństwem należy uwzględnić zastosowanie zabezpieczeń
przed awarią i redundancji w celu zachowania bezpieczeństwa i ogólnej
niezawodności systemu.
Ponieważ ten produkt nie był przeznaczony do używania w zastosowaniach
wymagających wysokiej niezawodności/bezpieczeństwa, takich jak
urządzenia kosmiczne, główne urządzenia komunikacyjne, urządzenia
kontroli energii nuklearnej lub urządzenia medyczne, powiązane ze służbą
zdrowia, po pełnej ocenie należy dokonać własnego osądu w zakresie
przydatności tego produktu.

Uwagi dotyczące częstotliwości
Ten produkt działa w tej samej szerokości pasma częstotliwości co
urządzenia przemysłowe takie jak kuchenki mikrofalowe, urządzenia
naukowe i medyczne oraz mobilne systemy identyfikacji obiektu (RF-ID)
(licencjonowane stacje radiowe, amatorskie i nielicencjonowane, niskiej
mocy stacje radiowe (określane tu jako "inne stacje radiowe")), używane w
fabrycznych liniach produkcyjnych.
1.
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Przed użyciem tego produktu, należy się upewnić, że w pobliżu nie ma
żadnych "innych stacji radiowych".

2.

Jeśli ten produkt powoduje zakłócenia radiowe między produktem
a "innymi stacjami radiowymi", należy go szybko przenieść do innej
lokalizacji, zaprzestać używania produktu i skontaktować się z lokalnym
dostawcą z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu przed zakłóceniami (na
przykład ustawiając przegrody).

3.

Dodatkowo, po wystąpieniu szkodliwych zakłóceń fal radiowych między
produktem, a "innymi stacjami radiowymi" należy się skontaktować z
lokalnym dostawcą.

Zgodność z JIS C 61000-3-2
Ten produkt spełnia wymagania aktualnych standardów harmonicznych "JIS
C 61000-3-2".
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