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Inledning
Tack för ditt köp av denna produkt.
Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder produkten, för att 
använda den säkert och rätt. Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe så 
du lätt kan nå den när du har frågor.

Säkerhetsinstruktioner
Denna dokumentation använder grafiska symboler för att visa hur du 
använder produkten på ett säkert sätt och undviker att skada andra och 
skador på egendom.  Dessa symboler och deras innebörd visas nedan. Lär 
dig symbolernas betydelse innan du läser bruksanvisningen.

 Varning
Denna symbol indikerar information som, om den 
ignoreras, kan leda till personskador eller t.o.m. dödsfall 
vid felaktig hantering.

 Försiktighet
Denna symbol indikerar information som, om den 
ignoreras, kan leda till personskador eller fysiska skador 
vid felaktig hantering.

 Varning

Använd enheten endast med den specificerade spänningen.

Kontrollera specifikationerna beträffande elkabeln.

Om du inte använder rätt elkabel, kan det leda till brand eller elektriska stötar.

Lämna inte produkten utan uppsikt på platser med ovanligt höga temperaturer som 
t.ex. i en bil med stängda fönster, i direkt solljus eller intill en luftkonditionerings- eller 
elementfläkt.

Produkten kan deformeras av höga temperaturer, de inre delarna kan skadas eller kan det 
orsaka brand.
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Placera inte vaser, behållare med vatten eller läkemedel på produkten.

Om vätska spills ut från behållaren kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Hantera kontakten med försiktighet.

Om den hanteras felaktigt, kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Observera följande punkter när kontakten hanteras.

•	 Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller grenuttag.

•	 Anslut inte om det finns främmande ämnen som t.ex. damm på kontakten.

•	 Kontakten måste vara helt instucken i uttaget.

•	 Sätt inte i eller dra ut kontakten med våta händer.

•	 Dra inte ut kontakten genom att dra i kabeln.

•	 Använd inte en annan strömförsörjning (växelströmsadapter).

Använd inte en skadad nätkabel.

I annat fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

•	 Modifiera inte nätkabeln.

•	 Placera inte tunga föremål på nätkabeln.

•	 Använd inte våld mot, böj eller vrid nätkabeln.

•	 Dra inga ledningar intill ett elektriskt element.

Installera och använd inte produkten på platser med fukt eller vatten, som t.ex. 
utomhus eller i närheten av bad eller dusch.

I annat fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Rör inte kontakten vid åskväder.

I annat fall kan det leda till elektriska stötar.

Om du observerar något av följande onormala förhållanden, stäng genast av 
produkten, dra ut nätkabeln från vägguttaget, och kontakta din lokala försäljare eller 
kundtjänst för Epson-service.

•	 Om du ser att rök kommer ut från produkten eller observerar onormal lukt eller ljud.

•	 Om vatten eller främmande föremål kommer in i produkten.

•	 Om produkten har tappats och höljet skadats.

Om du fortsätter att använda produkten trots något av dessa tillstånd, kan det leda till 
brand eller elektriska stötar.

Utför inga reparationer själv.
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Med undantag för vad som anges i "Bruksanvisningen", ska höljet enbart öppnas 
av kvalificerad servicepersonal. Ta inte isär eller bygg om produkten eller dess 
förbrukningsdelar.

Många sektioner inuti produkten har hög elektrisk laddning som kan orsaka brand eller 
elektriska stötar.

 Försiktighet

När produkten ska flyttas ska först strömmen stängas av, nätkabeln dras ur vägguttaget 
och alla ledningar kopplas ifrån.

I annat fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Installera inte produkten på en fuktig eller dammig plats, som t.ex. en köksbänk eller 
intill en luftfuktare, eller på platser utsatta för rök eller ånga.

I annat fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Installera inte produkten på följande platser.

•	 På en matta, säng, filt eller liknande.

•	 Täck inte över med en filt, gardin, duk eller liknande.

Placera inte produkten på en sluttande eller ostadig yta.

I annat fall kan de falla och orsaka skador.

Använd inte fuktig trasa eller lösningsmedel som alkohol, bensen eller thinner när 
produkten ska underhållas.

I annat fall kan det leda till elektriska stötar eller felaktig funktion.

Sitt inte på produkten eller placera tunga föremål på den.

I annat fall kan det leda till skador.

När produkten ska underhållas ska först strömmen stängas av, nätkabeln dras ur 
vägguttaget och alla ledningar kopplas ifrån.

I annat fall kan det leda till elektriska stötar.
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Av säkerhetsskäl ska nätkabeln dras ur vägguttaget när produkten inte används.

Om isoleringen har blivit dålig kan det orsaka brand.

Produkten ska användas minst 22 cm (8 tum) från kroppen.

VARNING: Produkten innehåller kemikalier, inklusive bly, som enligt delstaten 
Kalifornien orsakar fosterskador eller andra skador på reproduktionssystemet. 
Tvätta händerna efter hantering. (Denna information lämnas i enlighet med 
proposition 65 i Kalifornien om hälsa och säkerhet, § 25249.5 och senare.)

Skickar trådlöst bilder från videoenhet (källfunktion)

Du kan skicka bilder från enheter som stödjer HDMI-utmatning som 
HDD-inspelare, och uppspelning av bilder på MOVERIO BT-200.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Trådlös mottagning av bilder från MOVERIO BT-200 (mottagarfunktion)

Du kan ta emot bilder från MOVERIO BT-200, och sedan spela upp 
bilderna på en TV eller projektor.

Egenskaper

HDMI-kabel

OBS

Du kan bara ansluta till en MOVERIO BT-200 för att skicka eller ta emot bilder.
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Delar och funktioner
Portar

A CB
A	micro USB-port

Tillför ström till enheten. Anslut den medföljande micro USB-kabeln och 
växelströmsadaptern till ett vägguttag.

B	HDMI Output-port
Matar ut bilder som tagits emot från HDMI Input eller Miracast-
anslutningen.

C	HDMI Input-port
Matar in bilder från andra enheter.

Medföljande artiklar

Basenhet micro USB-kabel Växelströmsadapter
(Varierar från land till land)

HDMI-kabel ingår inte. För att ansluta till en HDMI-enhet måste du skaffa en 
kommersiellt tillgänglig HDMI-kabel.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link
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Knappar och indikatorer

A	Skjutreglage
Växlar mellan Käll- och mottagarfunktionerna.

B	Wireless/Pass-Thru-knapp
När reglaget förs till [Source]:
Växlar utmatningsenheten mellan MOVERIO BT-200 och enheten som är 
ansluten till HDMI Output.
När reglaget förs till [Sink]:
Växlar inmatningsenheten mellan MOVERIO BT-200 och enheten som är 
ansluten till HDMI Input.

C	Wireless Connect-knapp
Utför Miracast-anslutningen eller försöker ansluta igen.

D	Indikator Wireless Ready
På: Trådlös anslutning är tillgänglig.
Blinkande: Trådlös anslutning startar.

E	Indikator Link
På: Trådlös anslutning har etablerats.
Blinkande: Ansluter.

När ett fel inträffar, blinkar D och E växelvis. Tryck på Reset-knappen.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Enhet som skickar bild Enhet som tar emot bild

Skickar bilder från en videoenhet till din MOVERIO BT-200 (källfunktion)

Anslut en kommersiellt tillgänglig HDMI-kabel till HDMI Input på enheten 
och till HDMI-porten på enheten som skickar bilder. Ställ skjutreglaget på 
Source.

Anslutningar

Ansluter
1. Tryck på knappen Wireless/Pass-Thru.

Enheten växlar till anslutningens standby-status. Följande skärm visas om du 
ansluter till HDMI Output-port.



9

OBS

Du kan inte mata ut bilder till MOVERIO BT-200 och enheten som är ansluten 
till HDMI Output-port samtidigt. Tryck på knappen Wireless/Pass-Thru för att 
växla till utmatningsenheten utan att ändra kabelanslutningen.

2. Starta MOVERIO Mirror som finns förinstallerat på MOVERIO BT-200, 
och anslut därefter till den här enheten.
Se Bruksanvisningen för MOVERIO BT-200 för mer information. När du väljer 
målenhet, kontrollera ID-märkningen på enheten. Följande skärm visas på enheten 
som är ansluten till HDMI Output-port under anslutningen. När anslutningen har 
etablerats försvinner följande skärm och bilden visas på MOVERIO BT-200.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Ansluter
1. Tryck på knappen Wireless/Pass-Thru.

Enheten växlar till anslutningens standby-status. Följande skärm visas om du 
ansluter till HDMI Output-port.

Enhet som skickar bildEnhet som tar emot bild

Ta emot bilder från MOVERIO BT-200 för utmatning till en TV 
(mottagarfunktion)

Anslut en kommersiellt tillgänglig HDMI-kabel till HDMI Output-port på 
enheten och till HDMI-porten på enheten som tar emot bilder.
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2. Starta MOVERIO Mirror som finns förinstallerat på MOVERIO BT-200, 
och anslut därefter till den här enheten.
Se Bruksanvisningen för MOVERIO BT-200 för mer information. När du väljer 
målenhet, kontrollera ID-märkningen på enheten. Följande skärm visas på enheten 
som är ansluten till HDMI Output-port under anslutningen. När anslutningen har 
etablerats försvinner följande skärm, och bilden visas på enheten som är ansluten 
till HDMI Output.
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Inställning
Du kan göra inställningar från webbläsaren på MOVERIO BT-200 eller på din 
dator.

1. Håll knapparna Wireless/Pass-Thru och Wireless Connect intryckta 
samtidigt i minst fem sekunder.
Enheten öppnar inställningsläget och IP-adressen till enheten visas på enheten 
som är ansluten till HDMI Output.
Indikatorerna Wireless Ready och Link blinkar samtidigt.

2. Öppna den visade IP-adressen i URL-fältet på webbläsaren.
Inställningsskärmen visas.

3. Gör de nödvändiga inställningarna.

Post Funktion

Setting Välj på eller av som inställning av energisparläge.

Firmware Update
Uppdatera det fasta programmet för enheten. 
Kontrollera det senaste fasta programmet på 
http://www.epson.com

Factory Reset Återställ alla inställningar till de ursprungliga 
inställningarna.

http://www.epson.com
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Felsökning

Kan inte skicka eller ta emot bilder
•	 Kontrollera att micro USB-kabeln är korrekt ansluten.
•	 Kontrollera att likströmsadaptern är korrekt ansluten till vägguttaget.
•	 Kontrollera att enheterna är korrekt anslutna till HDMI Input eller HDMI 

Output.
•	 Kontrollera att ingångskällan till enheten som är ansluten till HDMI Output 

står på HDMI.
•	 Kontrollera att du har valt inställningarna Mottagare eller Källa korrekt för 

enheten och MOVERIO BT-200.
•	 Kontrollera att den anslutna enheten stödjer HDCP. Enheter som inte stödjer 

HDCP kan inte visa bilder.
•	 Om 15 minuter har gått utan någon signalinmatning under anslutningens 

standby-status, kommer anslutningens standby-status att avbrytas. Tryck på 
knappen Wireless/Pass-Thru för att ansluta igen.

•	 Du kan inte skicka och ta emot bilder samtidigt. Välj Source eller Sink med 
skjutreglaget.

•	 Om indikatorerna Wireless Ready och Link blinkar växelvis, har ett 
anslutningsfel inträffat. Tryck på knappen Wireless Connect för att ansluta 
igen eller tryck på knappen Reset för att starta om enheten.

•	 Du kan inte ansluta till enheten och åtkomstpunkten med Wi-Fi samtidigt.
•	 Kontrollera att Wi-Fi direkt-inställningen på MOVERIO BT-200 är på. Observera 

att även om Wi-Fi-inställningen är på är kommunikationen inte möjlig om  
Wi-Fi direkt-inställningen är av.

Bilden är suddig
•	 När du använder kommunikationsenheter som Wi-Fi eller Bluetooth i 

närheten av enheten, störs bilderna av det trådlösa gränssnittet. Flytta 
kommunikationsenheten bort från enheten.
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Port
micro USB x1 (för ström)
HDMI Input x1
HDMI Output x1

Ingångsupplösningar

HDMI:
640x480p vid 60Hz
720x480p vid 60Hz
720x576p vid 50Hz
1280x720p vid 50/60Hz
1920x1080 vid 24/30Hz
Miracast:
640x480p vid 60Hz
1280x720p vid 25/30Hz

Filmformat som stöds MPEG2 (H.264+AAC)

Strömförsörjning

Ström (växelströmsadapter)
100 till 240 VAC ± 10 % 50/60Hz
Ström (EHDMC10)
5 VDC

Energiförbrukning
Under Miracast-kommunikation: 5W
Under energisparläge (Ingen signal): 0,3W

Specifikationer

Inget ljud
•	 Kontrollera volymen på enheten som spelar upp bilderna.
•	 När du tar emot bilder från MOVERIO BT-200, kommer ljud enbart när du 

använder MOVERIO Mirror för att spela upp bilderna. Se Bruksanvisningen 
för MOVERIO BT-200 för mer information.
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Om varumärken
Miracast™ är ett varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance.
HDMI är ett varumärke som ägs av HDMI Licensing LLC.

Information om enheter som stöds
Gå in på webbplatsen http://www.epson.com för information om enheter 
som kan skicka och ta emot bildinnehåll med produkten.

Allmänna noteringar

Anmärkningar beträffande trådlös LAN
Använd enbart trådlös LAN-funktion inomhus i Frankrike.
Om du köper produkten utanför Nordamerika och Taiwan, observera att 
produkten avger elektromagnetiska vågor nära den trådlösa LAN-miljön 
på kanalerna 1 till 13. Använd därför inte den trådlösa LAN-funktionen i 
Nordamerika och Taiwan där trådlösa LAN-kanaler är begränsade till 1 - 
11 enligt lagen om radiotelegrafi (Wireless Telegraphy) Act.

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

Förvaringsmiljö
Temperatur: -10 till +60 °C (14 till 140 °F)
Fuktighet: 10 till 90 % (ingen kondens)

Mått 115 x 115 x 30 mm (4,5 x 4,5 x 1,1 tum)

Vikt 130 g

Specifikationer av 
trådlös anslutning

Trådlös standard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvensband: 2,4 GHz, 1-13 kn
Modulering: OFDM och DS-SS
Antaget interferensavstånd: 10 m (32,8 ft.)

http://www.epson.com
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Följ lokala lagar och föreskrifter vid användning i andra regioner.

Föreskrifter i Lagen om radiotelegrafi (Wireless Telegraphy 
Act)
Följande handlingar är förbjudna i Lagen om radiotelegrafi  
(Wireless Telegraphy Act).
•	 Modifiera och demontera (inklusive antennen)
•	 Ta bort konformitetsmärkning

Begränsad användning
Produkten är tillverkad efter specifikationer i försäljningslandet. 
Kontakta närmaste supportcenter när du använder produkten utanför 
försäljningslandet.
När produkten används för applikationer som kräver hög 
funktionstillförlitlighet/-säkerhet och precision, som t.ex. transportenheter 
relaterade till flyg, tåg, sjöfart, bil; katastrofförebyggande enheter; olika 
säkerhetsenheter, ska produkten enbart användas efter att man beaktat 
att inkludera felsäkerhet och redundans i utformningen, för att bibehålla 
säkerhet och ett fullständigt pålitligt system.
Eftersom denna produkt inte var avsedd för användning i applikationer 
som kräver extremt hög tillförlitlighet/säkerhet som t.ex. flygutrustning, 
huvudkommunikationsutrustning, kärnkraftskontrollutrustning eller 
medicinsk utrustning relaterad till direkt sjukvård, använd ditt eget  
omdöme om utrustningen är lämplig efter fullständig utvärdering.

Anmärkningar om frekvens
Denna produkt fungerar på samma frekvensbandbredd som industriell, 
som t.ex. mikrovågsugnar, vetenskaplig och medicinsk utrustning och 
system för identifiering av mobila objekt (RF-ID) (radiostationsanläggningar 
med licens, amatör- och specificerade radiostationer med lågeffekt utan 
licens (fortsättningsvis "andra radiostationer")) som används i industriella 
produktionslinjer.

1. Innan produkten används, kontrollera att det inte finns några "andra 
radiostationer" i närheten.
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2. Om produkten orsakar RF-interferens mellan produkten och "andra 
radiostationer", flytta genast till en annan plats, sluta använda produkten 
och kontakta din lokala försäljare för att få råd om hur man hindrar 
interferens (t.ex. inställning av partitioner).

3. Kontakta även din lokala försäljare när skadlig radiovågsinterferens 
inträffar mellan produkten och "andra radiostationer".

JIS C 61000-3-2-konformitet
Denna produkt uppfyller nuvarande harmoniseringsstandard "JIS C 61000-3-
2".


