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Bezpečnostní pokyny
V zájmu vlastního bezpečí si přečtěte přiložené dokumenty, abyste tento výrobek používali správně.
Jakmile si dokumenty přečtete, uložte je na bezpečné místo, aby byly kdykoli později k dispozici.

Bezpečnostní symboly

 Varování
Tento symbol uvádí informace, jejichž ignorová-
ní by mohlo v důsledku nesprávné manipulace 
vést k vážnému poranění nebo i úmrtí.

 Výstraha
Tento symbol uvádí informace, jejichž ignorová-
ní by mohlo v důsledku nesprávné manipulace 
vést k poranění nebo škodě na majetku.

Obecné informační symboly

Výstraha
Označuje postupy, které by při neopatrnosti 
mohly vést k poranění nebo poškození.

Poznámka Označuje další informace a body související s 
tématem, které by se vám mohly hodit.

[ ] Označuje ovládací tlačítka, ikony a položky 
nabídky na obrazovce.

➡ Označuje odkaz na související témata.

 Varování Provozní podmínky a upozornění

Tento produkt používejte pouze se správným napájecím napětím.

Používejte pouze dodávaný síťový kabel a síťový adaptér. Použití jiných 
zdrojů napájení může vést k přehřátí, požáru, výbuchu, poruše nebo 
úniku kapaliny.

Dodržujte bezpečnostní opatření při manipulaci se zástrčkou. Může 
dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

• Nepřipojujte síťový adaptér do rozbočky, k niž je připojeno mnoho 
dalších zařízení.

• Nezasouvejte zástrčku do zaprášené zásuvky.
• Zástrčku zasuňte do zásuvky až na doraz.
• Nesahejte na zástrčku vlhkýma rukama.
• Při odpojování zástrčky netahejte za kabel.

Pokud je dodaný napájecí kabel poškozený, nepoužívejte jej. Může dojít 
k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

• Dodaný napájecí kabel neupravujte.
• Na dodaný napájecí kabel nestavte těžké předměty.
• Napájecí kabel neohýbejte, nekruťte a netahejte za něj příliš velkou 

silou.
• Napájecí kabel nepřibližujte k horkým elektrickým zařízením.

Pokud výrobek nepoužíváte, z bezpečnostních důvodů odpojte napá-
jecí kabel. Hrozí zhoršení vlastností izolace, s rizikem zásahu elektrickým 
proudem, požáru nebo poruchy.

Nedotýkejte se zástrčky při bouřce. Může dojít k požáru nebo zásahu 
elektrickým proudem.

Nenechávejte výrobek na místech vystavených teplotám mimo určený 
provozní rozsah, například v uzavřených autech, na přímém slunci ani 
u výdechů klimatizace nebo topení. Rovněž se vyhněte místům vysta-
veným prudkým změnám teplot. Hrozí deformace způsobená teplem, 
požár, porucha, selhání nebo poškození.

Nepoužívejte tento produkt na místech, kde by mohl zvlhnout, případ-
ně být vystaven vysokému stupni vlhkosti, například ve vaně nebo sprše. 
Může dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Tento výrobek neumisťujte na místa vystavená kouři, páře, vysoké 
vlhkosti nebo prachu, například z kuchyňských linek nebo zvlhčovačů. 
Hrozí požár, zásah elektrickým proudem nebo zhoršení kvality obrazu.

Tento výrobek za provozu nezakrývejte utěrkou apod. Hrozí změknutí a 
změna tvaru pouzdra, případně požár.

Nevystavujte objektiv kamery dlouhodobě přímému slunci. Hrozí požár 
nebo výbuch v důsledku koncentrace světelných paprsků. v objektivu.

 Varování Upozornění při použití produktu

Nezapínejte tento produkt s nastavenou vysokou hlasitostí. Hro-
zí poškození sluchu. Před vypnutím produktu snižte hlasitost, 
kterou zase postupně zvýšíte až po jeho zapnutí. Vyvarujte se 
dlouhodobému hlasitému poslechu, abyste zabránili poškození 
sluchu.

Zabraňte kontaktu cizích vodivých předmětů a nabíjecího konektoru, 
konektoru externího zařízení nebo zásuvky mikrofonu sluchátek. Nevklá-
dejte žádné cizí vodivé předměty po připojovacích portů. Hrozí zkrat a 
požár nebo zásah elektrickým proudem.

Produkt chraňte před rozpouštědly, jako je alkohol, benzín nebo ředidlo. 
Nečistěte produkt vlhkým hadříkem ani rozpouštědly. V opačném přípa-
dě může dojít k deformaci nebo prasknutí pláště produktu a hrozí zásah 
elektrickým proudem, porucha nebo požár.

Není-li v uživatelské příručce výslovně uvedeno jinak, smí plášť produktu 
otevřít pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Produkt rovněž neroze-
bírejte ani neupravujte (vyjma spotřebního materiálu). Řada součástek 
uvnitř produktu je pod vysokým napětím a mohou způsobit požár, úraz 
elektrickým proudem, nehodu nebo otravu.

Skla produktu nevystavujte silným otřesům ani nárazům o tvrdé před-
měty. V případě poškození se skla mohou roztříštit a způsobit vážná 
poranění očí a tváře.

Produkt nezahřívejte a neházejte ohně. Do blízkosti tohoto produktu ne-
umísťujte předměty s otevřeným ohněm, například svíčky. Hrozí zvýšení 
teploty, požár nebo výbuch.

Při nošení produktu zajistěte, aby se kabel nezachytil o překážky ve 
vašem bezprostředním okolí. Rovněž zajistěte, abyste neměli kabel 
obtočený okolo krku. Hrozí nehoda nebo poranění.

Zkontrolujte, zda kabel není poškozen. V opačném případě může dojít k 
požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

• Nepoškozujte kabel.
• Na kabel nestavte těžké předměty.
• Kabel neohýbejte, nekruťte a netahejte za něj příliš velkou silou.
• Napájecí kabel nepřibližujte k horkým elektrickým zařízením.
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Bezpečnostní pokyny
V zájmu vlastního bezpečí si přečtěte přiložené dokumenty, abyste tento výrobek používali správně.
Jakmile si dokumenty přečtete, uložte je na bezpečné místo, aby byly kdykoli později k dispozici.

Bezpečnostní pokyny

Varování Bezpečnostní opatření při sledo-
vání obrazu

Tento produkt nepoužívejte při řízení auta, motocyklu či kola, nebo při 
vykonávání jiných potencionálně nebezpečných aktivit. Hrozí nehoda 
nebo poranění. 

Tento produkt nepoužívejte na místech, jako jsou schodiště nebo výšky. 
Tento produkt rovněž nepoužívejte při procházení nebezpečných míst, 
například v blízkosti strojů nebo zařízení, které by mohlo zachytit kabely, 
míst s hustým dopravním provozem nebo tmavých míst. Hrozí nehoda 
nebo poranění.

Pokud při používání tohoto produktu chodíte, nebo jej využíváte na 
nebezpečném místě, buďte opatrní, abyste se neporanili při pádu, 
zakopnutí nebo nehodě s věcí či osobou. Skla co nejvíce zvedněte, aby 
nedocházelo k omezení vidění.

Při sledování na tmavých místech jas obrazu ztěžuje sledování okolí. 
Dávejte pozor na okolí.

Při používání tohoto produktu v malých místech dávejte pozor na okolí.

Při nošení tohoto produktu se nedívejte přímo do slunce ani silného 
světla, i když používáte stínítko. Mohlo by dojít k vážnému poranění očí 
nebo ke ztrátě zraku.

Varování Upozornění při abnormalitě pro-
duktu

V následujících situacích ihned produkt vypněte, odpojte napájecí kabel 
od elektrické zásuvky a kontaktujte nejbližšího prodejce nebo telefonní 
servisní středisko společnosti Epson. Další používání za těchto podmínek 
může vést k požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Nepokoušejte 
se produkt sami opravovat.

• Pokud si všimnete kouře, podivného zápachu nebo zvuku.
• Pokud do produktu vnikne voda, nápoje nebo cizí předmět.
• Pokud produkt upadl nebo byl poškozen kryt.

Varování Bezpečnostní opatření při bez-
drátovém přenosu

Pokud tento produkt berete s sebou na místa, kde jsou zakázány 
přístroje vyzařující elektromagnetické vlnění, například do letadla nebo 
nemocnice, dodržujte místní pokyny a vypněte tento produkt případně 
funkce jako je Bluetooth nebo bezdrátová LAN. Nepoužívejte funkce 
jako Bluetooth a bezdrátová LAN v blízkosti automatizovaných zařízení, 
jako jsou automatické dveře nebo požární alarmy. Pokud je produkt 
vybaven funkcí automatického zapnutí, před vypnutím produktu ji 
deaktivujte. Elektromagnetické vlnění může způsobit rušení zdravotnic-
kých zařízení nebo nesprávnou funkci zařízení.

Při použití funkcí Bluetooth a funkcí bezdrátové LAN ve zdravotnických 
zařízeních čtěte pokyny níže.

• Tento produkt nevnášejte na operační sály, jednotky intenzivní péče 
(ICU) a kardiologické péče (CCU).

• Při pobytu v nemocnici produkt vypněte nebo vypněte funkce, které 
šíří elektromagnetické vlnění.

• I mimo nemocnici vypněte produkt nebo funkce, které šíří elektro-
magnetické vlnění, pokud je v okolí elektronické medicínské zařízení.

• Dodržujte pokyny platné ve zdravotnických zařízeních, zakazující 
použití zařízení vyzařujících elektromagnetické vlnění nebo zakazují-
cí vstup na určitá místa s takovými zařízeními.

• Pokud je produkt vybaven funkcí automatického zapnutí, před 

vypnutím produktu ji deaktivujte.

Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo defibrilátor, dodržujte 
při použití funkcí Bluetooth a funkcí bezdrátové LAN minimální odstup 
22 cm mezi tímto produktem a implantovaným zařízením. Elektromag-
netické vlny mohou ovlivnit fungování implantovaných kardiostimulá-
torů nebo defibrilátorů. Pokud některá osoba ve vaší blízkosti může pou-
žívat kardiostimulátor, například v plném vlaku, vypněte tento produkt 
nebo vypněte funkce využívající elektromagnetické vlnění.

Výstraha Provozní podmínky a upozornění

Tento produkt nesmí být vystaven vibracím a nárazům.

Při sledování obrazu pomocí tohoto produktu se přesvědčte, zda je okolí 
bezpečné, a nenechávejte ve svém dosahu křehké předměty. Sledovaný 
obraz může vaše tělo přimět k bezděčným pohybům, jejichž důsledkem 
by mohlo být poškození blízkých předmětů nebo zranění.

Tento produkt neumisťujte do blízkosti vysokonapěťových vedení ani 
zmagnetizovaných předmětů. Hrozí porucha, závada nebo selhání.

Před prováděním údržby nezapomeňte produkt vypnout, odpojit na-
pájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojit všechny vodiče. Jinak hrozí 
zásah elektrickým proudem.

Pokud nabíjení neskončí v uvedeném časovém limitu, přestaňte baterii 
nabíjet. Další nabíjení může vést k úniku elektrolytu, přehřátí, výbuchu 
nebo požáru.

V případě nesprávné manipulace může baterie vybuchnout nebo 
vytéct, což může způsobit požár, zranění nebo korozi produktu. Přijměte 
následující opatření pro zajištění bezpečného používání produktu.

• Nepoužívejte současně různé typy baterií a nekombinujte staré a 
nové baterie.

• Používejte pouze baterie předepsané v této uživatelské příručce.
• Pokud baterie vyteče, vytřete vyteklou kapalinu hadříkem a nahraďte 

novou baterií (pokud si vyteklou kapalinou potřísníte ruce, ihned si je 
omyjte vodou).

• Když je čas na výměnu baterií, ihned je vyjměte.
• Nabudete-li produkt delší dobu používat, vyjměte baterie.
• Baterie neohřívejte a nevhazujte do ohně ani do vody.

Výstraha Upozornění při použití produktu

Při nošení produktu neutahujte nadměrně hlavový popruh. V opačném 
případě může tlak způsobit zranění nebo vyrážku.

Pokud pokožka, která dotýká produktu (hlava, tváře atd.) při nošení 
produktu svrbí nebo pokud se objeví neobvyklá vyrážka, přestaňte tento 
produkt používat a obraťte se na kožního lékaře. Povlak nebo materiál 
produktu mohou někdy vyvolat alergie.

Pokud se při používání tohoto produktu potíte, otírejte si pot z hlavy, 
tváří a z produktu. Další používání za těchto podmínek může způsobit 
svrbění nebo vyrážku.

Ovladač umístěte na bezpečné místo, stabilní povrch a zajistěte, aby 
nebyly kabely přetěžovány nadměrnou silou. Pokud vlivem hmotnosti 
ovladače dojde k pádu náhlavní jednotky, může to vést k poranění nebo 
poruše.

Tento produkt likvidujte v souladu s místními předpisy a vyhláškami.
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Bezpečnostní pokyny

 Výstraha Bezpečnostní opatření při sledo-
vání obrazu

Při sledování obrazu pomocí tohoto produktu dělejte pravidelné pře-
stávky. Dlouhodobé sledování obrazu může vést k únavě očí. Pokud se 
i po přestávce cítíte nepohodlně nebo jste unaveni, okamžitě přestaňte 
obraz sledovat.

Produkt chraňte před pádem a přetížením nadměrnou silou. Pokud je 
produkt poškozen pádem nebo nárazem, přestaňte jej používat. Další 
používání produktu může vést k poranění skleněnými střepy.

Nezasouvejte prst mezi pohyblivé součásti produktu, například do závě-
sů. Hrozí poranění.

Ujistěte se, že tento produkt nosíte správně. Pokud budete nadále sledo-
vat nesprávně zobrazené obrázky, může se vám udělat nevolno.

Produkt používejte pouze k účelům uvedeným v příručkách. Použití k 
jinému účelu může vést k poranění.

V případě problému nebo poruchy okamžitě přestaňte produkt po-
užívat. Další používání produktu může vést k poranění nebo k pocitu 
nevolnosti.

Vnímání 3D obrazu závisí na konkrétní osobě. Pokud se necítíte dobře 
nebo 3D obraz nevnímáte, přestaňte produkt používat. Při dalším sledo-
vání 3D obrazu můžete cítit nevolnost.

Děti věku šesti let a mladší by neměli tento produkt používat, protože 
jejich zrak je ještě ve vývinu.  
U sedmiletých a starších dětí zamezte dlouhodobému používání a za-
jistěte, aby byl sledován zdravotní stav dítěte a ujistěte se, zda nemají 
unavené oči.

Pokud jste přecitlivělí na světlo nebo cítíte nevolnost, tento produkt 
nepoužívejte. Mohlo by dojít ke zhoršení vašeho stavu.

Pokud máte poškozený zrak, tento produkt nepoužívejte. Mohlo by dojít 
ke zhoršení projevů například strabismu, amblyopie nebo anisometro-
pie.

Výstraha Upozornění při abnormalitě pro-
duktu

Při poruše, opravě nebo jiném servisu produktu může dojít ke ztrátě 
nebo poškození uložených dat, například videa nebo snímků. Společ-
nost Epson nenese odpovědnost za způsobenou ztrátu nebo poškození 
dat ani za ušlý zisk.

Použité lithium-iontové baterie lze recyklovat. Po skončení 
životnosti vnitřní baterie produktu požádejte servisní středisko 
o pokyny pro recyklaci.

Odolnost proti prachu a vodě

V případě správného nasazení krytu baterie a krytů portů je produkt 
odolný vůči prachu a vodě podle stupně krytí IP54 podle JISC0920 
(IEC60529:2001). Tato odolnost byla testována a potvrzena nezávislou 
stranou. Odolnost vůči prachu a vodě nezaručuje, že produkt bude fun-
govat za všech podmínek nebo že bude chráněn před všemi závadami. 
Záruka je neplatná, pokud bude zjištěno, že k závadám došlo z důvodu 
nesprávné manipulace uživatele s produktem.

Odolnost vůči prachu podle stupně krytí IP5X
• Zabraňuje vniknutí prachu do produktu.
• Pokud do produktu vnikne malé množství prachu, produkt může 

normálně fungovat.

Odolnost vůči vodě podle stupně krytí IPX4
Pokud je produkt vystaven kohoutkové vodě běžné teploty o rychlosti 
10 l/min. Po dobu delší než pět minut, voda do produktu nepronikne 
a produkt bude normálně fungovat.

Výstraha Opatření pro zajištění odolnosti 
vůči prachu a vodě

Při používání produktu odpojte všechny připojené kabely a řádně 
uzavřete kryt baterie, kryt portu síťového adaptéru a kryt portu micro 
USB.  Když otevíráte tyto kryty pro výměnu baterií nebo z jiných důvodů, 
otevírejte se směrem od vody nebo prachu a nedotýkejte se produktu 
mokrýma rukama. Dojde-li zachycení malých kousků nečistot, například 
vlasů nebo písku, mezi porty, může dojít k vniknutí vody nebo prachu 
do produktu. Když je k produktu připojen napájecí kabel nebo kabel 
micro USB, produkt není odolný vůči prachu a vodě.

Zabraňte pádu nebo poškození produktu. Mohlo by to způsobit snížení 
odolnosti produktu vůči prachu a vodě.

Nestrhávejte ani nepoškozujte pryžové těsnění na zadní straně každého 
krytu. Zabraňte zachycení nečistot na pryžovém těsnění. Mohlo by to 
způsobit snížení odolnosti produktu vůči prachu a vodě.

Zabraňte potřísnění produktu jinými kapalinami (například organickými 
rozpouštědly, mýdlovou vodou, horkou pramenitou vodou a mořskou 
vodou) a nevystavujte záměrně produkt vodě.

Neponechávejte tento produktu na místech vystavených vlhkosti, napří-
klad v koupelnách.

Tento produkt nepoužívejte za silného deště.

Dojde-li k potřísnění produktu deštěm nebo vodou, co nejdříve jej otře-
te suchým hadříkem.
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Názvy a funkce součástí

Ovladač 
Na obrázcích je zobrazen ovladač vyjmutý z držáku.

A	Port MicroUSB
Při připojení k počítače a obdobnému zařízení připojte běžně 
prodávaný USB kabel.

B	Resetovací tlačítko
Pokud produkt přestane fungovat, stisknutím tohoto tlačítka jej 
nuceně vypnete.

C	Slot na kartu microSD
Vložte běžně prodávanou kartu microSD.

D	Vypínač [  ]
Zapíná a vypíná výrobek.

 ➡ „Zapnutí a vypnutí“ str. 8

E	Tlačítka ABXY
Funkce tlačítek se liší podle používané aplikace. V následující 
části jsou uvedena výchozí nastavení.

Tlačítko Funkce

Tlačítko A (modré) Zobrazení předchozí obrazovky.

Tlačítko B (červené) Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

Tlačítko X (zelené) Zobrazení nabídek dostupných na aktuální obrazovce.

Tlačítko Y (žluté) Přepíná funkci křížového tlačítka mezi nastavením hlasi-
tosti, jasu a 2D/3D režimu.

F	Tlačítko [  ] Enter
Slouží k výběru a potvrzení položky při provádění nastavení 
nebo při ovládání aplikace.

G	Křížové tlačítko
Slouží k označení a přesunutí kurzoru při provádění nastavení 
nebo při ovládání aplikace.

H	Tlačítko zámku tlačítek [  ]
Deaktivujte tlačítka ovladače (režim zámku tlačítek), aby se 
zabránilo náhodným operacím.

 ➡ „Vypnutí ovládání (zámek tlačítek)“ str. 8

I	Kryt baterie
Při odstraňování baterie sejměte kryt.
Pokud je ovladač v držáku, není možné kryt sejmout.

J	Indikátor zámku tlačítek
Svítí modře, pokud je zámek tlačítek zapnutý.

K	Indikátor napájení
Podle barvy a stavu tohoto indikátoru lze sledovat stav produk-
tu.

Stav indikátoru Stav produktu

Světle modrá Provoz

Bliká světle modře (interval jedné sekundy) Zapínání/vypínání

Bliká světle modře (jednou za tři sekundy) Nabíjení

Modrá Režim spánku

Bliká červeně Baterie je vybitá/chyba při zapnutí

Bliká červeně, třikrát Baterie je vybitá, brýle nelze zapnout

Bliká střídavě červeně a modře Režim výměny baterie

L	Zdířka pro připojení sluchátek
Slouží k připojení dodaných monofonních sluchátek s mikrofo-
nem.

M	Port pro připojení síťového adaptéru
Slouží k připojení síťového adaptéru pro nabití produktu.

 ➡ „Nabíjení baterie“ str. 6

BT-2200
BT-2000

Pro obě náhlavní soupravy
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Příprava

Nabíjení baterie
Před prvním použitím produktu jej nezapomeňte nabít.
První nabití trvá přibližně tři hodiny.

Výstraha
Před použitím produktu nezapomeňte vložit dvě baterie.

A	Sejměte kryt baterie.

B	Vložte dvě baterie.
Seřaďte nabíjecí konektory na baterii podle konektorů na pro-
duktu a poté zatlačte baterii dovnitř tak, aby zacvakla na místo.

C	Nasaďte kryt baterie.

D	Připojte ovladač, síťový adaptér a napájecí kabel.

E	Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.
Indikátor napájení bliká světle modře. Nabíjení je dokončeno, 
když indikátor napájení přestane blikat a začne svítit světle 
modře. Odpojte síťový adaptér a napájecí kabel.

Poznámka
Po dokončení nabíjení se dvěma vloženými bateriemi můžete používat 
produkt přibližně čtyři hodiny. Výdrž baterie se může měnit podle okol-
ního prostředí a spuštěných aplikací.

Výměna baterie
V této části je vysvětlen postup výměny baterie s nízkou kapacitou 
za již nabitou baterii. Pro výměnu je třeba zakoupit záložní baterie a 
nabíječku.
Baterie lze vyměnit, pokud je výrobek zapnutý.

Výstraha

• Když je produkt zapnutý, nevyjímejte obě baterie najednou. Hrozí 
ztráta dat a nastavení.

• Pokud výrobek dlouhou dobu nepoužíváte, může se baterie s ulože-
ným nastavením data a času vybít a obnoví se výchozí hodnoty.

 ➡ „Nastavení data a času se resetují“ str. 20

Poznámka
Tento výrobek je vybaven funkcí, která zobrazuje postup výměny baterií 
v režimu výměny baterie. Stiskněte současně vypínač [  ] a tlačítko 
zámku tlačítek [  ] a poté vyměňte baterie podle pokynů zobrazených 
náhlavní soupravou.

A	Sejměte kryt baterie.

Indikátor nahrazované baterie bliká červeně.

Poznámka
Když je produkt vypnutý, indikátor baterie nefunguje.

B	Vyjměte jednu baterii.
Stiskněte a podržte pojistku baterie a vyjměte baterii.

BT-2200
BT-2000

Pro obě náhlavní soupravy
Pro obě náhlavní soupravy
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Příprava

C	Vložte nabitou baterii.
Seřaďte nabíjecí konektory na baterii podle konektorů na pro-
duktu a poté zatlačte baterii dovnitř tak, aby zacvakla na místo.

Indikátor baterie chvílí svítí zeleně a potom zhasne.
Pokud indikátor druhé baterie bliká červeně, stejným postu-
pem vyměňte tuto baterii. Když zhasnou indikátory obou 
baterií, výměna je dokončena.

D	Nasaďte kryt baterie.

Poznámka
Pokud indikátor baterie bliká červeně a zeleně, došlo k chybě baterie. 
Vypněte produkt, chvilku počkejte a znovu jej zapněte.

Příprava

Výměna vnitřní vycpávky
Existují tři typy (A/B/C) výměnných vnitřních vycpávek pro produkt 
BT-2000 a jeden pro produkt BT-2200.
Pokud si zakoupíte produkt BT-2000, je vnitřní vycpávka B upevněná 
k náhlavní soupravě. Pokud máte pocit, že je náhlavní souprava příliš 
těsná, vyměňte s vnitřní vycpávkou A nebo C. Pomocí menší vnitřní 
vycpávky náhlavní soupravu uvolníte.

A	Uchopte střed vnitřní vycpávky a opatrným zataže-
ním ji vyjměte.

B	Zorientujte drážku na dolní straně náhradní vnitřní 
vycpávky s výstupky na náhlavní soupravě.
Zatlačte drážku nahoře a levý a pravý výřez vnitřní vycpávky 
do náhlavní soupravy.

Instalace stínítka/ochranného štítu/držáku optických skel
Nainstalujte stínítko/ochranný štít/držák optických skel pomocí imbus klíče a šroubků dodaných s produktem.

Nainstalujte stínítko nebo ochranný štít na vnější stranu náhlavní 
soupravy a zajistěte pomocí otvoru pro šroubek (A). Nelze nain-
stalovat stínítko a ochranný štít současně.

Před instalací držáku dioptrických skel na náhlavní soupravu na-
vštivte vašeho optika a požádejte jej o instalaci skel do držáku. Po 
nainstalování dioptrických skel nainstalujte držák na vnitřní stranu 
náhlavní soupravy a zajistěte pomocí otvoru pro šroubek (B).
(Náklady na dioptrická skla nese zákazník. Někteří optici nemusí být 
schopni instalaci provést.)

Dioptrická skla, která lze vsadit do držáku

Čočka (Š x V) 50 x 24 mm

Nánosníky 20 mm

Vzdálenost pupil 70mm

Zakřivení 4

Poznámka
Při použití zvláštních dioptrických skel, například zabarvených, zrca-
dlových nebo polarizovaných, nemusíte vidět obraz.

BT-2200
BT-2000

Pro obě náhlavní soupravy
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Vypínání
Podržte vypínač [  ] déle než jednu sekundu a poté ve zprávě 
zobrazené náhlavní soupravou vyberte [OK].

Poznámka
Pokud produkt přestane reagovat, můžete jej nuceně vypnout jedním z 
níže uvedených způsobů.

• Podržte vypínač [  ] déle než osm sekund.
• Tenkým předmětem na nejméně dvě sekundy stiskněte resetovací 

tlačítko.

Výstraha
Nevynucujte vypnutí, kromě případů, kdy produkt přestane reagovat. 
Hrozí ztráta dat a nastavení.

Zapnutí
Stiskněte a podržte vypínač [  ], dokud indikátor napájení nezačne 
svítit světle modře.

Během spouštění indikátor napájení bliká světle modře. Spuštění 
je dokončeno, když indikátor napájení přestane blikat a začne svítit 
světle modře.

Pokud produkt zapnete, obrázky se zobrazí přibližně 4 m od bodu 
sledování přes skla.

4m

Poznámka
Vnímání obrazu závisí na konkrétní osobě.

Vypnutí obrazovky zapnutého produktu (režim spánku).
Krátkým stisknutím vypínače [  ] začne indikátor svítit modře a 
produkt přejde do režimu spánku. Dalším krátkým stisknutím vypí-
nače [  ] probudíte produkt z režimu spánku.

Vypnutí ovládání (zámek tlačítek)

Stisknutím a podržením tlačítka zámku tlačítek [  ] začne indikátor 
zámku tlačítek svítit modře a aktivujte se zámek tlačítek. Dalším 
stisknutím tlačítka zámku tlačítek [  ] deaktivujete zámek tlačítek.

Zapnutí a vypnutí

Poznámka
Před zapnutím produktu zkontrolujte, zda je baterie nabitá.

 ➡ „Nabíjení baterie“ str. 6

BT-2200
BT-2000

Pro obě náhlavní soupravy
Pro obě náhlavní soupravy



9

DA FI NO SV CS PL HU TR HE

Nošení ovladače

Nošení ovladače kolem pasu

Připojte držák ovladače k popruhu okolo svého pasu.

Výstraha
Pokud nenosíte popruh, nemůžete nosit ovladač okolo pasu. 

A	Umístění ovladače do držáku ovladače.
Umístěte jej do držáku tak, aby byl ovládací panel viditelný.

B	Provlékněte popruh na zadní části držáku ovladače 
mezi pásem a kalhotami.

C	Upevněte popruh do spodní části držáku ovladače.

D	Oviňte několik centimetrů kabelu a zajistěte objím-
kou.
Zajistěte, aby se kabel nezachytil o překážky v bezprostředním 
okolí.

E	Kabel zajistěte sponou.
Zajistěte sponu k límci, aby kabel směřoval dolů k břichu.

Varování Upozornění při použití produktu

 • Ověřte, zda při každém používání výrobku nejsou poškozené tyto součásti.
• Držák ovladače
• Popruh na paži
• Držák přes ramena (volitelný)
• Spona

Pokud si všimnete problémů některé z těchto položek, produkt nepoužívejte. Vzhledem k tomu, že není možné výrobek zajistit, hrozí riziko úrazu 
nebo poranění.

• Pokud se kabely při nošení ovladače uvolní, mohou se o něco zachytit nebo do něčeho zamotat a způsobit úraz nebo poranění.  
Ujistěte se, zda jsou kabely bezpečně zapojené.

Umožňuje nosit ovladač na paži nebo rameni.
Pokud používáte volitelný držák přes ramena, můžete nosit tento produkt na hrudi.
Pokud zrovna pracujete, noste produkt v poloze, která vás neomezuje.

Poznámka

Před nasazením ovladače a náhlavní soupravy připojte dodaná monofonní sluchát-
ka s mikrofonem. Připojte je ke zdířce pro připojení sluchátek na ovladači a noste je 
tak, jak je uvedeno na obrázku vpravo. 

Výstraha
Při vysouvání ovladače z držáku ovladače vysuňte ovladač z otvoru na dolní straně držáku ovladače. Netahejte za kabely.

BT-2200
BT-2000

Pro obě náhlavní soupravy
Pro obě náhlavní soupravy
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 Nošení ovladače

Tato část obsahuje pokyny pro nošení ovladače na popruhu na paži.

A	Umístění ovladače do držáku ovladače.
Umístěte jej do držáku tak, aby byl ovládací panel viditelný.

B	Provlečte popruh držákem ovladače a vytvořte 
smyčku, která zhruba odpovídá obvodu vaší paže.

Poznámka
Popruh lze provléct také vertikálně.

C	Umístěte držák ovladače na paži a zajistěte popru-
hem.

D	Oviňte několik centimetrů kabelu a zajistěte objím-
kou.
Zajistěte, aby se kabel nezachytil o překážky v bezprostředním 
okolí.

E	Kabel zajistěte sponou.
Upevněte sponu k límci.

Nošení ovladače na paži

C	Upravte délku pásu.
Upravte délku tak, aby ovladač byl v poloze, ve které
ho můžete pohodlně používat.

D	Kabel zajistěte sponou.
Upevněte sponu k pásu držáku přes ramena a veďte kabel za 
zády.

Pro nošení ovladače na hrudi můžete použít volitelný držák
přes ramena.

Poznámka

• Abyste zabránili pádu výrobku, nezapomeňte na patentku pro kryt 
příslušenství.

• K držáku přes ramena můžete upevnit také reflektor.

A	Umístění ovladače do držáku ovladače.
Umístěte jej do držáku tak, aby byl ovládací panel viditelný.

B	Upravte držák přes ramena tak, aby byl ovladač 
vpředu a poté seřizovač utáhněte.
Noste držák přes ramena tak, aby ovládací panel ovladače byl 
vpředu.

Nošení držáku přes ramena

BT-2200
BT-2000

Pro obě náhlavní soupravy
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Součásti dodávky

Podporované velikosti helem

Náhlavní jednotka
Připevněním k helmě můžete sledovat 
obrázky.

 ➡ „4. Nošení náhlavní soupravy“ str. 
14

Ovladač (s držákem)
Slouží k ovládání produktu.

 ➡ „Nošení ovladače“ str. 9

Popruh na paži
Umožňuje nosit ovladač na paži.

Spona
Použijte pro zajištění kabelu.

Baterie (x2)
Slouží k napájení produktu.

 ➡ „Nabíjení baterie“ str. 6

Síťový adaptér/kabel
Slouží k nabíjení produktu.

 ➡ „Nabíjení baterie“ str. 6

Stínítko
Zabraňuje vnikání nadměrného světla z 
okolí.

 ➡ „Instalace stínítka/ochranného ští-
tu/držáku optických skel“ str. 7

Ochranný štít
Chrání skla produktu před cizími před-
měty a předměty ze vzduchu.

 ➡ „Instalace stínítka/ochranného ští-
tu/držáku optických skel“ str. 7

Držák dioptrických skel
Nainstalujte skla k držáku a nasaďte jej 
na náhlavní soupravu. Umožňuje uživa-
telům dioptrických brýlí před nasazením 
náhlavní soupravy odložit brýle.

 ➡ „Instalace stínítka/ochranného ští-
tu/držáku optických skel“ str. 7

Monofonní sluchátka do uší s 
mikrofonem
Zajišťují výstup zvuku z produktu a 
umožňují vstup zvuku do produktu.

Imbus klíč a šroubky (x2)
Slouží k připevnění držáku optických 
skel, stínítka a ochranného štítu.

Držáky helmy (x4)
Použijte pro zabezpečení helmy k náh-
lavní soupravě.

Smart Headset

MOVERIO Pro Uživatelská příručka

Vnější rozměry Šířka 260 mm, hloubka méně než 300 mm

Délka okraje Méně než 45 mm

Obvod Méně než 800 mm

Šířka okraje Méně než 180 mm

* Nelze použít pro náhlavní soupravy s ochrannou maskou vpředu, nebo pokud je k helmě připevněný štít.
* Nelze použít s helmou, která má okraj okolo celé helmy.
* Nelze použít s cyklistickými helmami, helmami pro motocykly nebo ochrannými helmami.

BT-2200

BT-2000
Pro obě náhlavní soupravy

BT-2200
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Názvy a funkce součástí

A	Fotoaparát
Pořizuje fotografie a videa. Před používáním odstraňte ochranný 
film. Lze upravit úhel fotoaparátu.

B	Indikátor fotoaparátu
Bliká během provozu fotoaparátu.

C	Snímač světla
Snímá jas ve vašem okolí a automaticky přizpůsobuje jas obrazu.

D	Čelenka
Při nasazení náhlavní soupravy přiléhá k vašemu čelu. Čelenka 
je opatřena zabudovaným snímačem zjišťování polohy a směru 
produktu.

E	Skla
Zobrazují obraz. Pokud nesledujete obraz, můžete skla zvednout 
na čelenku.

F	Stavítko skel
Umožňuje upravit polohu skel ve svislém směru. Seřiďte levou 
a pravou stranu stejně, aby skla nebyla během seřizování naklo-
něna.

G	Pryžový popruh
Zajišťuje náhlavní soupravu k helmě.

 ➡ „Výměna pryžového popruhu (BT-2200)“ str. 14

H	Držák helmy
Pomocí čtyř držáků helmy zajistíte, aby se náhlavní souprava 
během používání neuvolnila.
Tím také zajistíte kabely při nošení náhlavní soupravy.

I	Seřizovač
Seřizuje délku pryžového popruhu podle velikosti helmy.

J	 Držák popruhu
Při výměně pryžového popruhu veďte popruh těmito držáky.

K	Vnitřní vycpávka
Upevňuje přední část helmy.

L	Otvory pro šroubky pro zajištění stínítka/ochranného 
štítu/držáku optických skel
Vnější otvory pro šroubky slouží k připevnění stínítka/ochranné-
ho štítu. Vnitřní otvory pro šroubky slouží k připevnění držáku 
dioptrických skel.

 ➡ „Instalace stínítka/ochranného štítu/držáku optických skel“ 
str. 7

Náhlavní souprava (BT-2200)

BT-2000
Pro obě náhlavní soupravy

BT-2200
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Nošení produktu

V případě BT-2200 je nutné zabezpečit náhlavní soupravu k helmě ještě před nošením.

 ➡ „Podporované velikosti helem“ str. 11

1. Upevnění náhlavní soupravy k helmě

A	Upravte délku pryžového popruhu podle velikosti 
helmy.
Upravte tak, aby pryžový popruh nebyl uvolněný.

B	Upevněte držáky helmy k pryžovému popruhu.
Připevněte dva vpředu (kde se pryž zdvojuje) a dva vzadu.

Výstraha
Zajistěte, aby držáky helmy směřovaly správně.

C	S čelenkou v přední části helmy zajistěte pryžový 
popruh v dolní části helmy.

Výstraha

 • Upravte náhlavní soupravu tak, aby byla zarovnaná se střední 
osou helmy.

 • Veďte kabel přes horní stranu pryžového popruhu.

Poznámka
Vzhledem k povaze materiálu pryžového popruhu se může barva 
popruhu na helmě odlupovat.
Při čištění postupujte podle doporučené metody čištění helmy.

D	Upevněte čtyři držáky helmy k helmě.

Výstraha
Zajistěte, aby držáky helmy byly v takové poloze, která nepoškodí 
ochranný materiál uvnitř helmy.

E	Veďte kabely přes držáky helmy (dva body) a ze 
zadní části helmy.

Výstraha

 • Zajistěte, aby se kabel při provlékání držáky helmy nepoškodil.
 • Jakmile je náhlavní souprava připevněná k helmě, nevystavujte ji 
nárazům a otřesům.

 • Pokud helmu nenosíte, umístěte ji na stůl, lavici apod. Pokud hel-
mu zavěsíte na háček na stěně apod., může náhlavní souprava 
spadnout a poškodit se.

Varování Upozornění při použití produktu

Při každém používání nezapomeňte ověřit následující položky.

Zajistěte čtyři držáky k helmě

Směřujte kabel dvěma body 
v držácích helmy

Kabely vychází 
na konci

Při zvedání skel by nemě-
lo docházet ke kontaktu 
s okrajem helmy

Skla by se měla zastavit v po-
loze, do které byly vyzvednuty

Tento pryžový popruh by 
neměl být povolený
Tento pryžový popruh 
by neměl být poškozený, 
prasklý, nalomený nebo 
znečištěný

Držák helmy, držák popruhu a se-
řizovač by neměl být poškozený, 
nalomený nebo zdeformovaný

Pokud si všimnete problémů některé z těchto položek, produkt nepoužívejte. Vzhledem k tomu, že není možné výrobek zajistit, hrozí riziko úrazu nebo 
poranění. Pokud se některé spotřební položky poškozené nebo opotřebené, nezapomeňte je vyměnit.

 • Před používáním tohoto produktu se ujistěte, zda je možné jej nosit v souladu postupy v kapitole „Nošení ovladače“ str. 9 a také na této straně a následujících stra-
nách.

• V maximální možné níže zajistěte, aby kabely byly u těla a nepadaly ani neklesaly. Pokud se kabely uvolní, mohou se o něco zachytit nebo do něče-
ho zamotat a způsobit úraz nebo poranění.

 

BT-2000
Pro obě náhlavní soupravy

BT-2200
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Nošení produktu

Poznámka
Pokud jsou skla pod úrovní očí a nevidíte obraz, použijte samo-
statnou vnitřní čepici helmy.

D	Pokud nevidíte některou část obrazu, upravte sta-
vítko na jedné straně skel.
Seřiďte levou a pravou stranu stejně, aby skla nebyla nakloně-
na.

Pokud nevidíte obraz ani po úpravě stavítka skel, začněte zno-
vu od kroku C.

E	Zkontrolujte, zda lze skla zvednout a zajistit viditel-
nost.
Pokud obraz blokuje vaše zorné pole při zvedání skel nebo 
pokud skla nelze zvednout, začněte znovu od kroku A.

Výstraha
Chcete-li při sundávání helmy zabránit upuštění náhlavní soupravy, 
držte při sundávání čelenku v jedné ruce.

Výměna pryžového popruhu (BT-2200)
Pokud se kvalita pryžového popruhu náhlavní soupravy zhoršuje, 
vyměňte jej za nový.

A	Pryž přeložte na polovinu a veďte ji přes seřizovač.
Ujistěte se, zda pryž vedete přes lichou stranu v zadní části 
seřizovače.

B	Pryž veďte otvorem ve středu seřizovače.
Zatáhněte za vodicí hranu přehnutého pryžového popruhu ke 
straně helmy (vnitřní kruhová část).

2. Nošení ovladače
 ➡ „Nošení ovladače“ str. 9

3. Zapnutí
 ➡ „Zapnutí a vypnutí“ str. 8

Zkontrolujte, zda indikátor na produktu svítí světle modře (zapnuto).

4. Nošení náhlavní soupravy
Vzhledem k tomu, že hmotnost náhlavní soupravy může způsobit 
sesmeknutí helmy, ujistěte se, zda máte helmu na hlavě řádně upev-
něnou.

Výstraha
Pokud snížíte skla, vaše zorné pole se zmenší, i když se nezobrazuje 
žádný obraz. Pokud nesledujete obraz, pro vlastní bezpečnost mějte skla 
zvednutá.

Poznámka
Náhlavní soupravu lze nosit i přes brýle až do šířky 143 mm.

A	Nasaďte si helmu.
Upevněte pásek přilby pod bradu a seřizovač tak, aby se helma 
nemohla při práci sesmeknout.

B	Zvedněte skla pod okrajem helmy.

Pokud skla při spouštění narazí do okraje helmy, je nutné náhlavní 
soupravu znovu seřídit.

 ➡ „1. Upevnění náhlavní soupravy k helmě“ str. 13

C	Upravte polohu čelenky tak, aby se obraz ve sklech 
zobrazoval správně.
Zvedněte a spusťte skla a upravte je tak, aby nezasáhla okraj 
helmy.

Pro obě náhlavní soupravy
BT-2200

BT-2000
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Součásti dodávky

Náhlavní jednotka
Brýle pro prohlížení obrazu.

 ➡ „3. Nošení náhlavní soupravy“ str. 
17

Ovladač (s držákem)
Slouží k ovládání produktu.

 ➡ „Nošení ovladače“ str. 9

Popruh na paži
Umožňuje nosit ovladač na paži.

Spona
Použijte pro zajištění kabelu.

Baterie (x2)
Slouží k napájení produktu.

 ➡ „Nabíjení baterie“ str. 6

Síťový adaptér/kabel
Slouží k nabíjení produktu.

 ➡ „Nabíjení baterie“ str. 6

Stínítko
Zabraňuje vnikání nadměrného světla z 
okolí.

 ➡ „Instalace stínítka/ochranného ští-
tu/držáku optických skel“ str. 7

Ochranný štít
Chrání skla produktu před cizími před-
měty a předměty ze vzduchu.

 ➡ „Instalace stínítka/ochranného ští-
tu/držáku optických skel“ str. 7

Držák dioptrických skel
Nainstalujte skla k držáku a nasaďte jej 
na náhlavní soupravu. Umožňuje uživa-
telům dioptrických brýlí před nasazením 
náhlavní soupravy odložit brýle.

 ➡ „Instalace stínítka/ochranného ští-
tu/držáku optických skel“ str. 7

Monofonní sluchátka do uší s 
mikrofonem
Zajišťují výstup zvuku z produktu a 
umožňují vstup zvuku do produktu.

Imbus klíč a šroubky (x2)
Slouží k připevnění držáku optických 
skel, stínítka a ochranného štítu.

Vnitřní vycpávky (A/B/C)
Připevněte vnitřní stranu náhlavní sou-
pravy tak, aby vám správně seděla na 
hlavě. Vnitřní vycpávka B je připevněna 
k náhlavní soupravě při zakoupení.

 ➡ „Výměna vnitřní vycpávky“ str. 7

Smart Headset

MOVERIO Pro Uživatelská příručka

BT-2000

BT-2200
BT-2000

Pro obě náhlavní soupravy
BT-2000
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Názvy a funkce součástí

Náhlavní souprava (BT-2000)

A	Fotoaparát
Pořizuje fotografie a videa. Před používáním odstraňte ochranný 
film. Lze upravit úhel fotoaparátu.

B	Indikátor fotoaparátu
Bliká během provozu fotoaparátu.

C	Snímač světla
Snímá jas ve vašem okolí a automaticky přizpůsobuje jas obrazu.

D	Čelenka
Při nasazení náhlavní soupravy přiléhá k vašemu čelu. Čelenka 
je opatřena zabudovaným snímačem zjišťování polohy a směru 
produktu.

E	Skla
Zobrazují obraz. Pokud nesledujete obraz, můžete skla zvednout 
na čelenku.

F	Stavítko skel
Umožňuje upravit polohu skel ve svislém směru. Seřiďte levou 
a pravou stranu stejně, aby skla nebyla během seřizování naklo-
něna.

G	Hlavový popruh
Zajišťuje náhlavní soupravu na hlavě. Můžete upravit jeho délku 
tak, aby odpovídal velikosti vaší hlavy (obvod hlavy: 560 až 640 
mm).

H	Držák kabelu
Přidržuje kabely při nošení náhlavní soupravy.

I	Otvory pro šroubky pro zajištění stínítka/ochranného 
štítu/držáku optických skel
Vnější otvory pro šroubky slouží k připevnění stínítka/ochranné-
ho štítu. Vnitřní otvory pro šroubky slouží k připevnění držáku 
dioptrických skel.

 ➡ „Instalace stínítka/ochranného štítu/držáku optických skel“ 
str. 7

J	Vnitřní vycpávka (B)
Pokud máte pocit, že je náhlavní souprava příliš těsná, vyměňte 
s vnitřní vycpávkou A nebo C. Pomocí menší vnitřní vycpávky 
náhlavní soupravu uvolníte.

 ➡ „Výměna vnitřní vycpávky“ str. 7

Pro obě náhlavní soupravy
BT-2200

BT-2000
BT-2000
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1. Nošení ovladače
 ➡ „Nošení ovladače“ str. 9

2. Zapnutí
 ➡ „Zapnutí a vypnutí“ str. 8

Zkontrolujte, zda indikátor na produktu svítí světle modře (zapnuto).

3. Nošení náhlavní soupravy

Výstraha
Pokud snížíte skla, vaše zorné pole se zmenší, i když se nezobrazuje 
žádný obraz. Pokud nesledujete obraz, pro vlastní bezpečnost mějte skla 
zvednutá.

Poznámka
Náhlavní soupravu lze nosit i přes brýle až do šířky 143 mm.

A	Umístěte skla co nejdále od hlavy.

Poznámka
Při nošení náhlavní soupravy přes čepici si čepici vyndejte a dejte 
ji do náhlavní soupravy.

 • Tento produkt nebudete moci připevnit k helmám s širokým 
okrajem. Pokud navíc okraj helmy příliš vyčnívá, může zasaho-
vat do obrazu kamery. Doporučená dálka okraje je 40 mm nebo 
méně.

 • Předem vyberte čepici, která odpovídá velikosti vaší hlavy.
 • Umístěte čelenku kolem čepice.
 • Upravte délku hlavového popruhu podle velikost čepice.

B	Veďte kabel držákem kabelu náhlavní soupravy.

Nošení produktu

Varování Upozornění při použití produktu

 • Před používáním tohoto produktu se ujistěte, zda je možné jej nosit v souladu postupy v kapitole „Nošení ovladače“ str. 9 a také na této straně a následují-
cích stranách.

• V maximální možné níže zajistěte, aby kabely byly u těla a nepadaly ani neklesaly. Pokud se kabely uvolní, mohou se o něco zachytit nebo do něče-
ho zamotat a způsobit úraz nebo poranění.

BT-2200
BT-2000

Pro obě náhlavní soupravy
BT-2000



18

HE TR HU PL CS SV NO FI DA

Nošení produktu

C	Utáhněte hlavový popruh a zajistěte čelenku.
Polohu náhlavní soupravy upravte při seřizování skel, abyste 
obraz zřetelně viděli.
Utáhněte čelenku v zadní části hlavy, aby se vycpávka nemoh-
la uvolnit.

Poznámka
Při nošení náhlavní soupravy s čepicí zajistěte, aby nebyla mezera 
mezi obvodem čepice a čelenkou.

D	Pokud nevidíte některou část obrazu, upravte sta-
vítko na jedné straně skel.
Zajistěte, aby čelenka při nastavování nezměnila polohu.
Seřiďte levou a pravou stranu stejně, aby skla nebyla nakloně-
na.

Pokud nevidíte obraz ani po úpravě stavítka skel, začněte zno-
vu od kroku C.

E	Zkontrolujte, zda lze skla zvednout a zajistit viditel-
nost.
Pokud obraz blokuje vaše zorné pole při zvedání skel nebo 
pokud skla nelze zvednout, začněte znovu od kroku A.

Výstraha
Při upravování polohy náhlavní soupravy nepoužívejte nadměrnou sílu.

Poznámka

• Pokud máte pocit, že je náhlavní souprava příliš těsná, vyměňte 
s vnitřní vycpávkou A nebo C. Pomocí menší vnitřní vycpávky náhlav-
ní soupravu uvolníte.

 ➡ „Výměna vnitřní vycpávky“ str. 7

• Při uvolňování hlavového popruhu a snímání náhlavní soupravy 
přidržujte jednou rukou čelenku, abyste zabránili pádu produktu.

Opětovné upevňování šroubů (BT-2000)
Po delší požívání produktu se mohou uvolňovat šroubky, kterými 
jsou upevněna skla.
Pravidelně šroubky dotahujte přiloženým imbus klíčem.

Pro obě náhlavní soupravy
BT-2200

BT-2000
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Údržba

Čištění nabíjecích konektorů
Pokud jsou konektory na ovladači (x2) nebo konektory baterií 
znečištěné nebo se k nim přilepily cizí předměty, nabíjení nemusí 
fungovat správně. Odpojte síťový adaptér a napájecí kabel a suchým 
hadříkem nebo bavlněným klůckem otřete veškeré nečistoty. Dopo-
ručujeme nabíjecí konektory pravidelně čistit (jednou za tři měsíce).

Výstraha

• Nepoškozujte nabíjecí konektory prsty nebo tvrdým předmětem.
• Nevystavujte nabíjecí konektory vodě. K čištění nabíjecích konektorů 

používejte suchý hadřík nebo bavlněný klůcek.

Čištění náhlavní soupravy
• Pokud v obrazu vidíte značky nebo pokud je obraz zamlžený, zkont-

rolujte, zda skla nejsou znečištěna prachem, otisky prstů nebo jinak. 
Pokud jsou skla znečištěná, opatrně je otřete měkkým hadříkem.

Výstraha

K čištění skel nepoužívejte kapalné čističe na brýle ani organická 
rozpouštědla.

• Pokud je fotoaparát znečištěný, opatrně jej otřete měkkým hadříkem.
• Pokud je znečištěná vnitřní vycpávka, namočte hadřík v teplé vodě, 

důkladně vyždímejte a potom vnitřní vycpávku opatrně otřete.

Uchovávání a převážení náhlavní sou-

pravy
• Tento produkt uchovávejte v krabici, ve které by dodán, nebo ve voli-

telném tvrdém přenosném pouzdře.
• Nebudete-li produkt delší dobu používat, vyjměte před jeho ulože-

ním baterie.
• Při nasazování náhlavní soupravy zajistěte, aby byla nasazena vodo-

rovně a nedotýkala se tvrdých předmětů. Pokud je náhlavní sada 
nasazována skly dolů a skla se dotýkají tvrdých předmětů, může dojít 
k poškození skel.

• Při přenášení náhlavní soupravy pevně přidržujte obě strany soupra-
vy tak, aby nedošlo k jejímu pádu.
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Řešení potíží
Pokud se domníváte, že došlo k poruše, zkontrolujte níže uvedené.

Nelze používat ovladač
• S ovladačem nelze provádět operace, když svítí indikátor zámku tla-

čítek (je aktivován zámek tlačítek). Stisknutím tlačítka zámku tlačítek [ 
 ] zámek tlačítek deaktivujte.
 ➡ „Vypnutí ovládání (zámek tlačítek)“ str. 8

• Když indikátor napájení svítí modře (v režimu spánku), krátce stiskně-
te vypínač [  ].

 ➡ „Vypnutí obrazovky zapnutého produktu (režim spánku).“ str. 8

Nelze se připojit k síti
• Zkontrolujte, zda lze v místě, ve kterém produkt používáte, přistupo-

vat k bezdrátové místní síti LAN (Wi-Fi).
• Ověřte správnost síťových nastavení produktu. Požádejte o další 

podrobnosti správce sítě.

Nastavení data a času se resetují
Produkt je vybaven záložní baterií pro uchování nastavení data 
a času, i když se hlavní baterie vybije. Pokud tento výrobek dlouhou 
dobu nepoužíváte, může se baterie s uloženým nastavením data 
a času vybít a obnoví se výchozí hodnoty.

• Při instalaci baterie tento produkt nabijte. Úplné dobití záložní bate-
rie trvá pět dní. Při dobíjení záložní baterie můžete produkt používat 
nadále.

 ➡ „Nabíjení baterie“ str. 6

• Jakmile se záložní baterie dobije, produkt zapněte, vyberte možnost 
[Nastavení] - [SYSTÉM] - [Datum a čas] a poté nastavte datum a čas.

Produkt se nezapne
• Zkontrolujte, zda jsou správně vložené baterie v ovladači.
• Zkontrolujte, zda jsou baterie zcela nabité.
• Pokud se produkt nemůže zapnout kvůli vybití, indikátor napájení 

třikrát červeně blikne.
• Stiskněte a podržte vypínač [  ], dokud indikátor napájení nezačne 

svítit světle modře. Během spouštění produktu indikátor napájení 
bliká světle modře. Spuštění je dokončeno, když indikátor napájení 
přestane blikat a začne svítit světle modře.

 ➡ „Zapnutí a vypnutí“ str. 8

• Pokud nabíjení nelze provést nebo produkt nereaguje, nuceně jej 
vypněte a zařízení znovu zapněte.

• Pokud se ovladač příliš zahřívá z důvodu dlouhodobého používání 
nebo vlivem provozních podmínek, může se produkt z bezpečnost-
ních důvodu vypnout. Pokud budete používat tento produkt během 
nabíjení, může se ovladač velmi zahřát a nabíjení se může zastavit. 
Počkejte, až klesne teplota, a potom znovu produkt zapněte.

Žádný obraz
Náhlavní souprava nemusí mít správnou výšku. 

(BT-2200) ➡ „4. Nošení náhlavní soupravy“ str. 14 

(BT-2000) ➡ „3. Nošení náhlavní soupravy“ str. 17

Žádný zvuk
K poslechu zvuku z produktu použijte přiložené monofonní repro-
duktory s mikrofonem.
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Volitelné položky

Pro obě náhlavní soupravy

Tvrdé přenosné pouzdro
BO-HC2200
Toto pouzdro slouží k přenášení nebo 
uchovávání produktu.

Nabíječka baterií
BO-QC2000
Umožňuje nabíjet čtyři baterie sou-
časně. (Sady baterií nejsou součástí 
dodávky.)

Sady baterií (x2)*
BO-BP2000

Sada stínítka/ochranného štítu*
BO-SD2000

Sada popruhu na paži/držáku 
ovladače
BO-PW2000

Držák ovladače*
BO-CH2200

Držák přes rameno
BO-SH2200

* Součást produktu při zakoupení.

BT-2000

Sada vnitřních vycpávek (A/B/C)/
držáky dioptrických skel*
BO-IP2000

BT-2200

Sada držáku helmy/pryžového 
popruhu*
BO-HP2200

Sada vnitřních vycpávek/držáku 
optických skel*
BO-IP2200

Je možné objednat náhradní díly součástek, které se běžným používáním opotřebují.
Na následujících webových stránkách najdete informace o zakoupení náhradních dílů.
https://tech.moverio.epson.com/ja/store.html

http://www.epson.jp/products/moveriopro/bt2000/option.htm
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Specifikace

Číslo modelu BT-2000(H725A)/BT-2200(H853A)

Materiál Polysilikonový TFT s aktivní maticí

Velikost LCD panelu 0,42” širokoúhlý (16:9)

Počet bodů LCD panelu 960 bodů vodorovně x 540 bodů svisle

Zorný úhel Přibližně 23 stupňů (úhlopříčně)

Velikost virtuální obrazovky Podporováno 64” (virtuální projekční vzdálenost 4 m)

Reprodukce barev 24 bitové barvy (přibližně 16 770 000 barev)

Podporované formáty videa MP4 (MPEG4+AAC), MPEG2 (H.264+AAC)

Podporované formáty fotografií JPEG, PNG, BMP, GIF

Podporované formáty zvuku WAV, MP3, AAC

Podporované formáty 3D Postranní formát

Vnitřní paměť Hlavní 1 GB

Uživatelská 8 GB

Vnější paměť microSD (maximálně 2 GB), microSDHC (maximálně 32 GB)

Konektory micro USB, 4pinový minikonektor (sluchátka s mikrofonem dle normy CTIA)*1, slot karty microSD

Provozní teplota 0 až 40°C, vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace)

Teplota nabíjení 5 až 35°C, vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace)

Skladovací teplota -10 až 60°C, vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)

Napájecí napětí Ovladač 11 VDC 1,64 A (když je připojený síťový adaptér)

Síťový adaptér Číslo modelu AST1116Z2-1

Výrobce PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Jmenovité napětí/proud 1,64A/11V

Příkon Při plném provozu 4000 mW, v režimu spánku 80 mW, ve vypnutém stavu 5 mW

Baterie Typ Lithium-iontové baterie 1240 mAh (x2)

Obsah lithia Méně než 1,5 g

Kapacita ve Wh Menší než 20 Wh

Kmitočtové pásmo IEEE 802.11 b/g/n/a

Kmitočtový rozsah Pásmo 2,4 GHz kanál 1 až 13, pásmo 5 GHz kanál 36 až 140

Modulace OFDM, DS-SS

Dosah možného rušení 10 m

Výdrž baterie Přibližně 4 hodiny (v plném provozu)

Spolehlivost Životnost 10 000 h (Při výchozím nastavení jasu a při nepřetržitém používání v prostředí o teplotě 25 °C. Jas obrazu klesá 
o 50 % od původních hodnot a v období chybovosti opotřebováním se začnou zobrazovat body.)

MTBF 180 000 hodin (selhání znamená náhodná závada v období náhodného selhání.)

Vnější rozměry
(Š x H x V)

Náhlavní jednotka BT-2000: 205 x 136 x 100 mm (bez hlavového popruhu) 
BT-2200: 206 x 96 x 109 mm (bez pryžového popruhu)

Ovladač 70 x 157 x 35,3 mm (bez vystupující části)

Hmotnost Náhlavní jednotka BT-2000: 290 g (bez kabelů)  
BT-2200: 270 g (bez kabelů)

Ovladač 265 g (bez baterií, 1 baterie je přibližně 50 g)

Fotoaparát Počet pixelů 5 milionů pixelů

Rozlišení ob-
razu

Fotogra-
fie

2596 x 1948 bodů

Filmy 1920 x 1080 bodů

Snímání 
hloubky

640 x 480 bodů (vzdálenost snímání hloubky 30 až 100 cm)

Sluchátka do uší 
s mikrofonem

Impedance sluchátek 16 Ω ±15 %

Výstup sluchátek Max. napětí: 150 mV nebo méně
Napětí s širokopásmovou charakteristikou 75 mV nebo více

Mikrofon Kondenzátorový mikrofon

Snímače GPS/snímač geomagnetického pole/IMU (akcelerometr/gyroskopický snímač)/snímač osvětlení

Bluetooth 3.0 HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP

Bluetooth 4.0 LE *2 PXP/FMP

*1 Při použití adaptérového konektoru může být ovládání omezeno.
*2 Je možné se připojit pouze k vysílači se zařízeními stanovenými společností Epson.
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Práva k duševnímu vlastnictví

Obchodní známky
Logo microSDHC je obchodní známka SD-3C, LLC.

Wi-Fi® a Wi-Fi Direct™ jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky Wi-Fi Alliance.
Další názvy produktů použité v tomto textu slouží pouze k identifikaci a mohou být obchodními známkami příslušných vlastníků. Epson vylučuje jakákoli 
práva k těmto známkám.

LICENCE SOFTWARU S 
OTEVŘENÝM ZDROJO-
VÝM KÓDEM

Kromě softwaru vlastněného společností Epson tento produkt rovněž využívá software s otevřeným zdrojovým kódem.
V následující části jsou uvedeny informace o softwaru s otevřeným zdrojovým kódem použitém v tomto produktu.
1. Tento produkt obsahuje programy s otevřeným zdrojovým kódem, které podléhají licenčním podmínkám každého takového programu.  

Softwarové programy s otevřeným zdrojovým kódem jsou bez záruky; nicméně jakékoli závady (včetně závad způsobených softwarovými programy s 
otevřeným zdrojovým kódem), ke kterým v tomto produktu dojde, nemají vliv na záruční podmínky poskytnuté pro tento produkt.

2. Poskytujeme zdrojový kód některých programů s otevřeným zdrojovým kódem. Pokud si přejete obdržet výše uvedený zdrojový kód, navštivte „http://
www.epson.com“ a kontaktujte podporu zákazníků ve vašem regionu. Zdrojový kód poskytujeme po dobu pěti (5) let od ukončení výroby tohoto pro-
duktu. Jste povinni dodržet všechny licenční podmínky jednotlivých programů s otevřeným zdrojovým kódem.

3. Programy s otevřeným zdrojovým kódem jsou BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, což se týká i předpokládané záruky PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ 
ÚČEL. Více podrobností uvádí licenční ujednání k jednotlivým programům s otevřeným zdrojovým kódem, popsané v produktu.

4. Licenční podmínky jednotlivých programů s otevřeným zdrojovým kódem popisuje Domovská obrazovka > Nastavení > O zařízení > Právní informace > 
Licence programů s otevřeným zdrojovým kódem.

Obecné poznámky

Poznámky ohledně 
bezdrátové LAN

Pokud jste tento produkt zakoupili mimo severní Ameriku a Tchaj-wan, vezměte na vědomí, že vysílá na kanálech bezdrátové LAN 1 až 13. Proto v severní 
Americe a na Tchaj-wanu nevyužívejte bezdrátovou LAN, protože zákon o bezdrátovém přenosu signálu omezuje vysílání pouze na kanály bezdrátové LAN 
1 až 11.
Při použití v jiných regionech dodržujte tamní zákony a předpisy.

Předpisy zákona o 
bezdrátovém přenosu 
signálu

Zákon o bezdrátovém přenosu signálu zakazuje níže uvedené jednání.
• Úpravy a rozebírání (týká se i antény)
• Odstranění štítku s vyznačením shody
• Venkovní používání širokopásmové místní sítě LAN v pásmu 5 GHz

Omezení použití Tento produkt je vyroben na základě specifikací země, v níž je prodáván. Při použití produktu mimo zemi, kde byl prodán, kontaktujte nejbližší středisko 
podpory.
Při použití toho produktu v aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost/bezpečnost funkce a přesnosti, například v dopravě, letecké, železniční, námořní, 
automobilové, k prevenci neštěstí, k zajištění bezpečnosti, smíte produkt použít až poté, co sami zvážíte možnost zahrnutí ochranných prvků a redundancí 
zajišťujících bezpečnost a spolehlivost systému jako celku.
Vzhledem k tomu, že tento produkt nebyl navržen k použití v aplikacích vyžadujících extrémně vysokou spolehlivost/bezpečnost, například v letectví, na 
hlavních komunikačních trasách, ve velínech jaderných elektráren nebo medicínských zařízeních přímé zdravotnické péče, rozhodněte o vhodnosti produk-
tu dle své úvahy až po kompletním vyhodnocení.

Poznámky ke kmitočtu Tento produkt funguje ve stejném kmitočtovém pásmu jako průmyslová zařízení, například mikrovlnné trouby, vědecká a zdravotnická zařízení a identifi-
kační systémy mobilních objektů (RF ID) využívané na továrních výrobních linkách (licencované radiostanice pro uzavřené areály, amatérské a vyhrazené 
nelicencované radiostanice s nízkým výkonem (dále jen „ostatní radiostanice“)).
1. Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že v okolí nejsou „ostatní radiostanice“.
2. Pokud toto zařízení způsobuje radiofrekvenční rušení „ostatních radiostanic“, neprodleně jej přesuňte na jiné místo, přestaňte zařízení používat a kontak-

tujte místního prodejce se žádostí o radu, jak rušení předejít (například postavením příček).
3. Kromě toho kontaktujte svého místního prodejce vždy, když dojde k radiofrekvenčnímu rušení mezi zařízením a „ostatními radiostanicemi“.

Informace o autentizaci

Operating frequency range:
WLAN:2412-2472MHz, Below 
20dBm e.i.r.p. / 5180-5240MHz 
5260-5320MHz 5500-5700MHz, 
Below 20dBm e.i.r.p.
Bluetooth:2402-2480MHz, Below 
20dBm e.i.r.p.
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Obecné poznámky

FCC/Industry Canada (IC) 
Notices

FCC Notices
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End-users must follow the specific operating in-
structions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Caution:
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the 
equipment.
Industry Canada (IC) Notices
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numèrique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End-users must follow the specific operating in-
structions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

http://www.epson.com/
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Tento seznam adres je aktuální k března 2019.

Aktuální kontaktní adresy lze získat na následujících webových stránkách. Pokud na těchto stránkách hledané informace nena-
jdete, navštivte domovskou stránku společnosti Epson na adrese www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA
ITD Sh.p.k.
http://www.itd-al.com

AUSTRIA
Epson Deutschland GmbH
https://www.epson.at

BELGIUM
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
https://www.epson.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA
NET d.o.o. Computer Engineering
http://www.net.com.ba

BULGARIA
Epson Service Center Bulgaria
http://www.kolbis.com

CROATIA
MR servis d.o.o.
http://www.mrservis.hr

CYPRUS
Mechatronic Ltd.
http://www.mechatronic.com.cy

CZECH REPUBLIC
Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
https://www.epson.cz

DENMARK
Epson Denmark
https://www.epson.dk

ESTONIA
Epson Service Center Estonia
https://www.epson.ee

FINLAND
Epson Finland
https://www.epson.fi

FRANCE & DOM-TOM TERRITO-
RY
Epson France S.A.
https://www.epson.fr

GERMANY
Epson Deutschland GmbH
https://www.epson.de

GREECE
Oktabit S.A.
https://www.oktabit.gr

HUNGARY
Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
https://www.epson.hu

IRELAND
Epson (UK) Ltd.
https://www.epson.ie

ISRAEL
Epson Israel
https://www.epson.co.il

ITALY
Epson Italia s.p.a.
https://www.epson.it

KAZAKHSTAN
Epson Kazakhstan Rep. Office
http://www.epson.kz

LATVIA
Epson Service Center Latvia
https://www.epson.lv

LITHUANIA
Epson Service Center Lithuania
https://www.epson.lt

LUXEMBURG
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
https://www.epson.be

NORTH MACEDONIA
Digit Computer Engineering
http://digit.net.mk/

NETHERLANDS
Epson Europe B.V. 
Benelux sales office
https://www.epson.nl

NORWAY
Epson Norway
https://www.epson.no

POLAND
Epson Europe B.V. 
Branch Office Poland
https://www.epson.pl

PORTUGAL
Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
https://www.epson.pt

ROMANIA
Epson Europe B.V. 
Branch Office Romania
https://www.epson.ro

RUSSIA
Epson CIS
http://www.epson.ru

UKRAINE
Epson Kiev Rep. Office
http://www.epson.ua

SERBIA
Atom partner
http://www.atompartner.rs/wp/
EWE Comp
https://www.ewe.rs

SLOVAKIA
Epson Europe B.V. 
Branch Office Czech Republic
https://www.epson.sk

SLOVENIA
Birotehna d.o.o.
http://www.birotehna.si

SPAIN
Epson Ibérica, S.A.U.
https://www.epson.es

SWEDEN
Epson Sweden
https://www.epson.se

SWITZERLAND
Epson Deutschland GmbH 
Branch office Switzerland
https://www.epson.ch

TURKEY
Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve 
San. Ltd. Sti.
http://www.tecpro.com.tr

UK
Epson (UK) Ltd.
https://www.epson.co.uk

AFRICA
https://www.epson.co.za
or
https://www.epson.fr

SOUTH AFRICA
Epson South Africa
https://www.epson.co.za

MIDDLE EAST
Epson (Middle East)
https://www.epson.ae

Projektor Epson – seznam kontaktů
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NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA
Epson Canada, Ltd.
https://epson.ca

COSTA RICA
Epson Costa Rica, S.A.
https://epson.co.cr

MEXICO
Epson Mexico, S.A. de C.V.
https://epson.com.mx

ECUADOR
Epson Ecuador
https://epson.com.ec

U. S. A.
Epson America, Inc.
https://epson.com/usa

SOUTH AMERICA

ARGENTINA
Epson Argentina S.R.L.
https://epson.com.ar

BRAZIL
Epson do Brasil
https://epson.com.br

CHILE
Epson Chile S.A.
https://epson.cl

COLOMBIA
Epson Colombia Ltd.
https://epson.com.co

PERU
Epson Peru S.A.
https://epson.com.pe

VENEZUELA
Epson Venezuela S.A.
https://epson.com.ve

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA
Epson Australia Pty. Ltd.
https://www.epson.com.au

CHINA
Epson (China) Co., Ltd.
https://www.epson.com.cn

HONG KONG
Epson Hong Kong Ltd.
https://www.epson.com.hk

INDIA
Epson India Pvt., Ltd.
https://www.epson.co.in

INDONESIA
PT. Epson Indonesia
https://www.epson.co.id

JAPAN
Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant
https://www.epson.jp

KOREA
Epson Korea Co., Ltd.
http://www.epson.co.kr

MALAYSIA
Epson Malaysia Sdn. Bhd.
https://www.epson.com.my

NEW ZEALAND
Epson New Zealand
https://www.epson.co.nz

PHILIPPINES
Epson Philippines Co.
https://www.epson.com.ph

SINGAPORE
Epson Singapore Pte. Ltd.
https://www.epson.com.sg

TAIWAN 
Epson Taiwan Technology & Trad-
ing Ltd.
https://www.epson.com.tw

THAILAND
Epson (Thailand) Co.,Ltd.
https://www.epson.co.th

Projektor Epson – seznam kontaktů
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