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Giriş
Bu ürünü satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.
Güvenli ve doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak için bu ürünü 
kullanmadan önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun. İleride sorularınız 
olursa erişebilmeniz için bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

Güvenlik Yönergeleri
Bu belgelerde ürünü güvenli kullanmayı ve başkalarını yaralamayı veya mülke 
hasar vermeyi önlemeyi göstermek için grafik semboller kullanılmaktadır. Bu 
semboller ve anlamları aşağıda gösterilmektedir. Bu kılavuzu okumadan önce 
bu sembolleri anladığınızdan emin olun.

 Uyarı
Bu sembol, dikkate alınmadığında, yanlış kullanım nedeniyle 
yaralanmaya hatta ölmeye neden olabilecek bilgileri 
gösterir.

 Dikkat
Bu sembol, dikkate alınmadığında, yanlış kullanım nedeniyle 
yaralanmaya veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri 
gösterir.

 Uyarı

Birimi yalnızca belirtilen voltajda kullanın.

Güç kablosu teknik özelliklerini kontrol edin.
Doğru güç kablosu kullanmazsanız, yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Bu ürünü pencereleri kapalı arabada, doğrudan güneş ışığında veya klima ya da 
ısıtıcının çıkış havalandırması yanında aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kalacak şekilde 
gözetimsiz bırakmayın.
Ürün yüksek sıcaklıklardan dolayı deforme olabilir, dahili donanım hasar görebilir veya 
yangın çıkabilir.
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Bu ürünün üstüne vazo, su bulunan kaplar veya tıbbi kaplar koymayın.
Kaptan sıvı dökülürse yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Güç fişini kullanırken dikkatli olun.
Doğru şekilde kullanılmazsa yangın veya elektrik çarpması olabilir.
Fişi kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edin.
•	 Duvar prizleri, uzatma kabloları ve çoklu prizlere aşırı yüklenmeyin.
•	 Fişin üzerinde toz gibi yabancı maddeler varsa fişi prize takmayın.
•	 Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun.
•	 Elleriniz ıslaksa fişi takmayın veya çıkarmayın.
•	 Güç kablosundan çekerek fişi çıkarmayın.
•	 Farklı güç beslemesi kullanmayın (AC adaptörü).

Hasarlı güç kablosu kullanmayın.
Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması olabilir.
•	 Güç kablosunda değişiklik yapmayın.
•	 Güç kablosu üzerine ağır nesneler koymayın.
•	 Güç kablosuna aşırı güç uygulamayın, güç kablosunu bükmeyin veya kıvırmayın.
•	 Elektrikli bir ısıtıcı yakınında kablolama yapmayın.

Bu ürünü dış mekanlar, banyo veya duş gibi nem veya suya maruz kalan yerlerde 
kurmayın veya kullanmayın.
Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Gök gürültülü fırtına esnasında fişe dokunmayın.
Aksi takdirde elektrik çarpması olabilir.

Aşağıdaki anormalliklerden herhangi birini fark ederseniz ürünü derhal kapatın, güç 
kablosunu elektrik prizinden çekin ve yerel bayiniz ya da Epson servis çağrı merkezi ile 
irtibata geçin.
•	 Üründen duman çıktığını görürseniz ya da anormal bir koku veya ses fark ederseniz.
•	 Ürüne su veya yabancı madde girerse.
•	 Ürün düşürüldüyse ve muhafaza hasar gördüyse.

Bu durumların herhangi birinde ürünü kullanmaya devam ederseniz, yangın veya elektrik 
çarpması olabilir.
Onarımları kendiniz yapmayın.
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"Kullanım Kılavuzu"nda belirtilmedikçe bu ürünün muhafazası yalnızca kalifiye servis 
personeli tarafından açılmalıdır. Bu ürünü veya sarf malzemelerini sökmeyin veya tadilat 
yapmayın.

Bu ürün içindeki birçok bölümde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek 
elektrik yükü bulunmaktadır.

 Dikkat

Ürünü taşırken, gücü kapattığınızdan, güç kablosunu elektrik prizinden çektiğinizden 
ve taşımadan önce kabloların bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Ürünü mutfak tezgahı veya nemlendirici gibi nem veya toza maruz kalan yerlerin 
yakınına veya duman veya buhara maruz kalan yerlere takmayın.

Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Ürünü aşağıdaki yerlere takmayın.

•	 Halı, yatak, battaniye vb.

•	 Ürünü battaniye, perde, masa örtüsü, vb. ile örtmeyin.

Ürünü eğimli veya dengesiz bir yüzeye koymayın.

Aksi takdirde düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Ürüne bakım yaparken, nemli bez veya alkol, benzin ya da tiner gibi çözücüler 
kullanmayın.

Aksi takdirde elektrik çarpması veya arıza olabilir.

Bu ürünün üzerine oturmayın veya ağır nesneler koymayın.

Aksi takdirde yaralanma olabilir.

Ürüne bakım yaparken, gücü kapattığınızdan, güç kablosunu elektrik prizinden 
çektiğinizden ve bakım yapmadan önce kabloların bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Aksi takdirde elektrik çarpması olabilir.
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Güvenlik nedeniyle, ürün kullanılmadığında güç kablosunu elektrik prizinden 
çektiğinizden emin olun.

Yalıtım bozulduysa yangın çıkabilir.

Bu ürünü kullanırken, ürünün vücudunuzdan en az 22 cm (8 inç) uzakta olduğundan 
emin olun.

UYARI: Bu üründe, Kaliforniya Eyaleti tarafından doğum kusurları veya üreme 
ile ilgili diğer hasarlara neden olduğu bilinen kurşun dahil olmak üzere 
kimyasal maddeler bulunmaktadır. Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi 
yıkayın. (Bu bildirim, Kal. Sağlık ve Güvenlik Yasası § 25249.5 ve sonraki 
yasalarda bulunan Önerme 65'e göre verilmektedir.)

Video aygıtlarından görüntüleri kablosuz olarak gönderme  
(Kaynak işlevi)

HDD kayıt aygıtları gibi HDMI çıkışını destekleyen aygıtlardan 
görüntüleri gönderebilir ve bunları MOVERIO BT-200'de yürütebilirsiniz.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Görüntüleri MOVERIO BT-200'den kablosuz olarak alma (Alıcı işlevi)

Görüntüleri MOVERIO BT-200'den alabilir ve ardından bunları televizyon 
veya projektörde yürütebilirsiniz.

Özellikler

HDMI kablosu

Not

Görüntüleri göndermek veya almak için yalnızca bir adet MOVERIO BT-200 
bağlayabilirsiniz.
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Parçalar ve İşlevleri
Bağlantı Noktaları

A CB
A	mikro USB bağlantı noktası

Birime güç sağlar. mikro USB kablosu ve AC adaptörünü kullanarak bir 
elektrik prizine bağlayın.

B	HDMI Output bağlantı noktası
HDMI Input veya Miracast bağlantısından alınan görüntüleri verir.

C	HDMI Input bağlantı noktası
Diğer aygıtlardan gelen görüntüleri alır.

Birlikte Verilen Öğeler

Ana birim mikro USB kablosu AC adaptörü
(Ülkeye bağlıdır)

HDMI kablosu dahil değildir. Bir HDMI aygıtı bağlamak için, ticari olarak 
satılan bir HDMI kablosu edinmeniz gerekir.

Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link
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Düğmeler ve göstergeler

A	Kaydırma anahtarı
Kaynak ve Alıcı işlevleri arasında geçiş yapar.

B	Wireless/Pass-Thru düğmesi
Anahtarı [Source] konumuna kaydırınca:
MOVERIO BT-200 ve HDMI Output bağlı aygıt arasındaki çıkış aygıtını 
değiştirir.
Anahtarı [Sink] konumuna kaydırınca:
MOVERIO BT-200 ve HDMI Input bağlı aygıt arasındaki giriş aygıtını 
değiştirir.

C	Wireless Connect düğmesi
Miracast bağlantısını tamamlar veya yeniden bağlanmaya çalışır.

D	Wireless Ready göstergesi
Yanıyor: Kablosuz bağlantı kullanılabilir.
Yanıp Sönüyor: Kablosuz bağlantı başlatılıyor.

E	Link göstergesi
Yanıyor: Kablosuz bağlantı kuruldu.
Yanıp Sönüyor: Bağlanıyor.

Bir hata olduğunda, D ve E dönüşümlü olarak yanıp söner. Reset düğmesine 
basın.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Görüntü gönderme aygıtı Görüntü alma aygıtı

Bir video aygıtından MOVERIO BT-200'ünüze görüntü gönderme  
(Kaynak işlevi)

Ticari olarak satılan HDMI kablosunu bu birimdeki HDMI Input ve görüntüleri 
gönderen aygıttaki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.  
Kaydırma anahtarını Source konumuna ayarlayın.

Bağlantılar

Bağlanma
1. Wireless/Pass-Thru düğmesine basın.

Birim bağlantı bekleme durumuna geçer. Bir aygıtı HDMI Output bağlantı noktasına 
bağlarsanız, aşağıdaki ekranı görürsünüz.
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Not

Görüntüleri MOVERIO BT-200'e ve HDMI Output bağlantı noktasına bağlı  
aygıta aynı anda veremezsiniz. Kablo bağlantısını değiştirmeden çıkış  
aygıtını değiştirmek için Wireless/Pass-Thru düğmesine basın.

2. MOVERIO BT-200'e önceden yüklenen MOVERIO Mirror'ı başlatın ve 
ardından bu birime bağlanın.
Daha fazla ayrıntı için MOVERIO BT-200 Kullanım Kılavuzuna bakın. Bir hedef aygıtı 
seçerken, birime eklenen kimliği kontrol edin. Bağlanırken HDMI Output bağlanan 
aygıtta aşağıdaki ekranı görürsünüz. Bir bağlantı kurulduğunda, aşağıdaki ekran 
kaybolur ve görüntü MOVERIO BT-200'de gösterilir.
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Wireless/
Pass-Thru

Wireless
Connect

Wireless
Ready Link

Bağlanma
1. Wireless/Pass-Thru düğmesine basın.

Birim bağlantı bekleme durumuna geçer. Bir aygıtı HDMI Output bağlantı noktasına 
bağlarsanız, aşağıdaki ekranı görürsünüz.

Görüntü gönderme aygıtıGörüntü alma aygıtı

MOVERIO BT-200'den gelen görüntüleri televizyona vermek için alma 
(Alıcı işlevi)

Ticari olarak satılan HDMI kablosunu bu birimdeki HDMI Output ve 
görüntüleri alan aygıttaki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
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2. MOVERIO BT-200'e önceden yüklenen MOVERIO Mirror'ı başlatın ve 
ardından bu birime bağlanın.
Daha fazla ayrıntı için MOVERIO BT-200 Kullanım Kılavuzuna bakın. Bir hedef aygıtı 
seçerken, birime eklenen kimliği kontrol edin. Bağlanırken HDMI Output bağlanan 
aygıtta aşağıdaki ekranı görürsünüz. Bir bağlantı kurulduğunda, aşağıdaki ekran 
kaybolur ve görüntü HDMI Output bağlı aygıtta gösterilir.
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Ayar
MOVERIO BT-200 web tarayıcısından veya bilgisayarınızdan ayarları 
yapabilirsiniz.

1. Wireless/Pass-Thru düğmesi ve Wireless Connect düğmesini aynı anda 
en az beş saniye basılı tutun.
Birim kurulum moduna geçer ve birime ait IP adresi HDMI Output bağlı aygıtta 
gösterilir.
Wireless Ready ve Link göstergeleri aynı anda yanıp söner.

2. Gösterilen IP adresini tarayıcınızdaki URL çubuğuna girin.
Kurulum ekranı gösterilir.

3. Gerekli ayarları yapın.

Öğe İşlev

Setting Güç tasarruf ayarı olarak açık veya kapalı seçin.

Firmware Update
Birim donanım yazılımını güncelleştirin.  
http://www.epson.com adresinde en son 
donanım yazılımını kontrol edin.

Factory Reset Tüm ayarları orijinal ayarlarına sıfırlayın.

http://www.epson.com
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Sorun Giderme

Görüntüler gönderilemiyor veya alınamıyor
•	 Mikro USB kablosunun doğru bağlandığını kontrol edin.
•	 AC adaptörünün elektrik prizine doğru bağlandığını kontrol edin.
•	 Aygıtların HDMI Input veya HDMI Output doğru bağlandığını kontrol edin.
•	 HDMI Output bağlı aygıtın giriş kaynağının HDMI'a geçtiğini kontrol edin.
•	 Bu birim ve MOVERIO BT-200 için Alıcı veya Kaynak ayarlarını doğru 

seçtiğinizden emin olun.
•	 Bağlanan aygıtın HDCP'yi desteklediğinden emin olun. HDCP'yi 

desteklemeyen aygıtlar görüntüleri göstermeyebilir.
•	 Bağlantı bekleme durumunda sinyal girişi olmadan 15 dakika geçerse 

bağlantı bekleme durumu iptal edilir. Yeniden bağlamak için Wireless/Pass-
Thru düğmesine basın.

•	 Görüntüleri aynı anda gönderemez ve alamazsınız. Kaydırma anahtarıyla 
Source veya Sink seçin.

•	 Wireless Ready ve Link göstergeleri dönüşümlü olarak yanıp sönerse bir 
bağlantı hatası oluşmuştur. Yeniden bağlanmak için Wireless Connect 
düğmesine basın veya birimi yeniden başlatmak için Reset düğmesine basın.

•	 Wi-Fi'yi kullanarak bu birime ve erişim noktanıza aynı anda bağlanamazsınız.
•	 MOVERIO BT-200'deki Wi-Fi direct ayarının açık olduğundan emin olun. 

Wi-Fi ayarı açık olsa bile, Wi-Fi direct ayarı kapalı ise iletişimin mümkün 
olmayacağını unutmayın.

Görüntü bulanık
•	 Bu birimin yanında Wi-Fi veya Bluetooth gibi iletişim aygıtları kullanıldığında, 

görüntüler kablosuz girişimiyle bozulur. İletişim aygıtını bu birimden 
uzaklaştırın.
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Bağlantı Noktası
mikro USB x1 (güç için)
HDMI Input x1
HDMI Output x1

Giriş 
çözünürlükleri

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

Desteklenen film 
biçimi MPEG2 (H.264+AAC)

Güç beslemesi

Güç (AC adaptörü)
100 ila 240 VAC ± %10 50/60Hz
Güç (EHDMC10)
5 VDC

Güç tüketimi
Miracast iletişimi esnasında: 5W
Güç tasarrufu esnasında (Sinyal yok): 0,3W

Teknik Özellikler

Ses çıkışı yok
•	 Görüntüleri yürüten aygıttaki ses düzeyini kontrol edin.
•	 MOVERIO BT-200'den görüntüleri aldığınızda, ses yalnızca görüntüleri 

yürütmek için MOVERIO Mirror kullandığınızda çıkar. Daha fazla ayrıntı için 
MOVERIO BT-200 Kullanım Kılavuzuna bakın.
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Ticari Markalar Hakkında
Miracast™, Wi-Fi Alliance kuruluşunun ticari markasıdır.
HDMI, HDMI Licensing LLC'nin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.

Desteklenen Aygıtlarla İlgili Bilgiler
Bu ürünü kullanarak görüntü gönderip alabilen aygıtlarla ilgili bilgi için 
http://www.epson.com web sitesini ziyaret edin.

Genel Notlar

Kablosuz LAN İle İlgili Notlar
İç mekanda değilseniz Fransa'da Kablosuz LAN işlevini kullanmayın.
Bu ürünü Kuzey Amerika ve Tayvan dışında satın alırsanız lütfen bu ürünün 
kanal 1 - 13 arasında kablosuz LAN elektromanyetik dalgalar yaydığını 
unutmayın. Bu nedenle, Kablosuz Telgraf Yasası ile kablosuz LAN kanallarının 
1 - 11 arasında sınırlandığı Kuzey Amerika ve Tayvan'da kablosuz LAN işlevini 
kullanmayın.
Diğer bölgelerde kullanıldığında, yerel yasalara ve yönetmeliklere uyun.

Çalışma ortamı
Sıcaklık: +5 ila +35°C (41 ila 95 °F)
Nem: %20 ila 80 (yoğuşmasız)

Depolama ortamı
Sıcaklık: -10 ila +60 °C (14 ila 140 °F)
Nem: %10 ila 90 (yoğuşmasız)

Boyutlar 115 x 115 x 30 mm (4,5 x 4,5 x 1,1 inç)

Ağırlık 130 g

Kablosuz teknik 
özellikleri

Kablosuz standardı: IEEE 802.11b/g/n
Frekans bandı: 2,4 GHz, 1-13 kanal
Modülasyon: OFDM ve DS-SS
Varsayılan girişim mesafesi: 10m (32,8 fit)

http://www.epson.com
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Kablosuz Telgraf Yasası Düzenlemeleri
Aşağıdaki eylemler Kablosuz Telgraf Yasası ile yasaklanmıştır.
•	 Değişiklik yapma ve sökme (anten dahil)
•	 Uygunluk etiketini çıkarma

Kullanım Kısıtlaması
Bu ürün, satış yapılan ülkedeki teknik özelliklere göre üretilir. Bu ürün satış 
yapılan ülke dışında kullanıldığında, en yakın destek merkezinizle irtibata 
geçin.
Bu ürün havacılık, demiryolu, denizcilik, otomotiv gibi yüksek işlev ve 
hassasiyet güvenilirliği/güvenliği gerektiren uygulamalar, afet önleme 
aygıtları ve çeşitli güvenlik aygıtları için kullanıldığında, bu ürünü, güvenlik 
ve genel sistem güvenilirliği sağlamak için tasarımınızda arıza korumaları ve 
yedeklemeler dahil her şeyi gözden geçirdikten sonra kullanmalısınız.
Bu ürün uzay ekipmanı, ana iletişim ekipmanı, nükleer güç kontrol 
ekipmanı veya doğrudan tıbbi bakımla ilgili tıbbi ekipman gibi oldukça 
yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanmak için 
tasarlanmadığından, lütfen tam değerlendirmeden sonra bu ürünün 
uygunluğuna kendiniz karar verin.

Frekansla İlgili Notlar
Bu ürün mikrodalga fırınlar, bilimsel ve tıbbi aygıtlar ve fabrika üretim 
hatlarında kullanılan mobil nesne tanıma (RF-ID) sistemleri (lisanslı 
tesislerdeki radyo istasyonları, amatör ve lisanslı olmayan belirli düşük güçlü 
radyo istasyonları (bundan sonra "diğer radyo istasyonları")) gibi endüstriyel 
ürünlerle aynı bant genişliğinde çalışır.

1. Bu ürünü kullanmadan önce, bölgede kullanılan "diğer radyo 
istasyonları" olmadığından emin olun.

2. Bu ürün, ve "diğer radyo istasyonları" arasında RF girişimine neden 
olursa, hemen farklı bir yere taşıyın, ürünü kullanmayı bırakın ve girişimi 
önlemeyle ilgili önerileri istemek için yerel bayinizle irtibata geçin (örn. 
bölümleri ayarlama).

3. Ayrıca, ürün ve "diğer radyo istasyonları" arasında zararlı radyo dalgası 
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girişimi olduğunda, yerel bayinizle irtibata geçin.

JIS C 61000-3-2 uyumluluğu
Bu ürün geçerli "JIS C 61000-3-2" uyum standardına uygundur.


