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Veiligheidsinstructies
Lees voor uw veiligheid zorgvuldig de bijgesloten documenten om het product op de juiste wijze te gebruiken.
Nadat u de documenten hebt gelezen, bewaart u ze op een veilige plaats zodat u er snel naar kunt verwijzen op een latere datum.

Veiligheidssymbolen

Waarschuwing

Dit symbool geeft aan dat het negeren van de
informatie kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel of zelfs de dood door onjuist gebruik.

gesloten ramen, in direct zonlicht, of voor een airco of verwarming.
Vermijd ook locaties die onderhevig zijn aan plotse temperatuurschommelingen. Dit kan resulteren in vervorming door hitte, brand, storing,
defect of schade.

Let op

Dit symbool geeft aan dat het negeren van de
informatie kan leiden tot persoonlijk letsel of
fysieke schade door onjuist gebruik.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het nat kan worden of aan
een hoog vochtigheidsniveau kan worden onderworpen, zoals in bad
of onder de douche. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Algemene informatiesymbolen
Let op

Dit geeft aan dat de beschreven handeling tot
schade of letsel kan leiden als er onvoldoende
voorzichtigheid in acht wordt genomen.
Dit geeft aan dat er nuttige extra informatie
volgt over een bepaald onderwerp.

Bedek dit apparaat niet met een doek of gelijksoortig materiaal tijdens
het gebruik. Dat kan de vorm van de behuizing veranderen als gevolg
van warmte, of kan leiden tot brand.

[]

Dit duidt op controllertoetsen, pictogrammen
en menu-items die op het scherm worden
weergegeven.

Stel de camera niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Dat kan brand of
explosies veroorzaken als gevolg van geconcentreerde lichtstralen van
de lens.

➡

Geeft een verwijzing aan naar verwante onderwerpen.

Opmerking

Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen
gebruiksomgeving en
omstandigheden

Gebruik dit apparaat uitsluitend met de opgegeven spanning van de
voeding.
Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer en de voedingsadapter. Het
gebruik van andere apparaten die stroom leveren, kunnen resulteren in
hitte, brand, explosie, storing of lekkage van vloeistof.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de stekker. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
• Steek de voedingsadapter niet in een stopcontact dat ook door veel
andere apparaten wordt gebruikt.
• Steek de stekker niet in een stoffig stopcontact.
• Steek de stekker stevig in het stopcontact.
• Gebruik de stekker niet met natte handen.
• Trek niet aan het netsnoer als u de stekker lostrekt.
Gebruik het meegeleverde netsnoer niet als het beschadigd is. Dit kan
leiden tot brand of een elektrische schok.
• Pas het meegeleverde netsnoer niet aan.
• Plaats geen zware voorwerpen op het meegeleverde netsnoer.
• Het netsnoer niet buigen, verdraaien of aan trekken met grote
kracht.
• Houd het netsnoer uit de buurt van elektrische apparaten.
Voor uw veiligheid is het aanbevolen het apparaat los te koppelen als
het niet wordt gebruikt. De isolatie kan verslechteren, wat een elektrische schok, brand of storingen kan veroorzaken.
Raak de stekker niet aan tijdens onweer. Dit kan leiden tot brand of een
elektrische schok.
Laat dit apparaat niet achter op locaties die worden onderworpen aan
temperaturen buiten het opgegeven operatief bereik, zoals auto's met
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Plaats dit apparaat niet in een omgeving die is blootgesteld aan rook,
damp, hoge vochtigheid of stof, zoals in keukens of bij luchtbevochtigers. Dat kan leiden tot brand, een elektrische schok of een verslechtering van de beeldkwaliteit.

Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen
bij het gebruik van het
apparaat

Start dit apparaat niet met een hoog volume. Dat kan uw
gehoor beschadigen. Verlaag het volume voordat u het apparaat uitschakelt, en verhoog het geleidelijk nadat u het hebt
ingeschakeld. Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag
u nooit langere tijd aan een hoog volume luisteren.
Zorg dat er geen geleidende vreemde objecten de laadaansluiting, de
externe apparaataansluiting of de microfoonaansluiting van de oortelefoon raken en plaats geen geleidende vreemde objecten in de aansluitingen. Dat kan kortsluiting veroorzaken en kan leiden tot brand of een
elektrische schok.
Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met oplosmiddelen, zoals
alcohol, benzeen of thinner. Maak het apparaat ook niet schoon met
een natte doek of oplosmiddelen. Hierdoor kan de productbehuizing
vervormen of barsten en dit kan leiden tot elektrische schok, storing of
brand.
De productbehuizing mag alleen worden geopend door bevoegd
personeel, tenzij u dit uitdrukkelijk wordt opgedragen in de Gebruikershandleiding. Haal dit apparaat (en verbruiksproducten) ook niet uit
elkaar en wijzig niets aan de uitvoering. Veel onderdelen binnenin het
product dragen een hoge spanning en kunnen brand, elektrische schok,
ongeval of vergiftiging veroorzaken.
Onderwerp de lens van het product niet aan krachtige schokken of
bots er niet mee tegen harde objecten. Als de lens beschadigd is, kan
deze versplinteren en ernstige letsels veroorzaken aan de ogen en het
gezicht.
Gooi het apparaat niet in het vuur en verwarm het ook niet. Plaats geen
ontvlambare objecten, zoals kaarsen, dichtbij dit product. Dat kan hitte,
brand of explosies veroorzaken.
Zorg dat de kabel niets in het omgevende gebied raakt terwijl u het apparaat draagt. Zorg ook dat de kabel niet rond uw hals wordt gewikkeld.
Dat kan ongelukken of letsel veroorzaken.
Zorg dat de kabel niet beschadigd raakt. Anders kan dit brand of een
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Veiligheidsinstructies
elektrische schok veroorzaken.
• Beschadig de kabel niet.
• Plaats geen zware voorwerpen bovenop de kabel.
• Zorg dat u de kabel niet plooit, draait of er met overmatige kracht
aan trekt.
• Houd het netsnoer uit de buurt van elektrische apparaten.

Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen
bij het bekijken van beelden

Draag dit apparaat niet bij het besturen van een auto, motorfiets of fiets
of bij het uitvoeren van andere gevaarlijke taken. Dat kan ongelukken of
letsel veroorzaken.
Gebruik het apparaat niet in instabiele omgevingen, zoals op trappen of
op een hoogte. Gebruik het apparaat evenmin wanneer u wandelt op
gevaarlijke locaties, zoals in de buurt van de machines of uitrusting die
in de kabels verstrikt kunnen raken, waar er veel verkeer is of waar het
donker is. Dat kan ongelukken of letsel veroorzaken.
Wanneer u wandelt terwijl u dit product gebruikt of wanneer u dit
product gebruikt op een gevaarlijke locatie, moet u zorgen dat u geen
letsel oploopt door ongevallen, vallen, struikelen of door tegen iets of
iemand aan te lopen. Schuif de lens zoveel mogelijk omhoog zodat uw
gezichtsveld niet wordt gehinderd.

• Neem dit product niet mee naar operatiekamers Intensive Care Units
(ICU's) of Cardiac Care Units (CCU's).
• Schakel het apparaat uit als u in een ziekenhuiskamer bent of stop
de elektromagnetische golven.
• Zelfs als u niet in een ziekenhuiskamer bent, moet u het apparaat
uitschakelen of de elektromagnetische golven op alle plekken waar
elektronische medische apparatuur in de buurt is, stoppen.
• Volg alle regels die door medische instellingen worden aangegeven
en die het gebruik verbieden van apparaten die elektromagnetische
golven uitzenden, of die toegang verbieden tot bepaalde gebieden
met dergelijke apparaten.
• Als het apparaat een automatische inschakelfunctie heeft, moet u
deze functie uitschakelen voordat u het apparaat uitschakelt.
Als bij u een pacemaker of defibrillator is ingebracht, moet u er voor
zorgen dat er een afstand van minimaal 22 cm is tussen dit apparaat
en het implantaat bij het gebruik van Bluetooth of draadloos LAN. De
elektromagnetische golven kunnen de werking van geïmplanteerde
pacemakers of defibrillatoren beïnvloeden. Schakel dit product uit of
stop de elektromagnetische golven als u zich op een locatie bevindt
waar iemand dicht bij u een pacemaker kan hebben, zoals een drukbezette trein.

Let op Voorzorgsmaatregelen voor de
gebruiksomgeving en omstandigheden

Wanneer u in donkere plaatsen kijkt, is het moeilijk om uw omgeving te
zien als gevolg van de helderheid van het beeld. Let op uw omgeving.

Plaats het apparaat niet op locaties die onderhevig zijn aan trillingen of
schokken.

Wanneer u dit product gebruikt op kleine locaties, moet u zich bewust
zijn van uw omgeving.

Tijdens het bekijken van beelden met het product, moet u zorgen dat
u de veiligheid van uw omgeving controleert en geen fragiele objecten
in uw directe omgeving achterlaat. Door de beelden die u bekijkt, kan
uw lichaam zich op een ongecontroleerde manier gaan bewegen, met
mogelijke schade aan voorwerpen in de buurt of persoonlijk letsel tot
gevolg.

Kijk bij het dragen van dit apparaat niet rechtstreeks in de zon of andere
lichtbronnen, zelfs als u de zonneklep gebruikt. Dit kan ernstig letsel aan
uw ogen of gezichtsverlies tot gevolg hebben.

Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen
bij vreemd gedrag van
het apparaat

In de volgende omstandigheden moet u dit apparaat onmiddellijk uitschakelen, de voedingsstekker loskoppelen en contact opnemen met
uw dealer of het Epson service-callcenter. Het blijven gebruiken onder
deze omstandigheden kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Probeer niet om zelf het apparaat te repareren.
• Als u rook ziet of vreemde geuren of geluiden opmerkt.
• Als er water, drank of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen.
• Als het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.

Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen
bij draadloze functies

Als u dit apparaat meeneemt in gebieden waar het gebruik van elektromagnetische golven verboden is, zoals in een vliegtuig of ziekenhuis,
moet u de aanwijzingen in het gebied volgen en het apparaat uitschakelen of de functie Bluetooth of draadloos LAN uitschakelen. Gebruik
Bluetooth of draadloos LAN niet in de buurt van automatisch gestuurde
apparatuur, zoals automatische deuren of een brandalarm. Als het
apparaat een automatische inschakelfunctie heeft, moet u deze functie
uitschakelen voordat u het apparaat uitschakelt. De elektromagnetische
golven kunnen elektromagnetische interferentie met medische apparatuur veroorzaken of kunnen storing veroorzaken in de apparatuur.

Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van hoogspanningsleidingen of
magnetische voorwerpen. Dat kan uitval, storingen of schade veroorzaken.
Wanneer u onderhoud uitvoert, moet u het product uitschakelen, de
stekker en de voedingsaansluiting losmaken en alle draden loskoppelen. Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.
Stop met opladen van de batterij als het opladen niet binnen de opgegeven periode is afgelopen. Doorgaan met laden kan lekkage, hitte,
explosies of brand opleveren.
Als de batterijen niet correct worden behandeld, kan de batterij ontploffen of lekken, waardoor brand, letsels en corrosie van het apparaat
kunnen ontstaan. Tref de volgende voorzorgsmaatregelen om zeker te
zijn dat u dit product veilig gebruikt.
• Gebruik geen verschillende typen batterijen tegelijk en gebruik geen
combinatie van oude en nieuwe batterijen.
• Gebruik alleen de batterijen die zijn aanbevolen in de Gebruikershandleiding.
• Als de batterij lekt, neemt u de gelekte vloeistof op met een doek en
vervangt u deze door een nieuwe batterij (als gelekte vloeistof op
uw handen terechtkomt, moet u ze onmiddellijk met water wassen).
• Verwijder de batterijen onmiddellijk wanneer ze moeten worden
vervangen.
• Verwijder de batterijen als u het product gedurende een bepaalde
tijd niet zult gebruiken.
• Warm de batterijen niet op en gooi ze niet in vuur of water.

Let op de volgende punten bij het gebruik van Bluetooth of draadloos
LAN in medische instellingen.
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Veiligheidsinstructies

Let op Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
van het apparaat
Zorg dat u de hoofdband niet te strak aanhaalt bij het dragen van dit
product . Dit kan leiden tot letsels of huiduitslag door de druk.
Stop het gebruik van dit product als u tijdens het gebruik jeuk gewaarwordt op de huid die met het apparaat in aanraking komt (hoofd,
gezicht enz.) of als er eventuele ongewone huiduitslag optreedt. Neem
in dat geval contact op met uw lokale dermatoloog. Soms kunnen
allergieën optreden door de deklaag of het materiaal van het apparaat.
Als u zweet tijdens het gebruik van het product, veegt u het zweet van
uw hoofd, gezicht en het apparaat. Het blijven gebruiken onder deze
omstandigheden kan jeuk of huiduitslag veroorzaken.
Houd de controller stevig vast of zet het op een stabiel oppervlak en
zorg ervoor dat niet met veel kracht aan de kabels wordt getrokken. De
headset laten vallen door het gewicht van de controller kan letsel of
storingen opleveren.
Gooi het apparaat overeenkomstig de lokale wet- en regelgeving weg.

Let op Voorzorgsmaatregelen bij het bekijken van beelden
Pauzeer altijd regelmatig bij het bekijken van beelden met dit apparaat.
Gedurende lange tijd kijken naar beelden kan vermoeide ogen opleveren. Als u zich moe of onprettig voelt, ook na een pauze, moet u direct
stoppen met kijken.
Laat het apparaat niet vallen en behandel het niet met onnodige kracht.
Stop het gebruik ook als het apparaat breekt als gevolg van een inslag,
zoals een val. Het apparaat blijven gebruiken kan letsel door glasfragmenten veroorzaken.
Stop geen vingers tussen bewegende delen van het apparaat, zoals de
scharnieren. Dit kan letsel veroorzaken.
Zorg ervoor dat u dit apparaat op de juiste wijze draagt. Doorgaan met
het weergeven van beelden die niet correct worden weergegeven, kan
u misselijk maken.
Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de doelen die in deze handleidingen worden vermeld. Gebruik voor iets anders kan letsel veroorzaken.
Als een probleem of storing optreedt, moet u direct stoppen met het
gebruik van dit apparaat. Doorgaan met het gebruik van dit product
kan letsel of misselijkheid veroorzaken.
Hoe het 3D-beeld wordt waargenomen, verschilt per persoon. Gebruik
de 3D-functie niet meer als u zich vreemd voelt of geen 3D waarneemt.
Wanneer u toch blijft kijken, kunt u zich onwel gaan voelen.
Kinderen tot zes jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat hun
ogen nog in ontwikkeling zijn.
Voor kinderen vanaf zeven jaar moet langdurig gebruik van het product
worden vermeden. Zorg dat het kind altijd onder toezicht staat om zijn/
haar fysieke toestand te bewaken en zorg dat hun ogen niet worden
overbelast.
Gebruik dit apparaat niet als u gevoelig bent voor licht of als u misselijk
bent. Een reeds bestaande toestand kan erger worden.
Gebruik dit apparaat niet als u reeds problemen hebt met uw ogen.
Dat kan de symptomen verergeren, zoals scheel kijken, een lui oog of
anisometropie.
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Let op Voorzorgsmaatregelen bij afwijkingen van het apparaat
Gegevens, zoals video's of beelden die op het apparaat zijn opgeslagen,
kunnen verloren of beschadigd raken wanneer het apparaat defect
raakt, wordt gerepareerd of ander onderhoud ondergaat. Epson is niet
verantwoordelijk voor het verlies van gegevens, schade aan gegevens
of winstderving die op een dergelijk moment optreedt.
U kunt lege lithium-ion batterijen recyclen. Wanneer de
interne batterij van het apparaat het einde van zijn levensduur
nadert, neem dan contact op met een servicecentrum voor
informatie over recycling.

Stof- en waterbestendigheid
Wanneer de batterijklep en poort van het apparaat correct zijn geïnstalleerd, is het apparaat stof- en waterdicht, tot de IP54-norm op basis van
JISC0920 (IEC60529:2001) bevestigd door tests van derden. De stof- en
waterbestendige functies garanderen niet dat het apparaat in alle omstandigheden zal werken of is beschermd tegen defecten. De garantie
is ongeldig als wordt vastgesteld dat defecten zijn veroorzaakt door een
verkeerde hantering van het product door de gebruiker.

Stofbestendig niveau conform IP5X
• Dit verhindert dat er stof in het product terechtkomt.
• Zelfs als een kleine hoeveelheid stof het apparaat binnendringt, kan
het nog steeds normaal worden gebruikt.

Waterbestendig niveau conform IPX4
Als het product bij een normale temperatuur wordt blootgesteld aan
water van een kraan met een debiet van 10 l/min gedurende meer dan
vijf minuten, dringt er geen water in het apparaat en kan het normaal
worden bediend.

Let op Voorzorgsmaatregelen voor stof- en
waterdichtheid
Wanneer u het product gebruikt, verwijdert u alle aangesloten kabels
en sluit u stevig de batterijklep, de klep van de aansluitingen van de
wisselstroomadapter en micro-USB-poort. Als u deze kleppen voor het
vervangen van batterijen of andere doeleinden opent, moet u dat doen
op een locatie uit de buurt van water of stof en mag u het apparaat niet
hanteren met natte handen. Als er kleine stukjes vuil, zoals haren of zand
tussen de aansluitingen terechtkomen, kan water of stof binnendringen
in het apparaat. Wanneer het netsnoer of de micro-USB-kabel op het
apparaat wordt aangesloten, is het apparaat niet stof- en waterdicht.
Zorg dat het apparaat niet valt of beschadigd raakt. Hierdoor kan de
stof- en waterdichtheid verslechteren.
Zorg dat u de rubberpakking op de achterkant van elke klep niet afpelt
of beschadigt. Zorg dat er geen vuil aan de rubberpakking blijft plakken.
Hierdoor kan de stof- en waterdichtheid verslechteren.
Zorg dat er geen andere vloeistoffen (zoals organische vloeistoffen,
zeepwater, warm bronwater en zeewater) op het product spatten en
plaats ze niet opzettelijk in water.
Laat het apparaat niet achter op locaties waar het kan worden blootgesteld aan vocht, zoals in een badkamer.
Gebruik dit product niet bij zware regenval.
Als regen of water op het apparaat spat, veegt u het zo snel mogelijk af
met een droge doek.
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Onderdelen en functies
Controller
De afbeeldingen tonen de controller wanneer deze is verwijderd uit de controllerhouder.

Voor beide headsets

G Kruistoets

Gebruik een in de handel verkrijgbare USB-kabel voor het aansluiten op een computer, enz.

B Resetknop

Selecteert items en verplaatst de cursor wanneer u instellingen
opgeeft of een toepassing bedient.

H[

Als het product stopt met werken, drukt u op deze knop om het
product geforceerd uit te schakelen.

C microSD-kaartsleuf
Plaats een in de handel verkrijgbare microSD-kaart.

] Toetsvergrendelingsknop

Schakelt de controllerhandelingen (toetsvergrendelingsmodus)
uit om per ongeluk bedienen te voorkomen.
➡➡ “De werking van de controller uitschakelen (toetsvergrendeling)” p. 8

I Batterijklep

BT-2000

Neem de klep weg wanneer u de batterij verwijdert.
U kunt de klep niet wegnemen wanneer de controller in de
controllerhouder zit.

J Indicatielampje toetsvergrendeling
Wordt blauw wanneer de toetsvergrendeling is ingeschakeld.

D[

] Voedingsknop

K Voedingsindicatielampje

Schakelt het product in of uit.

U kunt de status van het apparaat controleren aan de hand van
de kleur en het oplichten van het indicatielampje.

➡➡ “Aan- en uitzetten” p. 8

Status indicatielampje

E ABXY-toetsen
De toetsfuncties verschillen afhankelijk van de toepassing die
wordt gebruikt. Het volgende toont de standaardinstellingen.
Toets

Productstatus

Lichtblauw

Actief

Lichtblauw knipperend (intervallen van
één seconde)

Opstarten/afsluiten

A-toets (blauw)

Geeft het vorige scherm weer.

Lichtblauw knipperend (eenmaal elke
drie seconden)

Bezig met laden

B-toets (rood)

Indrukken om terug te keren naar het startscherm.

Blauw

Slaapmodus

X-toets (groen)

Toont beschikbare menu's voor het huidige scherm.

Knipperend rood

Batterij bijna leeg/fout bij starten

Schakelt de handeling die wordt uitgevoerd als u op de
kruistoets drukt tussen het instellen van het volume, het
instellen van de helderheid en het omschakelen tussen
de 2D- en 3D-stand.

Knippert driemaal rood

Te weinig energie om te starten

Rood en blauw knipperend

Batterijvervangingsmodus

Y-toets (geel)

F[

Functie

] Enter-toets

Selecteert of bevestigt het item wanneer u instellingen opgeeft
of een toepassing bedient.

BT-2200

A MicroUSB-poort

L Aansluiting oortelefoon
Verbindt de meegeleverde mono oortelefoon met microfoon.

M Wisselstroomadapteraansluiting
Hier sluit u de wisselstroomadapter aan om het product op te laden.
➡➡ “De batterij opladen” p. 6
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Voorbereiden
De batterij opladen

De batterij vervangen

Zorg dat u het apparaat oplaadt voordat u het voor de eerste keer
gebruikt.
De eerste keer laden duurt ongeveer drie uur.

In dit deel wordt uitgelegd hoe u een batterij die bijna leeg is, kunt
vervangen door een opgeladen batterij. U moet optionele batterijen en een batterijlader aanschaffen ter vervanging.
De batterijen kunnen worden vervangen wanneer het product
ingeschakeld is.

Let op
Zorg dat u twee batterijen installeert wanneer u het apparaat gebruikt.

Voor beide headsets

A Verwijder de batterijklep.

Let op
• Verwijder geen twee batterijen tegelijk wanneer het product is ingeschakeld. Opgeslagen gegevens en instellingen gaan dan mogelijk
verloren.
• Als u dit product gedurende lange tijd niet gebruikt, kan de lading
van de reservebatterij die de datum- en tijdinstellingen bewaart, op
raken en worden de datum en tijd teruggezet naar de standaardinstellingen.

➡➡ “Datum- en tijdinstellingen worden gereset” p. 20

Opmerking

B Installeer twee batterijen.
BT-2200

Lijn de laadaansluitingen op de batterij uit met die op het
apparaat en duw de batterij omlaag tot deze hoorbaar op zijn
plaats klikt.

Dit product wordt geleverd met een functie die u toont hoe u de batterijen kunt vervangen in de batterijvervangingsmodus. Druk tegelijkertijd
op de voedingsknop [
] en de toetsvergrendelingsknop [ ] en
vervang dan de batterijen volgens de instructies die door de headset
worden weergegeven.

A Verwijder de batterijklep.

BT-2000

C Bevestig de batterijklep.
D Sluit de controller, de voedingsadapter en het netsnoer aan.

E

Sluit het netsnoer aan.
Het voedingsindicatielampje knippert lichtblauw. Het laden is
voltooid als het voedingsindicatielampje niet meer knippert
en lichtblauw oplicht. Maak de voedingsadapter en het netsnoer los.

Opmerking
Wanneer het laden is voltooid met twee geïnstalleerde batterijen,
kunt u het apparaat ongeveer vier uur gebruiken. De levensduur van
de batterij kan verschillen, afhankelijk van de omstandigheden van de
gebruiksomgeving en de toepassingen die worden gebruikt.

6

Het batterij-indicatielampje knippert rood voor de batterij die
moet worden vervangen.

Opmerking
Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, werkt het batterij-indicatielampje niet.

B Verwijder één batterij.

Haal de batterij uit het batterijvak terwijl u de batterijvergrendeling indrukt.
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Voorbereiden

C Installeer de opgeladen batterij.

Lijn de laadaansluitingen op de batterij uit met die op het
apparaat en duw de batterij omlaag tot deze hoorbaar op zijn
plaats klikt.

Het binnenkussen vervangen
Er zijn drie types (A/B/C) vervangende binnenkussens beschikbaar
voor de BT-2000 en één voor de BT-2200.
Als u de BT-2000 aanschaft, is het binnenkussen B bevestigd aan de
headset. Als de headset strak aanvoelt, moet u deze vervangen door
het binnenkussen A of C. Het gebruik van een klein binnenkussen
maakt de headset losser.

A Grijp het midden van het binnenkussen vast en trek

Voor beide headsets

B Lijn de groef op de onderkant van het vervangende

BT-2200

er voorzichtig aan om het te verwijderen.

Het batterij-indicatielampje licht even groen op voordat het
dooft.
Als het batterij-indicatielampje voor de andere batterij rood
knippert, herhaalt u de procedure voor het vervangen van
deze batterij. Wanneer beide batterij-indicatielampjes doven,
is het vervangen van de batterij voltooid.

D Bevestig de batterijklep.
Opmerking
Als het batterij-indicatielampje rood en groen knippert, is er een probleem met de batterij. Schakel het product uit, wacht even en schakel
het dan opnieuw in.

binnenkussen uit op de lipjes op de headset.

Duw de groef bovenaan en de lipjes links en rechts van het
binnenkussen in de headset om te installeren.

BT-2000

De zonneklep/beschermende klep/lenshouder installeren
Installeer de zonneklep/beschermende klep/lenshouder met de zeskantsleutel en schroeven die bij het apparaat zijn meegeleverd.
Breng vóór het installeren van de lenshouder op de headset, een
bezoek aan uw lokale opticien en vraag hem de lenzen in de lenshouder te installeren. Nadat de lenzen zijn geïnstalleerd, installeert
u de houder aan de binnenkant van de headset en maakt u deze
stevig vast met behulp van de schroefopening (B).
(De klant betaalt de kosten voor de lenzen. Het is mogelijk dat
bepaalde opticiens deze procedure niet kunnen uitvoeren.)

Door de lenshouder ondersteunde lenzen

Installeer de zonneklep of de beschermende klep op de buitenkant van de headset en maak deze stevig vast met behulp van
de schroefopening (A). Het is niet mogelijk de zonneklep en de
beschermende klep tegelijkertijd te installeren.

Lens (B x H)

50 x 24 mm

Neuskussens

20 mm

Frame PD

70mm

Ronding

4

Opmerking
Mogelijk kunt u geen beelden zien als u speciale lenzen draagt,
zoals gekleurde, spiegelende of gepolariseerde lenzen.
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Aan- en uitzetten
Opmerking
Voordat u het apparaat inschakelt, moet u controleren of de batterij is opgeladen.
➡➡ “De batterij opladen” p. 6

Aanzetten
Druk op de voedingsknop [
lichtblauw oplicht.

Uitschakelen
] tot het voedingsindicatielampje

Voor beide headsets

Houd de voedingsknop [ ] langer dan één seconde ingedrukt
en selecteer vervolgens [OK] in het bericht dat wordt weergegeven
door de headset.

Opmerking
Als de operatie vastloopt, kunt u het apparaat op een van de volgende
manieren geforceerd uitschakelen.
] langer dan acht seconden ingedrukt.
• Houd de voedingsknop [
• Druk de reset-knop minimaal twee seconden in met iets puntigs.

Het voedingsindicatielampje knippert lichtblauw tijdens het starten.
Het opstarten is voltooid als het voedingsindicatielampje niet meer
knippert en lichtblauw oplicht.

BT-2200

Wanneer u het product inschakelt, worden de beelden ongeveer 4
m van u weg weergegeven wanneer ze via de lens worden bekeken.

Let op
Forceer het afsluiten van het apparaat uitsluitend als het is vastgelopen.
Opgeslagen gegevens en instellingen gaan dan mogelijk verloren.

BT-2000

4m
Opmerking
Hoe een beeld wordt waargenomen, verschilt per persoon.

Het scherm uitschakelen terwijl het apparaat is ingeschakeld (Slaapmodus)
Als u kort op de voedingsknop [ ] drukt, wordt het voedingsindicatielampje blauw en gaat het product naar de slaapmodus. Druk
] om het product te activeopnieuw kort op de voedingsknop [
ren uit de slaapmodus.

De werking van de controller uitschakelen (toetsvergrendeling)
Als u de toetsvergrendelingsknop [ ] ingedrukt houdt, licht de
indicatielampje voor de toetsvergrendeling blauw op en wordt de
toetsvergrendeling ingeschakeld. Druk opnieuw op de toetsvergrendelingsknop [ ] om de toetsvergrendeling vrij te geven.
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De controller dragen
Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het apparaat

•• Controleer bij elk gebruik van het product of de volgende onderdelen niet beschadigd zijn.
• Controllerhouder
• Armband
• Schouderhouder (optioneel)
• Spoelklem

Voor beide headsets

Als u problemen opmerkt met een van deze items, mag u het product niet gebruiken omdat het in dat geval niet veilig kan worden gebruikt en
ongevallen of letsel kan veroorzaken.
• Als de kabels loskomen wanneer u de controller draagt, kunnen ze vastraken of verstrikt raken in iets en ongevallen of letsel veroorzaken.
Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.

Hiermee kunt u de controller om uw heup of arm dragen.
Wanneer u de optionele schouderhouder gebruikt, kunt u dit product ook dragen op uw borst.
Zorg er tijdens het werken voor dat u het product op een positie draagt die uw bewegingen niet hindert.

Opmerking
Voordat u de controller en headset opzet moet u de meegeleverde mono oortelefoon met microfoon opzetten. Sluit deze aan op de aansluiting oortelefoon op de
controller en draag deze zoals weergegeven in de afbeelding rechts.

De controller op uw heup dragen
Bevestig de controllerhouder aan de riem rond uw heupen.

Let op
Als u geen riem draagt, kunt u de controller niet op uw heup dragen.

D Wind de extra kabel op maak deze stevig vast met
de riem.

Zorg dat de kabel niets in het omgevende gebied raakt.

BT-2000

A De controller in de controllerhouder plaatsen.

Plaats deze zo in de houder dat het bedieningspaneel van de
controller zichtbaar is.

B Stop de band door de achterkant van de controllerhouder tussen uw riem en broek.

BT-2200

Let op
Als u de controller verwijdert uit de controllerhouder, duwt u de controller uit de opening in de onderkant van de controllerhouder. Trek deze niet uit
bij de kabels.

E Maak de kabel vast met de spoelklem.

Maak de spoelklem vast aan uw kraag zodat de kabel dichtbij
uw buik omlaag loopt.

C Bevestig de band aan de onderkant van de controllerhouder.
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De controller dragen

De controller op uw arm dragen
In dit deel wordt uitgelegd hoe u de controller om uw arm kunt
dragen met de armband.

A De controller in de controllerhouder plaatsen.

D Wind de extra kabel op maak deze stevig vast met
de riem.

Zorg dat de kabel niets in het omgevende gebied raakt.

Plaats deze zo in de houder dat het bedieningspaneel van de
controller zichtbaar is.

Voor beide headsets

B Stop de armband door de controllerhouder en vorm
een lus volgens de omtrek van uw arm.

E Maak de kabel vast met de spoelklem.
Maak de spoelklem vast aan uw kraag.

Opmerking

BT-2200

De armband kan ook verticaal door de houder worden gestopt.

C Plaats de controllerhouder op uw arm en maak deze
vast met de armband.

BT-2000

De schouderhouder dragen
U kunt de optionele schouderhouder gebruiken om de controller
op uw borst te dragen.

Opmerking

C Pas de lengte van de riem aan.

Pas de lengte zo aan dat de controller in een positie zit waar
deze comfortabel kan worden bediend.

• Zorg dat u de klikbevestiging op de accessoirebehuizing vastmaakt
om te verhinderen dat het product valt.
• U kunt ook een koplamp aan de schouderhouder bevestigen.

A De controller in de controllerhouder plaatsen.

Plaats deze zo in de houder dat het bedieningspaneel van de
controller zichtbaar is.

B Stel de schouderhouder zo af dat de controller vooraan zit en maak dan de afstelgesp vast.

Draag de schouderhouder zodat het bedieningspaneel van de
controller aan de voorkant zit.
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D Maak de kabel vast met de spoelklem.

Bevestig de spoelklem aan de riem van de schouderhouder en
leid de kabel achter uw rug.
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BT-2200
Meegeleverde items
Headset

Klep

Maak de helm vast om beelden te zien.
➡➡ “4. De headset dragen” p. 14

Beschermt het apparaat tegen teveel
licht van buitenaf.
➡➡ “De zonneklep/beschermende
klep/lenshouder installeren” p. 7

Beschermt de lens van het product tegen
vreemde en rondvliegende objecten.
➡➡ “De zonneklep/beschermende
klep/lenshouder installeren” p. 7

Bedient het product.
➡➡ “De controller dragen” p. 9

Lenshouder
Armband
Hiermee kunt u de controller om uw
arm dragen.

Spoelklem

Mono oortelefoon met microfoon

Gebruik deze klem om de kabel vast te
maken.

Voert audio uit vanaf het product en
voert audio in naar het product.

Batterijen (x2)

Zeskantsleutel en schroeven (x2)

Levert stroom aan het product.
➡➡ “De batterij opladen” p. 6

Laadt het product op.
➡➡ “De batterij opladen” p. 6

Helmhouders (x4)

BT-2000

Wisselstroomadapter/-kabel

Gebruik deze voor het bevestigen van
de lenshouder, zonneklep en beschermende klep.

Gebruik deze houders om de helm aan
de headset vast te maken.
Smart Headset

MOVERIO Pro

Gebruikershandleiding

Ondersteunde helmgroottes
Buitenafmetingen

Breedte 260 mm, diepte minder dan 300 mm

Randlengte

Minder dan 45 mm

Perimeter

Minder dan 800 mm

Randbreedte

Minder dan 180 mm

BT-2200

Installeer de lenzen in de houder en bevestig deze aan de headset. Hierdoor kunnen
gebruikers die een bril dragen, hun bril
afzetten voordat ze de headset opzetten.
➡➡ “De zonneklep/beschermende
klep/lenshouder installeren” p. 7

Voor beide headsets

Beschermende klep

Controller (met controllerhouder)

* Dit kan niet worden gebruikt voor headsets met een beschermend masker op de voorzijde of wanneer een schild is bevestigd aan de helm.
* Dit kan niet worden gebruikt met een helm die een rand rond de gehele helm heeft.
* Dit kan niet worden gebruikt met fietshelmen, motorhelmen of veiligheidshelmen.
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Onderdelen en functies
Headset (BT-2200)

Voor beide headsets
BT-2200

A Camera
Legt foto's en films vast. Verwijder de beschermende film vóór
gebruik. U kunt de hoek van de camera afstellen.

G Rubberen band
Maakt de headset vast aan uw helm.
➡➡ “De rubberen band vervangen (BT-2200)” p. 14

H Helmhouder
Gebruik de vier helmhouders om zeker te zijn dat de headset
niet los komt tijdens het gebruik.
Deze houden de kabels ook vast wanneer u de headset op
hebt.

BT-2000

I Afstelgesp
B Camera-indicatielampje
Knippert terwijl de camera werkt.

C Lichtsensor
Detecteert de helderheid van uw omgeving en past automatisch de helderheid van het scherm aan.

D Hoofdkussen
Sluit aan tegen uw voorhoofd wanneer u de headset draagt.
Het hoofdkussen is uitgerust met een ingebouwde sensor voor
het detecteren van de positie en richting van het product.

E Lens
Toont beelden. Wanneer u geen beelden weergeeft, kunt u de
lens omhoog schuiven naar het hoofdkussen.

F Lensafstelling
U kunt de positie van de lens verticaal afstellen. Stel de linkeren rechterzijde met dezelfde hoeveelheid af zodat de lens niet
wordt gekanteld tijdens de afstelling.

12

Past de lengte van de rubberen band aan volgens de grootte
van de helm.

J Bandhouder
Stop de band door elk van deze houders wanneer u de rubberen band vervangt.

K Binnenkussen
Plakt op de voorkant van de helm.

L Schroef gaten om zonneklep/beschermklep/lenshouder vast te maken

Installeer de zonneklep/beschermklep met behulp van de
schroefgaten aan de buitenkant. Installeer de lenshouder met
behulp van de schroefgaten aan de binnenkant.
➡➡ “De zonneklep/beschermende klep/lenshouder installeren”
p. 7
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Het product dragen
Voor de BT-2200 moet u de headset aan de helm vastmaken voordat u deze opzet.
➡➡ “Ondersteunde helmgroottes” p. 11

Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het apparaat

Zorg dat u de volgende items controleert bij elk gebruik van dit product.
De lens moet stoppen op de
positie waarnaar deze is getild

Maak de vier helmhouders vast
aan de helm

De helmhouder, bandhouder en
afstelgesp mogen niet beschadigd, gebarsten of vervormd zijn

De rubberen band
mag niet los hangen
De rubberen band
mag niet gesneden,
gebarsten, gespleten
of vuil zijn

De kabel komt
naar buiten aan
de achterkant

Voor beide headsets

Wanneer de lens wordt verhoogd, mag deze de rand
van de helm niet raken

Stop de kabel door de twee
punten in de helmhouders

Als u problemen opmerkt met een van deze items, mag u het product niet gebruiken omdat het in dat geval niet veilig kan worden gebruikt en ongevallen of letsel kan veroorzaken. Zorg ook dat u alle verbruiksproducten vervangt als ze beschadigd of versleten zijn.

• Zorg ervoor dat de kabels zoveel mogelijk aan uw lichaam zijn bevestigd en niet doorhangen of slepen. Als de kabels losraken, kunnen ze vast of
verstrikt raken in iets en een ongeval of letsel veroorzaken.

BT-2200

•• Voordat u dit product gebruikt, moet u controleren of het kan worden gedragen in overeenstemming met de procedures in “De controller dragen” p. 9 en op deze
en volgende pagina’s.

1. De headset vastmaken aan de helm

A Pas de lengte van de rubberen band aan volgens de
grootte van de helm.

D Maak de vier helmhouders vast aan de helm.

Pas dit zo aan, dat er geen speling zit in de rubberen band.

BT-2000

B Maak de helmhouders vast aan de rubberen band.

Bevestig twee op de voorkant (waar het rubber dubbel zit) en
twee op de achterkant.

Let op
Zorg dat u de helmhouders vastmaakt op posities waar ze het
beschermende materiaal in de helm niet beschadigen.

Let op
Zorg dat de helmhouders in de juiste richting staan.

E Steek de kabels door de helmhouders (twee punten) en door de achterkant van de helm.

C Maak de rubberen band vast aan het onderste deel

van de helm terwijl het hoofdkussen op de voorkant
van de helm is geplakt.

Let op
Let op
•• Stel de headset zo af dat deze is uitgelijnd op de middellijn van de helm.
•• Leg de kabel over de bovenkant van de rubberen band.

Opmerking
Door de eigenschappen van het materiaal van de rubberen band,
kan de kleur van de band afschuren op de helm.
Raadpleeg bij het reinigen de aanbevolen reinigingsmethode voor de helm.

•• Zorg dat de kabel niet beschadigd raakt wanneer u deze door
de helmhouders stopt.
•• Wanneer de headset aan de helm is bevestigd, mag u deze niet
onderwerpen aan krachtige schokken.
•• Wanneer u de helm niet draagt, plaatst u deze op een tafel of
werkbank, enz. Als de helm aan een haak aan een muur, enz. wordt
gehangen, kan de headset van de helm vallen en beschadigd raken.
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Het product dragen

2. De controller dragen
➡➡ “De controller dragen” p. 9

3. Aanzetten
➡➡ “Aan- en uitzetten” p. 8

Voor beide headsets

Controleer of de voedingsindicatielampje op het product lichtblauw
(ingeschakeld) is.

Opmerking
Als de lens onder ooghoogte is en u de beelden niet kunt zien,
gebruikt u de specifieke binnenmuts van de helm.

D Als u een deel van het beeld niet kunt zien, gebruikt
u de lensafstelling aan beide zijden van de lens.

Stel de linker- en rechterzijde met dezelfde hoeveelheid af
zodat de lens niet wordt gekanteld.

4. De headset dragen
Omdat de helm door het gewicht van de headset gemakkelijk naar
voren kan glijden, moet u ervoor zorgen dat de helm stevig op uw
hoofd is bevestigd.

Let op
Wanneer de lens omlaag wordt gebracht, wordt uw gezichtsveld versmald,
zelfs als er niets wordt weergegeven. Als u geen beelden bekijkt, moet u
ervoor zorgen dat u de lens omhoog schuift voor uw eigen veiligheid.

BT-2200

Opmerking
De headset kan worden gedragen over een bril die maximaal 143 mm breed is.

A Zet de helm op.

Maak de kinriem en de afstelgesp zo vast dat de helm niet van
uw hoofd glijdt tijdens het werk.

Als u nog steeds geen beelden kunt zien, zelfs na het regelen
van de lensafstelling, begint u opnieuw vanaf stap C.

E Controleer of u de lens omhoog kunt schuiven en
dat het gezichtsveld is verzekerd.

Als het gezichtsveld niet kan worden verzekerd bij het omhoog schuiven van de lens of als u de lens niet omhoog kunt
schuiven, begint u opnieuw vanaf stap A.

Let op
Om te verhinderen dat de headset valt tijdens het verwijderen van de
helm, houdt u het hoofdkussen in één hand terwijl u de helm afzet.

BT-2000

De rubberen band vervangen (BT-2200)

B

Laat de lens zakken tot onder de rand van de helm.

Als de rubberen band van de headset versleten is, moet u deze
vervangen door een nieuwe rubberen band.

A Vouw het rubber in tweeën en stop het door de
afstelgesp.

Zorg dat u het rubber door de oneven zijde op de achterkant
van de afstelgesp steekt.

Als de lens tegen de rand van de helm botst wanneer u deze
omlaag brengt, moet u de headset opnieuw vastmaken.
➡➡ “1. De headset vastmaken aan de helm” p. 13

C

Pas de positie van het hoofdkussen zo aan dat het beeld
wordt weergegeven op de juiste positie in de lens.
Verhoog en verlaag de lens en pas deze zo aan dat de rand
van de helm niet wordt geraakt.
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B Steek het rubber door de opening in het midden
van de afstelgesp.

Trek de voorrand van de gevouwen rubberen band door de
helmzijde (ronde sectie binnenin).
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BT-2000
Meegeleverde items
Headset

Klep

Draag de headset om beelden te bekijken.
➡➡ “3. De headset dragen” p. 17

Beschermt het apparaat tegen teveel
licht van buitenaf.
➡➡ “De zonneklep/beschermende
klep/lenshouder installeren” p. 7

Beschermt de lens van het product tegen vreemde en rondvliegende objecten.
➡➡ “De zonneklep/beschermende
klep/lenshouder installeren” p. 7

Bedient het product.
➡➡ “De controller dragen” p. 9

Lenshouder
Hiermee kunt u de controller om uw
arm dragen.

Spoelklem
Gebruik deze klem om de kabel vast te
maken.

Batterijen (x2)

Mono oortelefoon met microfoon

Levert stroom aan het product.
➡➡ “De batterij opladen” p. 6

Voert audio uit vanaf het product en
voert audio in naar het product.

Wisselstroomadapter/-kabel

Zeskantsleutel en schroeven (x2)

Binnenkussens (A/B/C)
Bevestig deze aan de binnenkant van
de headset om deze aan te passen naar
een comfortabele positie. Het binnenkussen B is bij de aankoop bevestigd
aan de headset.
➡➡ “Het binnenkussen vervangen” p.
7
Smart Headset

MOVERIO Pro

Gebruikershandleiding
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BT-2000

Gebruik deze voor het bevestigen van
de lenshouder, zonneklep en beschermende klep.

Laadt het product op.
➡➡ “De batterij opladen” p. 6

BT-2200

Installeer de lenzen in de houder en
bevestig deze aan de headset. Hierdoor
kunnen gebruikers die een bril dragen,
hun bril afzetten voordat ze de headset
opzetten.
➡➡ “De zonneklep/beschermende
klep/lenshouder installeren” p. 7

Armband

Voor beide headsets

Beschermende klep

Controller (met controllerhouder)
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Onderdelen en functies
Headset (BT-2000)

Voor beide headsets
BT-2200
A Camera
Legt foto's en films vast. Verwijder de beschermende film vóór
gebruik. U kunt de hoek van de camera afstellen.

F Lensafstelling
U kunt de positie van de lens verticaal afstellen. Stel de linkeren rechterzijde met dezelfde hoeveelheid af zodat de lens niet
wordt gekanteld tijdens de afstelling.

G Hoofdband

BT-2000

Hiermee wordt de headset bevestigd op uw hoofd. U kunt de
lengte aanpassen aan de grootte van uw hoofd (hoofdomtrek:
560 tot 640 mm).

H Kabelbevestiging
B Camera-indicatielampje
Knippert terwijl de camera werkt.

C Lichtsensor
Detecteert de helderheid van uw omgeving en past automatisch de helderheid van het scherm aan.

D Hoofdkussen
Sluit aan tegen uw voorhoofd wanneer u de headset draagt.
Het hoofdkussen is uitgerust met een ingebouwde sensor voor
het detecteren van de positie en richting van het product.

E Lens
Toont beelden. Wanneer u geen beelden weergeeft, kunt u de
lens omhoog schuiven naar het hoofdkussen.
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Bevestigt de kabels bij het dragen van de headset.

I Schroef gaten om zonneklep/beschermklep/lenshouder vast te maken

Installeer de zonneklep/beschermklep met behulp van de
schroefgaten aan de buitenkant. Installeer de lenshouder met
behulp van de schroefgaten aan de binnenkant.
➡➡ “De zonneklep/beschermende klep/lenshouder installeren”
p. 7

J Binnenkussen (B)
Als de headset strak aanvoelt, moet u deze vervangen door het
binnenkussen A of C. Het gebruik van een klein binnenkussen
maakt de headset losser.
➡➡ “Het binnenkussen vervangen” p. 7
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Het product dragen
Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het apparaat

•• Voordat u dit product gebruikt, moet u controleren of het kan worden gedragen in overeenstemming met de procedures in “De controller dragen” p. 9
en op deze en volgende pagina’s.

• Zorg ervoor dat de kabels zoveel mogelijk aan uw lichaam zijn bevestigd en niet doorhangen of slepen. Als de kabels losraken, kunnen ze vast of
verstrikt raken in iets en een ongeval of letsel veroorzaken.

1. De controller dragen

Als u de headset over een pet draagt, neemt u de pet af en past u
deze in de headset.

2. Aanzetten
➡➡ “Aan- en uitzetten” p. 8

Controleer of de voedingsindicatielampje op het product lichtblauw
(ingeschakeld) is.

3. De headset dragen
Wanneer de lens omlaag wordt gebracht, wordt uw gezichtsveld versmald, zelfs als er niets wordt weergegeven. Als u geen beelden bekijkt,
moet u ervoor zorgen dat u de lens omhoog schuift voor uw eigen
veiligheid.

B Steek de kabel door het kabelbevestigingsgedeelte
van de headset.

A Beweeg de lens zo ver mogelijk van het hoofdkussen.
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BT-2000

Opmerking
De headset kan worden gedragen over een bril die maximaal 143 mm
breed is.

BT-2200

Let op

•• Het is mogelijk dat u dit product niet aan een helm met grote
randen kunt bevestigen. Als de rand van de helm teveel uitsteekt, kan deze ook het camerabeeld hinderen. De aanbevolen
randlengte is 40 mm of minder.
•• Pas de grootte van de pet vooraf aan uw hoofd aan.
•• Plaats het hoofdkussen op de rand van de pet.
•• Pas de lengte van de hoofdband aan volgens de grootte van de
pet.

Voor beide headsets

➡➡ “De controller dragen” p. 9

Opmerking
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Het product dragen

C Haal de hoofdband aan en maak het hoofdkussen
vast.

Plaats de headset terwijl u de positie van de lens zo aanpast
dat u de beelden duidelijk kunt zien.
Maak de hoofdband aan de achterkant van uw hoofd zo vast
dat het hoofdkussen niet van zijn plaats glijdt.

Voor beide headsets

De schroeven opnieuw vastmaken (BT2000)

Opmerking
Als u de headset met een pet draagt, moet u ervoor zorgen dat er
geen opening is tussen de rand van de pet en het hoofdkussen.

BT-2200

D Als u een deel van het beeld niet kunt zien, gebruikt
u de lensafstelling aan beide zijden van de lens.

Zorg dat het hoofdkussen niet van zijn positie glijdt tijdens het
aanpassen.
Stel de linker- en rechterzijde met dezelfde hoeveelheid af
zodat de lens niet wordt gekanteld.

BT-2000

Als u nog steeds geen beelden kunt zien, zelfs na het regelen
van de lensafstelling, begint u opnieuw vanaf stap C.

E Controleer of u de lens omhoog kunt schuiven en
dat het gezichtsveld is verzekerd.

Als het gezichtsveld niet kan worden verzekerd bij het omhoog schuiven van de lens of als u de lens niet omhoog kunt
schuiven, begint u opnieuw vanaf stap A.

Let op
Gebruik niet teveel kracht bij het afstellen van de positie van de headset.

Opmerking
• Als de headset strak aanvoelt, moet u deze vervangen door het
binnenkussen A of C. Het gebruik van een klein binnenkussen maakt
de headset losser.
➡➡ “Het binnenkussen vervangen” p. 7

• Om te verhinderen dat het product valt, houdt u het hoofdkussen in
één hand terwijl u de hoofdband losmaakt en de headset verwijdert.
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Als u het apparaat langere tijd hebt gebruikt, kunnen de schroeven
die de lens vasthouden, loskomen.
Draai de schroeven op gezette tijden opnieuw aan met de meegeleverde zeskantsleutel.
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Onderhoud
De headset reinigen
• Als u markeringen op het beeld ziet of als het beeld wazig is, moet u
controleren of er geen stof, vingerafdruk of ander vuil op de lens zit.
Als de lenzen vuil zijn, veegt u ze voorzichtig schoon met een zachte
doek.

Let op
Bij het schoonmaken van de lens mag u geen reinigingsvloeistoffen
of organische vloeistoffen gebruiken.
• Als de camera vuil is, veegt u deze voorzichtig schoon met een zachte doek.
• Als het binnenkussen vuil is, dompelt u een doek in warm water,
wringt u deze grondig uit en veegt u vervolgens het binnenkussen
voorzichtig schoon.

De laadaansluitingen reinigen
Als de voedingsaansluitingen (x2) van de controller of de batterijaansluitingen vuil zijn of als er vreemde objecten aan vast zitten,
zult u mogelijk niet correct kunnen opladen. Koppel de wisselstroomadapter en het netsnoer los en veeg vuil af met een droge
doek of een wattenstaafje. Wij raden aan de laadaansluitingen regelmatig (elke drie maanden) te reinigen.

Let op
• Zorg dat u de laadaansluitingen niet beschadigt met uw vinger of
een hard object.
• Stel de laadaansluitingen niet bloot aan water. Wanneer u de laadaansluiting schoonmaakt, moet u een droge doek of een wattenstaafje gebruiken.

De headset opbergen en vervoeren
• Wanneer u het apparaat opbergt, plaatst u het in de doos waarin het
werd geleverd of in de optionele stevige draagtas.
• Als u het product een tijdje niet gaat gebruiken, verwijder dan de
batterijen voordat u het product opbergt.
• Wanneer u de headset opbergt, zorg er dan voor dat u deze horizontaal plaatst zodat de headset geen harde objecten raakt. Als
de headset met de lens omlaag wordt geplaatst en de lens harde
objecten raakt, kan de lens beschadigd raken.
• Wanneer u de headset draagt, moet u ervoor zorgen dat u deze aan
beide zijden stevig vasthoudt zodat u deze niet laat vallen.
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Problemen oplossen
Als u vermoed dat een storing is opgetreden, moet u het volgende controleren.

Het apparaat wordt niet ingeschakeld
• Controleer of de batterijen correct in de controller zijn geplaatst.
• Controleer of de batterijen volledig zijn opgeladen.
• Als het apparaat niet kan starten door onvoldoende vermogen, knippert het voedingsindicatielampje driemaal rood.
] tot het voedingsindicatielampje
• Druk op de voedingsknop [
lichtblauw oplicht. Als het voedingsindicatielampje lichtblauw knippert, start het apparaat. Het opstarten is voltooid als het voedingsindicatielampje niet meer knippert en lichtblauw oplicht.
➡➡ “Aan- en uitzetten” p. 8

• Als het opladen niet kan worden uitgevoerd of als de bewerkingen
niet reageren, moet u het uitschakelen van het apparaat forceren en
het apparaat vervolgens opnieuw opstarten.
• Als de controller te warm wordt door langdurend gebruik of door de
gebruiksomgeving, kan het apparaat worden uitgeschakeld omwille van veiligheidsredenen. Als u dit product gebruikt tijdens het
opladen, kan de controller zeer warm worden en kan het opladen
stoppen. Wacht tot de temperatuur daalt en schakel dan het product
opnieuw in.

Kan de beelden niet zien
De headset zit mogelijk niet op de juiste hoogte.
(BT-2200) ➡ “4. De headset dragen” p. 14
(BT-2000) ➡ “3. De headset dragen” p. 17

Geen audio hoorbaar
Om audio van het product te beluisteren, gebruikt u de meegeleverde mono oortelefoon met microfoon.

Kan de controller niet gebruiken
• U kunt geen bewerkingen uitvoeren op de controller als het indicatielampje van de toetsvergrendeling is opgelicht (toetsvergrendeling
ingeschakeld). Druk op de toetsvergrendelingsknop [ ] om de
toetsvergrendeling vrij te geven.
➡➡ “De werking van de controller uitschakelen (toetsvergrendeling)” p.
8

• Wanneer het voedingsindicatielampje blauw oplicht (tijdens de
].
slaapmodus), drukt u kort op de voedingsknop [
➡➡ “Het scherm uitschakelen terwijl het apparaat is ingeschakeld (Slaapmodus)” p. 8

Kan geen verbinding maken met het netwerk
• Controleer of de draadloze LAN-omgeving (Wi-Fi) toegankelijk is
vanaf de plaats waar u het product gebruikt.
• Controleer of de netwerkinstellingen van het product correct zijn.
Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer details.

Datum- en tijdinstellingen worden gereset
Dit product is uitgerust met een reservebatterij om de datum- en
tijdinstellingen te bewaren, zelfs als de hoofdbatterij leeg is. Als u
dit product gedurende langere tijd niet gebruikt, kan de lading in
de reservebatterij leeglopen en worden de datum en tijd opnieuw
ingesteld naar de standaardwaarden.
• Zorg dat u dit product oplaadt wanneer de batterij is geïnstalleerd.
Het volledig opladen van de reservebatterij duurt ongeveer vijf dagen. U kunt het product nog steeds gebruiken terwijl u de reservebatterij oplaadt.
➡➡ “De batterij opladen” p. 6

• Wanneer de reservebatterij is opgeladen, schakelt u het product in,
selecteert u [Instellingen] - [SYSTEEM] - [Datum en tijd] en stelt u vervolgens de datum en tijd in.
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Optionele items
U kunt vervangende onderdelen kopen voor onderdelen die verslijten door normaal gebruik.
Raadpleeg de volgende website voor informatie over de aankoop van vervangende onderdelen.
https://tech.moverio.epson.com/ja/store.html

Voor beide headsets

BT-2000
Stevige draagtas
BO-HC2200

Pakket binnenkussens (A/B/C)/
lenshouders*
BO-IP2000

Gebruik deze tas als u het product
meeneemt of opbergt.

Viervoudige batterijlader
BO-QC2000
Hiermee kunt u vier batterijen tegelijk
opladen. (De batterijen worden niet
meegeleverd.)

Batterijen (x2)*
BO-BP2000
Pakket zonneklep/beschermende klep*
BO-SD2000

BT-2200
Pakket helmhouder/rubberen
band*
BO-HP2200

Pakket binnenkussens/lenshouders*
BO-IP2200

Pakket armband/controllerhouder
BO-PW2000

Controllerhouder*
BO-CH2200

Schouderhouder
BO-SH2200

* Bij het product geleverd bij de aankoop.
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Technische gegevens
Modelnummer

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

Materiaal

Polysilicon TFT actieve matrix

LCD-schermgrootte

0,42" breed scherm (16:9)

Aantal pixels LCD-scherm

Horizontaal 960 x verticaal 540 beeldpunten

Kijkhoek

Ongeveer 23 graden (diagonaal)

Grootte van het virtuele scherm

64" ondersteuning (virtuele kijkafstand 4 m)

Kleurenreproductie

24-bits kleuren (ongeveer 16.770.000 kleuren)

Ondersteunde filmformaten

MP4 (MPEG4+AAC), MPEG2 (H.264+AAC)

Ondersteunde beeldindelingen

JPEG, PNG, BMP, GIF

Ondersteunde audio-indelingen

WAV, MP3, AAC

Ondersteuning voor 3D

Formaat naast elkaar

Intern geheugen

Hoofdgeheugen

1 GB

Gebruikersgeheugen

8 GB

Extern geheugen

microSD (maximum 2 GB), microSDHC (maximum 32 GB)

Aansluitingen

micro-USB, ministekker met 4 pennen (oortelefoon met microfoon die voldoet aan de CTIA-norm)*1, microSD-kaartsleuf

Bedrijfstemperatuur

0 tot 40°C, vochtigheid 20 tot 80% (geen condens)

Oplaadtemperatuur

5 tot 35°C, vochtigheid 20 tot 80% (geen condens)

Opslagtemperatuur
Spanning

-10 tot 60°C, vochtigheid 10 tot 90% (geen condens)
Controller

11 VDC 1,64 A (wanneer wisselstroomadapter is aangesloten)

Wisselstroomadapter Modelnummer
Fabrikant

PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Nominale spanning/stroom
Energieverbruik
Batterij

AST1116Z2-1
1,64A/11V
Bij gebruik op volle capaciteit 4000 mW, in slaapmodus 80 mW, indien uitgeschakeld 5 mW

Type

Lithium-ionbatterijen 1240 mAh (x2)

Lithium-inhoud

Minder dan 1,5 g

Nominaal wattuur-verbruik

Minder dan 20 Wh

Frequentieband

IEEE 802.11 b/g/n/a

Frequentiebereik

2,4 GHz band 1 tot 13 kanalen, 5 GHz band 36 tot 140 kanalen

Modulatie

OFDM, DS-SS

Potentieel interferentiebereik

10 m

Gebruiksduur batterij

Ca. 4 uur (bij gebruik op hoge capaciteit)

Betrouwbaarheid

Levensduur

10.000 uur (Wanneer helderheid is ingesteld op standaard en continu wordt gebruikt in een omgeving van
25°C. Schermhelderheid neemt af met 50% vanaf de eerste fasen en er beginnen punten te verschijnen in
de periode waarin het product versleten raakt.)

MTBF

180.000 uur (falen staat voor een willekeurig defect tijdens de gemiddelde defectenperiode.)

Afmetingen
(B x D x H)

Headset

BT-2000: 205 x 136 x 100 mm (zonder de hoofdband)
BT-2200: 206 x 96 x 109 mm (zonder de rubberen hoofdband)

Controller

70 x 157 x 35,3 mm (met uitstekend deel)

Gewicht

Headset

BT-2000: 290 g (zonder kabels)
BT-2200: 270 g (zonder kabels)

Controller

265 g (zonder batterijen, 1 batterij weegt ca. 50 g)

Camera

Aantal pixels

5 miljoen pixels

Beeldresolu- S t i l s t a a n d e 2596 x 1948 beeldpunten
ties
beelden
Films

1920 x 1080 beeldpunten

Dieptesensor 640 x 480 beeldpunten (dieptesensorafstand 30 tot 100 cm)
Oortelefoon met
microfoon

Oortelefoonimpedantie

16Ω ±15%

Oortelefoonuitgang

Max. spanning 150 mV of minder
Spanning met breedbandkenmerken 75 mV of meer

Microfoon

Condensator microfoon

Sensoren

GPS/geomagnetische sensor/IMU (accelerometer/gyroscopische sensor)/verlichtingssensor

Bluetooth 3.0

HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP

Bluetooth 4.0 LE *2

PXP/FMP

*1 Bij gebruik van een adapterstekker kunnen er beperkingen zijn in het gebruik.
*2 U kunt alleen verbinden met een baken met apparaten die zijn opgegeven door Epson.
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Intellectuele eigendomsrechten
Handelsmerken

microSDHC Logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
Wi-Fi® en Wi-Fi Direct™ zijn de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Andere productnamen die worden vermeld in deze uitgave, dienen uitsluitend ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke
eigenaren. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

OPEN SOURCE-SOFTWARELICENTIE

Net als de software die eigendom is van Epson, gebruikt ook dit product open source-software.
Hieronder vindt u informatie betreffende de open source-software die in dit product wordt gebruikt.
1. Dit product bevat open source-softwareprogramma's volgens de licentievoorwaarden van elk programma.
De open source-softwareprogramma's zijn zonder garantie. Defecten (inclusief defecten die door de open source-programma's zijn veroorzaakt) die op
dit product optreden, zullen geen invloed hebben op de garantievoorwaarden die voor dit product zijn geboden.
2. Wij leveren de broncode van enkele open source-programma's. Als u de bovengenoemde broncode wilt ontvangen, ga dan naar "http://www.epson.
com" en neem contact op met de klantenservice in uw regio. We leveren de broncode tot vijf (5) jaar na lancering van het product. U moet voldoen aan
de licentievoorwaarden van elk open source-softwareprogramma.
3. De open source-softwareprogramma's zijn ZONDER ENIGE GARANTIE, zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de licentievoorwaarden van elk open source-softwareprogramma voor meer informatie die in dit product wordt beschreven.
4. De licentievoorwaarden van elk open source-softwareprogramma zijn beschreven op Startscherm > Instellingen > Over apparaat > Juridische informatie > Open source-licenties van het product.

Algemene opmerkingen
Opmerkingen betreffen- Als u dit apparaat aanschaft buiten noord-Amerika en Taiwan, moet u er rekening mee houden dat dit apparaat elektromagnetische golven voor draadloos
de draadloos LAN
LAN afgeeft over de kanalen 1 tot 13. Gebruik daarom de functie Draadloos LAN niet in noord-Amerika en Taiwan waar kanalen voor draadloos LAN zijn
beperkt tot 1 tot 11 door de Wireless Telegraphy Act.
Volg de plaatselijke wet- en regelgeving bij gebruik in andere regio's.
Voorschriften betreffende draadloze telegrafie

De volgende handelingen zijn verboden volgens de wet op de draadloze (radio)telegrafie.
• Modificeren en demonteren (met inbegrip van de antenne)
• Verwijderen van het conformiteitlabel
• Het 5 GHz bandbreedte LAN gebruiken wanneer u buitenshuis bent

Gebruiksbeperkingen

Dit apparaat is gebaseerd op de specificaties van het land van verkoop. Bij gebruik van dit apparaat buiten het land van verkoop, moet u contact opnemen
met het dichtstbijzijnde klantenservicecentrum.
Wanneer dit apparaat gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen, zoals bijv. transportapparatuur voor
vliegtuigen, treinen, schepen, auto's, enz.; ramppreventievoorzieningen; diverse soorten beveiligingsapparatuur, enz.; mag u dit apparaat alleen gebruiken
indien uw ontwerp voorziet in redundantie en storingsbestendigheid ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen.
Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen, zoals luchtvaartapparatuur,
primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen
oordeel te hanteren aangaande de geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie.

Opmerkingen over
frequenties

Dit apparaat werkt in dezelfde frequentieband als industriële apparaten, zoals magnetrons, wetenschappelijke en medische apparatuur, en mobiele systemen voor objectidentificatie (RF-ID) (gelicentieerde bedrijfsradiozenders, amateurzenders en niet gelicentieerde speciale radiozenders met laagvermogen
(hierna "andere radiozenders")) die worden gebruikt bij productielijnen in fabrieken.
1. Controleer voordat u dit apparaat gebruikt of er geen "andere radiozenders" in de buurt zijn.
2. Als dit apparaat RF-interferentie veroorzaakt tussen het apparaat en "andere radiozenders", moet u direct naar een andere locatie gaan, het apparaat niet
meer gebruiken en contact opnemen met uw dealer voor advies over het voorkomen van interferentie (door bijvoorbeeld partities op te zetten).
3. Daarnaast moet u contact opnemen met uw dealer als schadelijke radiogolfinterferentie plaatsvindt tussen het apparaat en de "andere radiozenders".

Verificatiegegevens

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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Algemene opmerkingen
FCC/Industry Canada (IC) FCC Notices
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 instructions 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 instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
SAR Notices

This device with the WLAN device has been tested to SAR and complies to FCC and IC exposure requirements for portable devices. SAR testing has been
done at distance of 0 cm from the body.
Cet appareil avec l’appareil W-LAN a été testé aux SAR et est conforme aux exigences des FCC et IC exposition pour les appareils portables. Le test SAR a été
fait à distance de 0 cm du corps.

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/
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Adressenlijst Epson Projector
Deze adressenlijst geldt vanaf maart 2019.
U vindt een recentere adressenlijst op de hier vermelde corresponderende website. Mocht u op deze pagina’s niet vinden wat u
zoekt, ga dan naar de startpagina van Epson op www.epson.com.
EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA
ALBANIA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA AND HERZEGOVINA

ITD Sh.p.k.

Epson Deutschland GmbH

NET d.o.o. Computer Engineering

http://www.itd-al.com

https://www.epson.at

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium

http://www.net.com.ba

https://www.epson.be
BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

Epson Service Center Bulgaria

MR servis d.o.o.

Mechatronic Ltd.

http://www.kolbis.com

http://www.mrservis.hr

http://www.mechatronic.com.cy

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic

https://www.epson.cz
DENMARK

ESTONIA

FINLAND

Epson Denmark

Epson Service Center Estonia

Epson Finland

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY

https://www.epson.dk

https://www.epson.ee

https://www.epson.fi

Epson France S.A.

https://www.epson.fr
GERMANY

GREECE

HUNGARY

IRELAND

Epson Deutschland GmbH

Oktabit S.A.

Epson (UK) Ltd.

https://www.epson.de

https://www.oktabit.gr

Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary

https://www.epson.ie

https://www.epson.hu
ISRAEL

ITALY

KAZAKHSTAN

LATVIA

Epson Israel

Epson Italia s.p.a.

Epson Kazakhstan Rep. Office

Epson Service Center Latvia

https://www.epson.co.il

https://www.epson.it

http://www.epson.kz

https://www.epson.lv

LITHUANIA

LUXEMBURG

NORTH MACEDONIA

NETHERLANDS

Epson Service Center Lithuania

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium

Digit Computer Engineering

Epson Europe B.V.
Benelux sales office

https://www.epson.lt

http://digit.net.mk/

https://www.epson.be

https://www.epson.nl

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

Epson Norway

Epson Europe B.V.
Branch Office Poland

Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal

Epson Europe B.V.
Branch Office Romania

https://www.epson.pl

https://www.epson.pt

https://www.epson.ro

RUSSIA

UKRAINE

SERBIA

SLOVAKIA

Epson CIS

Epson Kiev Rep. Office

Atom partner

http://www.epson.ru

http://www.epson.ua

http://www.atompartner.rs/wp/

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic

EWE Comp

https://www.epson.sk

https://www.epson.no

https://www.ewe.rs
SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

Birotehna d.o.o.

Epson Ibérica, S.A.U.

Epson Sweden

http://www.birotehna.si

https://www.epson.es

https://www.epson.se

Epson Deutschland GmbH
Branch office Switzerland

https://www.epson.ch
TURKEY

UK

Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve
San. Ltd. Sti.

Epson (UK) Ltd.

http://www.tecpro.com.tr

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
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Adressenlijst Epson Projector
NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS
CANADA

COSTA RICA

MEXICO

ECUADOR

Epson Canada, Ltd.

Epson Costa Rica, S.A.

Epson Mexico, S.A. de C.V.

Epson Ecuador

https://epson.ca

https://epson.co.cr

https://epson.com.mx

https://epson.com.ec

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

Epson Argentina S.R.L.

Epson do Brasil

Epson Chile S.A.

Epson Colombia Ltd.

https://epson.com.ar

https://epson.com.br

https://epson.cl

https://epson.com.co

PERU

VENEZUELA

Epson Peru S.A.

Epson Venezuela S.A.

https://epson.com.pe

https://epson.com.ve

U. S. A.
Epson America, Inc.

https://epson.com/usa
SOUTH AMERICA

ASIA & OCEANIA
AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

Epson Australia Pty. Ltd.

Epson (China) Co., Ltd.

Epson Hong Kong Ltd.

Epson India Pvt., Ltd.

https://www.epson.com.au

https://www.epson.com.cn

https://www.epson.com.hk

https://www.epson.co.in

INDONESIA

JAPAN

KOREA

MALAYSIA

PT. Epson Indonesia

Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant

Epson Korea Co., Ltd.

Epson Malaysia Sdn. Bhd.

http://www.epson.co.kr

https://www.epson.com.my

https://www.epson.co.id

https://www.epson.jp
NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

Epson New Zealand

Epson Philippines Co.

Epson Singapore Pte. Ltd.

https://www.epson.co.nz

https://www.epson.com.ph

https://www.epson.com.sg

Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

https://www.epson.com.tw
THAILAND
Epson (Thailand) Co.,Ltd.

https://www.epson.co.th
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