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Säkerhetsinstruktioner
För din egna säkerhet, läs de bifogade dokumenten noggrant för att kunna använda produkten korrekt.
När du har läst dokumenten, spara dem på ett säkert ställe så att du snabbt, vid ett senare tillfälle, kan använda dem som referens.

Säkerhetssymboler

 
Varning

Den här symbolen indikerar information som, 
ifall den ignoreras, möjligen kan resultera i 
allvarlig personlig skada eller till och med i 
dödsfall om det hanteras vårdslöst.

 
Försiktighet

Den här symbolen indikerar information som, 
ifall den ignoreras, möjligen kan resultera i 
allvarlig personlig skada eller till och med i 
dödsfall om den hanteras vårdslöst.

Allmänna informationssymboler

Varning
Indikerar procedurer som kan resultera i skada 
om de inte utförs försiktigt.

Observera Indikerar ytterligare information och saker som 
är bra att känna till i förhållande till ämnet.

[ ] Indikerar kontrollknappar, ikoner och menyal-
ternativ som visas på skärmen.

➡ Indikerar en referens till relaterade ämnen.

 Varning Försiktighetsåtgärder för an-
vändningsmiljö och -förhållan-
den

Använd bara den här produkten med den uppgivna elektriska spän-
ningen.

Använd enbart den tillhörande AC-kabeln och AC-adaptern. Använ-
dandet av ett annat strömförsörjningsdon kan resultera i brännskador, 
explosioner, nedsatt funktion eller läckage.

Ta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar stickkontakten. Detta 
kan leda till brand eller elektriska stötar.

• Tryck inte i AC-adaptern i ett uttag som används av många andra 
enheter.

• Tryck inte i stickkontakten i ett dammigt uttag.
• Tryck i stickkontakten stadigt i uttaget.
• Handskas inte med stickkontakten med våta händer.
• Dra inte i själva kabeln när du drar ut stickkontakten.

Använd inte strömkabeln om den är skadad. Detta kan leda till brand 
eller elektriska stötar.

• Modifiera inte den tillhörande strömkabeln.
• Placera inte tunga föremål ovanpå den tillhörande strömkabeln.
• Böj inte, vrid eller dra inte i strömkabeln med överdriven kraft.
• Håll strömkabeln borta från varma elektriska apparater.

För din säkerhet - koppla ifrån produkten när den inte används. Isole-
ringen kan söndervittra, vilket i så fall kan leda till elektriska stötar, brand 
eller nedsatt funktion.

Vidrör inte kontakten under åskväder. Detta kan leda till brand eller 
elektriska stötar.

Lämna inte den här produkten på platser som kan utsättas för tempera-
turer utöver det angivna driftområdet, såsom bilar med stängda fönster, 
direkt solljus eller framför luftkonditionering eller värmeuttag. Undvik 

också platser som utsätts för plötsliga temperaturförändringar. Detta kan 
leda till deformation på grund av värme, nedsatt funktion eller skada.

Använd inte produkten på platser där den kan bli blöt eller utsatt för 
fuktighet såsom i ett bad- eller duschrum. Detta kan leda till brand eller 
elektriska stötar.

Placera inte produkten på platser som utsatts för rök, ånga, hög luftfuk-
tighet eller damm såsom köksbänkar eller nära luftfuktare. Det kan leda 
till brand, elektriska stötar, eller nedsatt bildkvalité.

Täck inte över produkten med tyg eller liknande material under använd-
ning. Det kan deformera formen av fodralet pga. hetta eller brand.

Exponera inte kameralinsen för direkt solljus under en längre tid. Detta 
kan leda till brand eller explosioner på grund av koncentrerade ljusstrå-
lar från linsen.

 Varning Försiktighetsåtgärder för an-
vändning av produkten

Starta inte upp produkten på hög volym. Det kan leda till 
hörselskador. Sänk volymen innan du stänger av produkten, och 
höj gradvis volymen efter att du slagit på produkten. För att 
förhindra eventuella hörselskador, lyssna inte på hög volym 
under längre tidsperioder.

Låt inte några ledande främmande föremål röra laddningskontakten, ut-
taget för den externa enheten eller i uttaget för hörlurarna/mikrofonen. 
Sätt inte heller in några ledande främmande föremål i anslutningspor-
tarna. Det kan leda till kortslutning, brand eller elektriska stötar.

Låt inte lösningar, såsom alkohol, bensen eller thinner att komma i kon-
takt med produkten. Rengör heller inte produkten med en våt trasa eller 
lösningsmedel. Detta kan orsaka att produktskalet spricker eller defor-
meras och kan resultera i elektriska stötar, nedsatt funktion eller brand

Produktens skal bör endast öppnas av kvalificerad servicepersonal om 
du inte uttryckligen uppmanas att göra det i bruksanvisningen. Plocka 
inte heller isär och bygg ej om produkten (inklusive förbrukningsartik-
lar). Många delar inuti produkten transporterar en hög spänning som 
kan orsaka brand, elektriska stötar, olyckor eller förgiftning.

Slå inte produktens lins mot hårda föremål och utsätt den inte heller för 
kraftiga stötar. Om linsen skadas så kan den splittras och orsaka allvarli-
ga skador på ögon och ansikte.

Släng inte produkten i en eld och värm inte heller upp produkten. Place-
ra inte brännbara föremål, t.ex. stearinljus, nära produkten. Detta kan 
leda till värme, brand eller explosioner.

Se till att kabeln inte fastnar i något i din omgivning samtidigt som du 
bär produkten. Se också till att kabeln inte lindas runt din hals. Det kan 
leda till en olycka eller skada.

Se till att kabeln inte skadas. Annars kan det leda till brand eller elektris-
ka stötar.

• Skada inte kabeln.
• Placera inte tunga föremål ovanpå strömkabeln.
• Böj inte, vrid eller dra i strömkabeln med överdriven kraft.
• Håll strömkabeln borta från varma elektriska apparater.
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Säkerhetsinstruktioner
För din egna säkerhet, läs de bifogade dokumenten noggrant för att kunna använda produkten korrekt.
När du har läst dokumenten, spara dem på ett säkert ställe så att du snabbt, vid ett senare tillfälle, kan använda dem som referens.

Säkerhetsinstruktioner

Varning Försiktighetsåtgärder för bild-
visning

Bär inte produkten medan du kör bil, åker motorcykel, cyklar eller utför 
någon annan potentiellt farlig uppgift. Det kan leda till en olycka eller 
skada. 

Använd inte denna produkt på instabila platser som t.ex. i trappor eller 
på höga höjder. Använd inte heller produkten medan du befinner dig 
på farliga platser som t.ex nära maskiner eller utrustning som kan fastna 
i kablarna, där det finns en hel del trafik, eller när det är mörkt. Det kan 
leda till en olycka eller skada.

Om den här produkten används vid gång eller om den här produkten 
används på en farlig plats, var noga att inte skada dig själv genom olyck-
or, fall, snubbling eller att köra in i någonting eller någon. Skjut linsen 
uppåt så mycket det går, så att den inte hindrar din syn.

Vid visning på mörka platser är det svårt att se din omgivning på grund 
av bildens ljusstyrka. Var medveten om din omgivning.

Vid användning av denna produkt i små utrymmen, var medveten om 
din omgivning.

När du bär produkten, titta inte direkt in i solen eller mot starka ljuskäl-
lor, oavsett om du bär mörka linser. Detta kan orsaka allvarliga skador på 
dina ögon eller göra dig blind.

Varning Försiktighetsåtgärder vid pro-
duktdefekter

I följande situationer - stäng av produkten omedelbart, dra ur strömslad-
den och kontakta din lokala återförsäljare eller Epson servicecenter. Om 
du inte avbryter driften kan resultatet bli brand eller elektriska stötar. 
Försök inte själv att reparera produkten.

• Om du ser rök eller upptäcker märkliga odörer eller oljud.
• Om vatten eller främmande objekt kommer i kontakt med produk-

ten.
• Om du tappar produkten eller om skalet skadas.

Varning Försiktighetsåtgärder för den 
trådlösa funktionen

När du tar med produkten till platser där bruk av elektromagnetiska 
vågor är förbjuden, såsom i flygplan eller på sjukhus, följ instruktionerna 
på plats och stäng av produkten eller koppla ifrån Bluetooth eller det 
trådlösa lokala nätverket (LAN). Använd inte Bluetooth eller den trådlösa 
LAN-funktionen nära automatiska objekt såsom automatiska dörrar eller 
brandlarm. Om produkten har en automatisk påslagning så inaktiverar 
du den innan du stänger av produkten. Elektromagnetiska vågor kan 
orsaka elektromagnetiska störningar bland medicinsk utrustning eller 
göra så att utrustningen går sönder.

Observera följande när du använder Bluetooth eller trådlöst LAN i medi-
cinska institutioner.

• Ta inte med den här produkten till rum där operation pågår, intensiv-
vårdsavdelningar, eller hjärtvårdsavdelningar.

• När du är på en avdelning, stäng av produkten eller inaktivera de 
elektromagnetiska vågorna.

• Stäng av produkten eller inaktivera de elektromagnetiska vågorna 
om det finns elektrisk medicinsk utrustning i närheten - oavsett vart 
du befinner dig.

• Följ de regler som stipuleras av de medicinska institutioner som 
begränsar användningen av enheter som utstrålar elektromagnetis-

ka vågor, eller som förhindrar tillträde till vissa platser med sådana 
enheter.

• Om produkten har en automatisk påslagning så inaktiverar du den 
innan du stänger av produkten.

Om du har en inopererad pacemaker eller defibrillator, se till att hålla 
minst 22 cm mellan implantatet och produkten när du använder Blue-
tooth eller trådlöst LAN. De elektromagnetiska vågorna kan påverka drif-
ten av implanterade pacemakers eller driften av implanterade defibril-
latorer. Stäng av den här produkten eller stäng av de elektromagnetiska 
vågorna om du är på en plats där någon nära dig kan ha en pacemaker, 
såsom ett fullsatt tåg.

Försiktighet Försiktighetsåtgärder för an-
vändningsmiljö och -förhållan-
den

Placera inte produkten på platser utsatta för vibrationer eller stötar.

När du använder produkten till att visa bilder, var noga med att du har 
kontrollerat säkerheten i din omgivning och inte lämnat några ömtåliga 
föremål i din omedelbara närhet. Bilderna du tittar på kan orsaka ofrivil-
liga rörelser som kan resultera i personskada eller att föremål runtom-
kring dig skadas.

Placera inte produkten nära högspänningskablar eller magnetiserade 
föremål. Det kan leda till nedsatt funktion eller att produkten skadas och 
går sönder.

När du utför underhåll produkten, se då till att du stänger av den, drar ur 
kontakten och strömanslutningen samt kopplar bort alla kablar. Annars 
kan det leda till elektriska stötar.

Sluta ladda batteriet om laddningen inte avslutas inom den angivna 
tidsramen. Fortsätter du ladda kan det leda till vätskeläckage, hetta, 
explosioner eller brand.

Om batterierna inte hanteras korrekt så kan batteriet explodera eller 
läcka vilket kan orsaka till brand, skada och fräta på produkten. Vidta föl-
jande försiktighetsåtgärder för att se till att du använder denna produkt 
på ett säkert sätt.

• Använd inte olika typer av batterier samtidigt. Blanda inte heller 
gamla och nya batterier.

• Använd inte några andra batterier än de som anges i bruksanvisning-
en.

• Om batteriet läcker, torka då av eventuell vätska med en trasa och 
ersätt det med ett nytt batteri (Tvätta dina händer i vatten omedel-
bart om du skulle få vätska på händerna).

• Avlägsna omedelbart batterierna när det är dags att byta ut dem.
• Ta ur batterierna om du inte ska använda produkten på ett tag.
• Värm inte batterierna och kasta inte in dem i en eld eller i vatten.

Försiktighet Försiktighetsåtgärder för an-
vändning av produkten

Dra inte åt pannbandet när du bär produkten. Detta kan leda till person-
skador eller utslag på grund av trycket.

Sluta använda denna produkt om huden som berörs av produkten 
(huvud, ansikte, och så vidare) känns irriterad när du bär produkten eller 
om ovanliga utslag uppstår - kontakta din lokala hudläkare. Ibland kan 
allergier uppstå på grund av beläggningen eller materialet i produkten.

Torka bort svett från din panna, ditt huvud, ditt ansikte och från enheten 
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Säkerhetsinstruktioner

om du svettas när du använder produkten. Om du inte avbryter driften 
kan det resultera i klåda eller utslag.

Håll kontrollen säkert och placera den på en stabil yta och se till att ka-
blarna inte dras ut med onödig kraft. Tappar du headsetet på grund av 
kontrollens vikt kan resultatet bli skada eller att enheten slutar fungera.

Avyttra produkten i enlighet med lokala regler och förordningar.

 Varning Försiktighetsåtgärder för bild-
visning

Se till att ta pauser med jämna mellanrum när du ser på bilder med den 
här produkten. Långa perioder med bildvisning kan leda till ögontrött-
het. Om du känner dig trött eller obekväm, fortfarande efter att ha vilat, 
sluta titta omedelbart.

Se till att inte tappa produkten eller utsätta den för onödigt våld. Om 
produkten går sönder på grund av en stöt orsakad av att du tappar den, 
sluta använda produkten. Annars kan det leda till skada orsakat av lösa 
glasfragment.

Placera inte heller fingret mellan de rörliga delarna av produkten, såsom 
gångjärnen. Det kan leda till personskada.

Se till att du bär produkten rätt. Att fortsätta att titta på bilder som inte 
visas ordentligt kan göra att du blir illamående.

Produkten ska enbart användas för de skäl som uppges i manualerna. 
Andra användningsområden kan leda till personskada.

Om ett problem eller funktionsfel uppstår, sluta använda produkten 
omedelbart. Annars kan det orsaka att produkten skadar dig eller att du 
blir yr.

Hur en 3D-bild upplevs varierar beroende på individen. Sluta använda 
3D-funktionen om du upplever obehag eller inte ser bilden i 3D. Att 
fortsätta titta på 3D-bilder kan få dig att bli yr.

Barn som är sex år eller yngre ska inte använda produkten eftersom 
deras syn ännu inte är fullt utvecklad.  
Barn som är sju år eller äldre ska undvika att använda produkten för 
länge och barnet ska alltid ha uppsyn för kontroll av deras fysiska hälsa 
och att deras ögon inte blir ansträngda.

Använd inte produkten om du är ljuskänslig eller känner dig yr. Annars 
kan det leda till att dina nuvarande åkommor förvärras.

Använd inte produkten om du har tidigare ögonåkommor. Det kan 
förvärra symptom såsom skelning, amblyopi eller anisometropi.

Varning Försiktighetsåtgärder vid pro-
duktdefekter

Data såsom video eller bilder som lagrats i produkten kan skadas eller 
försvinna när produktens fel repareras eller genomgår andra tjänster. 
Epson ansvarar inte för förlusten av data, skador på datan eller för pro-
duktens ändrade värde som uppstår vid en sådan tidpunkt.

Du kan återvinna använda litium-jon batterier. När produktens 
inbyggda batteriers livlängd har tagit slut - kontakta ett 
servicecenter för att få information om återvinning.

Damm- och vattensäker

När produktens batterilucka och portluckor är installerade korrekt är 
produkten damm- och vattensäker upp till den IP54-standard som är 
baserad på JISC0920 (IEC60529:2001), vilket har bekräftats av tredje-
partstester. Dammskyddets och vattentätningens egenskaper kan inte 
garantera att produkten kommer att fungera under alla förhållanden 
eller skydda mot alla fel. Garantin är ogiltig om det skulle framgå att den 
nedsatta funktionen har uppstått vid felaktig hantering av produkten 
och som har orsakats av användaren.

Dammskyddets nivå överensstämmer med IP5X
• Detta förhindrar att damm kommer in i produkten.
• Trots att en liten mängd av damm skulle komma in i produkten så 

kan den fortfarande användas normalt.

Vattentätningens nivå överensstämmer med IPX4
Om produkten skulle utsättas för kranvatten med en normal temperatur 
och hastigheten är 10 L/min under en period på fem minuter så tränger 
vatten inte in i produkten och den kan användas som vanligt.

Varning Försiktighetsåtgärder för 
dammskydd och vattentät-
ning

Ta bort alla anslutna kablar och stäng batteriluckan, AC-adapter- och 
mikro-USB-porten ordentligt innan du använder denna produkt.  När 
du öppnar dessa luckor för batteribyten eller andra ändamål, öppna då 
luckorna på en säker plats med avstånd från vatten och damm. Hantera 
inte heller produkten med våta händer. Om små bitar av skräp som 
t.ex hår eller sand skulle komma in i portarna så kan detta resultera i att 
vatten eller damm kan komma in i produkten. När strömkabeln eller 
microUSB-kabeln är ansluten till produkten så kan dammskyddet och 
vattentätningens prestanda inte upprätthållas.

Tappa eller skada inte produkten. Detta kan leda till att dammskyddet 
och vattentätningens prestanda försämras.

Dra inte av eller skada gummipackningen som finns på baksidan av var-
je lucka. Låt inte skräp sitta kvar på gummipackningen. Detta kan leda 
till att dammskyddet och vattentätningens prestanda försämras.

Låt inte andra vätskor (såsom organiska lösningsmedel, tvålvatten, varmt 
källvatten och havsvatten) stänka på produkten. Placera inte heller 
produkten i vatten avsiktligt.

Lämna inte produkten på platser som utsätts för fukt, som t.ex badrum.

Använd inte den produkten när det regnar kraftigt.

Om regn eller vatten skulle stänkas på produkten, torka då av den med 
en torr trasa så for som möjligt.
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Namn på delar och Funktioner

Kontroller 
Illustrationerna visar kontrollen när den har tagits bort från dess hållare.

A	MicroUSB-port
När en anslutning osv. ansluts, anslut en USB-kabel som finns 
tillgänglig i handeln.

B	Återställningsknappen
Om produkten slutar att fungera så trycker du på denna knapp 
för att tvinga produkten att stänga av.

C	microSD-kortlucka
Sätt i ett microSD-kort som finns tillgänglig i handeln.

D	[  ] Strömbrytare
Slår på eller av produkten.

 ➡ ”Slå På och Av” s. 8

E	ABXY-knapp
De centrala funktionerna varierar beroende på vilket program 
som används. Nedan visas standardinställningarna.

Knapp Funktion

A (Blå) knapp Visar föregående skärm.

B (Röd) knapp Tryck för att gå tillbaka till Startskärmen.

X (Grön) knapp Visar tillgängliga menyer för den nuvarande skärmen.

Y (Gul) knapp Växlar mellan den aktivitet som utförs när du trycker på 
Upp/Ned piltangenterna, mellan att justera volymen, 
justera ljusstyrkan, och växla mellan 2D/3D läge.

F	[  ] Enter
Väljer eller bekräftar objektet när du utför inställningar eller 
använder ett program.

G	Upp/Ned-piltangenter
Väljer objekt och flyttar markören när du utför inställningar eller 
använder ett program.

H	[  ] Knapplås
Inaktiverar regulatoroperationer (låst läge) för att förhindra oav-
siktlig verksamhet.

 ➡ ”Inaktivera kontrollens funktioner (knapplås)” s. 8

I	Batterilucka
Ta bort luckan när batteriet tas bort.
Du kan inte ta bort luckan när kontrollen är i kontrollhållaren.

J	Knapplås-indikator
Blir blå när knapplåset är på.

K	Strömindikator
Du kan kontrollera statusen på produkten med hjälp av färgen 
som lyser på indikatorn.

Statusen på indikatorn Produktens status

Ljusblå Drift

Blinkar ljusblått (en sekunds intervall) Startar / Stänger av

Blinkar ljusblått (en gång var tredje 
sekund)

Laddning

Blå Viloläge

Blinkar rött Låg styrka i batteriet/Startfel

Blinkar rött tre gånger Otillräcklig styrka i batteriet för start

Blinkar rött och blått Läget för batteribyte

L	Hörlursuttag
Ansluter de medföljande mono-hörlurarna med mikrofon.

M	AC-adapter port
Ansluter AC-adaptern för att ladda produkten.

 ➡ ”Ladda batteriet” s. 6

BT-2200
BT-2000

För båda headseten
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Sätta igång

Ladda batteriet
Se till att du laddar produkten innan du använder den för första 
gången.
Den första laddningen kan ta ungefär tre timmar.

Varning
Se till att du monterar de två batterierna innan du använder produkten.

A	Ta loss batteriluckan.

B	Sätt i två batterier.
Passa in laddningskontakterna på batteriet med dem på 
enheten och tryck sedan ned batteriet tills du hör att det har 
klickats på plats.

C	Sätt fast batteriluckan.

D	Anslut kontrollen, AC-adaptern och AC-kabeln.

E	Anslut AC-kabeln.
Strömindikatorn blinkar ljusblått. Laddningen är slutförd när 
strömindikatorn slutar att blinka och lyser ljusblått. Koppla 
ifrån AC-adaptern och AC-kabeln.

Observera
När laddningen är klar med de två batterierna insatta så kan du använda 
produkten i cirka fyra timmar. Batterilivslängden kan variera beroende 
på förhållanden i användarmiljö och användningsområde.

Byta batteriet
Det här avsnittet förklarar hur ett batteri som inte laddas ordentligt 
byts. Du måste köpa extra batterier och en batteriladdare vid byte.
Batterierna kan bytas när produkten är på.

Varning

• Ta inte bort båda batterierna samtidigt som produkten är på. Lagrad 
data och inställningar kan förloras.

• När produkten inte används under en längre tid kan reservbatteriet 
som behåller inställningarna för datum och tid ta slut och datum och 
tid återställs till deras standardvärden.

 ➡ ”Inställningar för datum och tid är återställda” s. 20

Observera
Den här produkten levereras med en funktion som visar dig hur du ska 
byta batterierna i läget för batteribyte. Tryck på [  ] strömbrytaren och 
[  ] låsknappen samtidigt, och byt sedan ut batterierna genom att följa 
anvisningarna som visas av headsetet.

A	Ta loss batteriluckan.

Batteriindikatorn för batteriet som byts blinkar rött.

Observera
Batteriindikatorn lyser inte när produkten är avstängd.

B	Avlägsna ett batteri.
Genom att trycka ner batteriets spärrhake så kan du lyfta ut 
batteriet.

BT-2200
BT-2000

För båda headseten
För båda headseten



7

DA FI NO SV CS PL HU TR HE

Sätta igång

C	Sätt i det laddade batteriet.
Passa in laddningskontakterna på batteriet med dem på 
enheten och tryck sedan ned batteriet tills du hör att det har 
klickats på plats.

Batteriindikatorn lyser grönt för en kort stund innan produkten 
stängs av.
Om batteriindikatorn för det andra batteriet också blinkar rött 
- upprepa då proceduren för att byta ut även detta batteri. När 
båda batteriindikatorernas röda sken har slocknat så är batteri-
bytet klart.

D	Sätt fast batteriluckan.

Observera
Om batteriindikatorn blinkar rött och grönt så är det fel på batteriet. 
Stäng av produkten, vänta en stund, och slå sedan på den igen.

Sätta igång

Byta ut innerdynan
Det finns tre typer (A/B/C) av innerdynor för utbyte tillgängliga för 
BT-2000 och en för BT-2200.
När du köper BT-2000 är innerdynan B fäst på headsetet. Om 
headsetet känns trångt, byt ut den mot innerdyna A eller C. Använd-
ning av en mindre innerdyna gör att headsetet sitter lösare.

A	Ta tag i mitten av innerdynan och dra försiktigt ut 
den för att avlägsna den.

B	Passa in spåret i botten av den önskade innerdynan 
med hjälp av flikarna på headsetet.
Tryck på spåret upptill och även på flikarna till vänster och 
höger av innerdynan i headsetet för att sätta den på plats.

Montera Mörkerglas/Skyddsglas/Linshållare
Montera mörkerglaset/skyddsglaset/linshållaren genom att använda insexnyckel och skruvarna som medföljer produkten.

Montera mörkerglaset eller skyddsglaset på utsidan av headse-
tet och sätt de på plats med hjälp av skruvhålet (A). Du kan inte 
montera mörkerglaset och skyddsglaset samtidigt.

Besök din lokala optiker för att få dem att montera linser i linshålla-
ren innan du sätter fast den på headsetet. Efter att linserna har blivit 
ditsatta så sätter du fast hållaren på insidan av headsetet och fäster 
den med hjälp av skruvhålet (B).
(Användaren är själv ansvarig för kostnaden för linserna. Just din 
optiker kanske inte kan fullfölja denna procedur.

Linser som stöds av linshållaren

Lins (W X H) 50 x 24 mm

Nässtöden 20 mm

Ram PD 70mm

Kurvatur 4

Observera
Det kan uppstå problem med att se bilder när du använder special-
linser, såsom färgade, reflekterande och polariserade linser.

BT-2200
BT-2000

För båda headseten
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Stänga av
Håll ned [  ] strömbrytaren i mer än en sekund och välj sedan [OK] 
i meddelandet som visas av headsetet.

Observera
Om produkten fryses kan du tvinga den att stängas av genom en av 
följande två metoder.

• Håll på [  ] strömbrytaren i mer än åtta sekunder.
• Använd ett tunt föremål för att trycka ned återställningsknappen i 

minst två sekunder.

Varning
Tvinga inte produkten att stängas av i annat fall än om den låser sig. 
Lagrad data och inställningar kan förloras.

Slå på
Tryck på [  ] strömbrytaren tills strömindikatorn börjar lysa ljus-
blått.

Strömindikatorn blinkar ljusblått vid start. Uppstarten är klar när 
strömindikatorn växlar från blinkande till fast ljusblått.

När du slår på produkten visas bilderna ungefär 4 m från dig när du 
ser dem genom linsen.

4m

Observera
Hur en bild upplevs varierar från individ till individ.

Stänga av skärmen medan produkten är aktiverad (Vilolä-
ge)
När du trycker på [  ] strömbrytaren så blir strömindikatorn blå 
och produkten går in i viloläge. Tryck på [  ] strömbrytare igen för 
att väcka produkten ifrån viloläget.

Inaktivera kontrollens funktioner (knapplås)

När du håller in [  ] låsknappen så lyser knapplås-indikatorn blått 
och knapplåset har på så sätt aktiverats. Tryck på [  ] låsknappen 
igen för att låsa upp knapplåset.

Slå På och Av

Observera
Innan du slår på produkten, kontrollera laddningsnivån.

 ➡ ”Ladda batteriet” s. 6

BT-2200
BT-2000

För båda headseten
För båda headseten



9

DA FI NO SV CS PL HU TR HE

Bära kontrollen

Bära kontrollen på din midja

Fäst kontrollhållaren på bältet du bär runt midjan.

Varning
Om du inte använder ett bälte kan du inte bära kontrollen på din midja. 

A	Placera kontrollen i kontrollhållaren.
Placera den i hållaren så att kontrollpanelen på kontrollen syns.

B	Trä bandet på baksidan av kontrollhållaren mellan 
ditt bälte och dina byxor.

C	Fäst bandet till kontrollhållarens undersida.

D	Linda upp den extra kabeln och säkra den på plats 
med hjälp av bandet.
Se till att kabeln inte fastnar i något i din omgivning.

E	Fäst kabeln med jojoklämman.
Fäst jojoklämman på din krage så att kabeln löper nedåt, nära 
din mage.

Varning Försiktighetsåtgärder för användning av produkten

 • Kontrollera, varje gång du använder den här produkten, att följande delar inte är skadade.
• Kontrollhållare
• Armband
• Axelhållare (tillval)
• Jojoklämma

Använd inte produkten om du upplever något problem med dessa artiklar, om produkten inte kan säkras ordentligt kan den orsaka olycka eller 
skada.

• Om kablar lossnar när du bär kontrollen kan de fastna eller trasslas in i någonting och orsaka en olycka eller skada.  
Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.

Du kan bära kontrollen på din midja eller din arm.
När du använder den valfria axelhållaren kan du även bära den här produkten på ditt bröst.
Vid arbete, var noga med att bära produkten i en position som låter dig röra dig obehindrat.

Observera

Innan du bär kontrollen och headsetet så sätter du på de medföljande mono-hörlu-
rarna med mikrofon. Koppla dem till hörlursuttaget på kontrollen och använd dem 
sedan som visas på bilden till höger. 

Varning
När kontrollen tas bort från kontrollhållaren, tryck ut kontrollen från hålet längst ned på kontrollhållaren. Dra ej ut den i kablarna.

BT-2200
BT-2000

För båda headseten
För båda headseten
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 Bära kontrollen

I detta avsnitt beskrivs det hur man bär kontrollen på armen med 
hjälp av armbandet.

A	Placera kontrollen i kontrollhållaren.
Placera den i hållaren så att kontrollpanelen på kontrollen syns.

B	Kör armbandet genom kontrollhållaren och gör 
sedan en ögla som passar din arms tjocklek.

Observera
Armbandet kan även träs vertikalt.

C	Placera kontrollens hållare på armen och fäst den 
med armbandet.

D	Linda upp den extra kabeln och säkra den på plats 
med hjälp av bandet.
Se till att kabeln inte fastnar i något i din omgivning.

E	Fäst kabeln med jojoklämman.
Fäst jojoklämman på din krage.

Bära kontrollen på din arm

C	Justera längden på remmen.
Justera längden så att kontrollen är i en position där den
kan användas bekvämt.

D	Fäst kabeln med jojoklämman.
Fäst jojoklämman till axelhållarens rem och led kabeln bakom 
din rygg.

Du kan använda den valfria axelhållaren för att bära kontrollen
på ditt bröst.

Observera

• Kontrollera att du använder snäppfästet på tillbehörsväskan för att 
hindra produkten från att falla.

• Du kan även fästa en strålkastare i axelhållaren.

A	Placera kontrollen i kontrollhållaren.
Placera den i hållaren så att kontrollpanelen på kontrollen syns.

B	Justera axelhållaren så att kontrollen är framtill och 
fäst sedan justeraren.
Bär axelhållaren så att kontrollens kontrollpanel är riktad fram-
åt.

Bära axelhållaren

BT-2200
BT-2000

För båda headseten
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Medföljande artiklar

Hjälmstorlekar som stöds

Headset
Sätt på hjälmen för att visa bilder.

 ➡ ”4. Att bära headsetet” s. 14

Kontroll (med hållare)
Styr produkten.

 ➡ ”Bära kontrollen” s. 9

Armband
Tillåter dig att bära kontrollen på din 
arm.

Jojoklämma
Använd den här för att fästa kabeln.

Batteripack (x2)
Tillför ström till produkten.

 ➡ ”Ladda batteriet” s. 6

AC-adapter/AC-kabel
Laddar produkten.

 ➡ ”Ladda batteriet” s. 6

Mörkerglas
Skyddar produkten från överexponering 
av externt ljus.

 ➡ ”Montera Mörkerglas/Skyddsglas/
Linshållare” s. 7

Skyddsglas
Skyddar produktens lins från främman-
de och omkringflygande föremål.

 ➡ ”Montera Mörkerglas/Skyddsglas/
Linshållare” s. 7

Linshållare
Montera linserna i hållaren och fäst dem 
på headsetet. Detta tillåter användare 
som bär glasögon att avlägsna dessa 
innan de använder headsetet.

 ➡ ”Montera Mörkerglas/Skyddsglas/
Linshållare” s. 7

Mono-hörlurar med mikrofon
Utgående ljud från produkten och ingå-
ende ljud till produkten.

Insexnyckel och skruvar (x2)
Använd dessa för att sätta fast linshålla-
ren, mörkerglas och skyddsglas.

Hjälmhållare (x4)
Använd dessa för att fästa hjälmen på 
headsetet.

Smart Headset

MOVERIO Pro Bruksanvisning

Yttre dimensioner Bredd 260 mm, djup mindre än 300 mm

Skärmlängd Mindre än 45 mm

Omkrets Mindre än 800 mm

Skärmbredd Mindre än 180 mm

* Det här kan inte används för headset som har skyddsmask framtill eller när ett skydd är fäst på hjälmen.
* Det här kan inte användas med en hjälm som har en keps runt hela hjälmen.
* Det här kan inte användas med cykelhjälmar, motorcykelhjälmar eller katastrofskyddshjälmar.

BT-2200

BT-2000
För båda headseten

BT-2200
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Namn på delar och Funktioner

A	Kamera
Tar bilder och spelar in filmer. Ta bort skyddsfilmen innan an-
vändning. Du kan justera kamerans vinkel.

B	Kamera-indikator
Blinkar när kameran är igång.

C	Ljussensor
Känner av ljusstyrkan på din omgivning och justerar sedan auto-
matiskt ljusstyrkan på skärmen.

D	Huvuddyna
Passas mot din panna när du bär headsetet. Huvuddynan är 
utrustad med en inbyggd sensor som detekterar positionen och 
riktningen av produkten.

E	Lins
Visar bilder. När bilder inte visas kan du skjuta upp linsen till 
huvuddynan.

F	Linsjustering
Du kan justera kamerans riktningen vertikalt. Justera den vänstra 
och den högra lika mycket så att linsen inte är lutad under juste-
ringen.

G	Gummiband
Fäster headsetet till din hjälm.

 ➡ ”Byta gummibandet (BT-2200)” s. 14

H	Hjälmhållare
Använd de fyra hjälmhållarna för att kontrollera att headsetet 
inte åker av under användningen.
Det här fäster även kablarna när du bär headsetet.

I	Justerare
Justerar längden på gummibandet till hjälmens storlek.

J	 Bandhållare
Dra bandet genom var och en av dessa när gummibandet byts.

K	Innerdyna
Fäster på hjälmens framsida.

L	Skruvhål för att säkra mörkerglaset/skyddsglaset/
linshållaren
Montera mörkerglaset/skyddsglaset med hjälp av de yttre skruv-
hålen. Montera linshållaren med hjälp av de inre skruvhålen.

 ➡ ”Montera Mörkerglas/Skyddsglas/Linshållare” s. 7

Headset (BT-2200)

BT-2000
För båda headseten

BT-2200
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Bära Produkten

För BT-2200 måste du fästa headsetet på hjälmen innan den bärs.

 ➡ ”Hjälmstorlekar som stöds” s. 11

1. Fäster headsetet till hjälmen

A	Justera längden på gummibandet till hjälmens storlek.
Justera så att gummibandet inte är slakt.

B	Fäst hjälmhållarna i gummibandet.
Fäst två på framsidan (där gummit är dubbelt) och två på 
baksidan.

Varning
Kontrollera att hjälmhållarna sitter åt rätt håll.

C	Med huvuddynan fäst på framsidan av hjälmen, fäst 
gummibandet i den nedre delen av hjälmen.

Varning

 • Justera headsetet så att det är anpassat mot hjälmens mittlinje.
 • Dra kabeln över överdelen av gummibandet.

Observera
På grund av egenskaperna hos gummibandets material kan färgen 
på bandet färga av sig på hjälmen.
Vid rengöring, se den rengöringsmetod som rekommenderas för hjäl-
men.

D	Fäst de fyra hjälmhållarna på hjälmen.

Varning
Kontrollera att du fäster hjälmhållarna i positioner där de inte 
skadar skyddsmaterialet på hjälmens insida.

E	Dra kablarna genom hjälmens hållare (två punkter) 
och ut på baksidan av hjälmen.

Varning

 • Kontrollera att kabeln inte är skadad när du drar den genom 
hjälmhållarna.

 • När headsetet är fäst till hjälmen får det inte utsättas för kraftiga 
stötar.

 • När du inte bär hjälmen, lägg den på ett bord, en arbetsbänk 
eller dylikt. Om hjälmen hängs på en krok på en vägg och dylikt 
kan headsetet lossna och skadas.

Varning Försiktighetsåtgärder för användning av produkten

Kontrollera följande artiklar varje gång du använder den här produkten.

Fäst de fyra hjälmhållarna på 
hjälmen

Dra kabeln genom de två punk-
terna på hjälmhållarna

Kabeln kommer ut 
på baksidan

När linsen höjs ska den 
inte slå emot hjälmens 
skärm

Linsen bör stanna i den po-
sition till vilken den höjdes

Gummibandet ska 
inte vara slakt
Gummibandet ska 
inte ha skåror, sprickor, 
klyvningar eller vara 
smutsigt

Hjälmhållaren, bandhållaren och 
justeraren ska inte vara skadade, 
spruckna eller deformerade

Använd inte produkten om du upplever något problem med dessa artiklar, om produkten inte kan säkras ordentligt kan den orsaka olycka eller skada. 
Kontrollera även att du bytt ut alla förbrukningsartiklar om de är skadade eller slitna.

 • Innan den här produkten används, kontrollera att den kan bäras enligt procedurerna i ”Bära kontrollen” s. 9, såväl som på den här sidan och de följande sidorna.

• Kontrollera att kablarna så mycket som det är möjligt är fästa mot din kropp och inte buktar ut eller är slaka. Om kablar lossnar kan de fastna eller 
trasslas in i någonting och orsaka en olycka eller skada.

 

BT-2000
För båda headseten

BT-2200
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Bära Produkten

Observera
Om linsen är under ögonnivå och du inte kan se bilderna, använd 
den avsedda innerhjälmsmössan.

D	Justera linsen på båda sidorna av linsen om du 
endast ser en del av bilden eller om du inte ser den 
alls.
Justera den vänstra och den högra lika mycket så att linsen 
inte är lutad.

Om du trots detta inte kan se bilderna efter justeringen av 
linsen - börja då om från steg C.

E	Kontrollera att du kan skjuta upp linsen och säkra 
synligheten.
Om synligheten inte kan säkras när du skjuter upp linsen, eller 
om du inte kan skjuta upp linsen överhuvudtaget, börja då om 
från steg A.

Varning
För att förhindra att headsetet tappas när hjälmen tas av, håll huvuddyn-
an i ena handen medan hjälmen tas av.

Byta gummibandet (BT-2200)
Om headsetets gummiband försämras, byt det till nytt gummiband.

A	Med gummibandet vikt på hälften, dra det genom 
justeraren.
Kontrollera att du drar gummi genom den ojämna sidan på 
baksidan av justeraren.

B	Dra gummit genom öppningen i mitten av justera-
ren.
Dra ut den främre kanten av vikta övre gummibandet till 
hjälmsidan (inre runda sektionen).

2. Bära kontrollen
 ➡ ”Bära kontrollen” s. 9

3. Slå på
 ➡ ”Slå På och Av” s. 8

Kontrollera att strömindikatorn på produkten lyser ljusblått (påsla-
gen).

4. Att bära headsetet
Eftersom headsetets vikt gör att det är lätt hänt att hjälmen åker 
framåt, var noga med att hjälmen sitter fast ordentligt på ditt huvud.

Varning
När linsen är sänkt blir ditt synfält smalare, även om ingenting visas. När 
du inte tittar på bilder, se då till att du skjuter upp linsen för din egen 
säkerhet.

Observera
Headsetet kan bara bäras över glasögon som är upp till 143 mm breda.

A	Sätt på hjälmen.
Säkra hakremmen och justeraren så att hjälmen inte glider av 
under tiden du arbetar.

B	Sänk linsen under hjälmens skärm.

Om linsen stöter i hjälmens skärm när du sänker den behöver du 
sätta fast headsetet igen.

 ➡ ”1. Fäster headsetet till hjälmen” s. 13

C	Justera positionen för huvuddynan så att bilden 
visas i den korrekta positionen i linsen.
Höj och sänk linsen och justera så att den inte träffar hjälmens 
skärm.

För båda headseten
BT-2200

BT-2000
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Medföljande artiklar

Headset
Sätt på dig headsetet för att titta på 
bilder.

 ➡ ”3. Att bära headsetet” s. 17

Kontroll (med hållare)
Styr produkten.

 ➡ ”Bära kontrollen” s. 9

Armband
Tillåter dig att bära kontrollen på din 
arm.

Jojoklämma
Använd den här för att fästa kabeln.

Batteripack (x2)
Tillför ström till produkten.

 ➡ ”Ladda batteriet” s. 6

AC-adapter/AC-kabel
Laddar produkten.

 ➡ ”Ladda batteriet” s. 6

Mörkerglas
Skyddar produkten från överexponering 
av externt ljus.

 ➡ ”Montera Mörkerglas/Skyddsglas/
Linshållare” s. 7

Skyddsglas
Skyddar produktens lins från främman-
de och omkringflygande föremål.

 ➡ ”Montera Mörkerglas/Skyddsglas/
Linshållare” s. 7

Linshållare
Montera linserna i hållaren och fäst dem 
på headsetet. Detta tillåter användare 
som bär glasögon att avlägsna dessa 
innan de använder headsetet.

 ➡ ”Montera Mörkerglas/Skyddsglas/
Linshållare” s. 7

Mono-hörlurar med mikrofon
Utgående ljud från produkten och ingå-
ende ljud till produkten.

Insexnyckel och skruvar (x2)
Använd dessa för att sätta fast linshålla-
ren, mörkerglas och skyddsglas.

Innerdynorna (A/B/C)
Fäst dessa inuti headsetet för att justera 
headsetet till en bekväm position. In-
nerdynan B är redan fäst i headsetet vid 
köptillfället.

 ➡ ”Byta ut innerdynan” s. 7

Smart Headset

MOVERIO Pro Bruksanvisning

BT-2000

BT-2200
BT-2000

För båda headseten
BT-2000
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Namn på delar och Funktioner

Headset (BT-2000)

A	Kamera
Tar bilder och spelar in filmer. Ta bort skyddsfilmen innan an-
vändning. Du kan justera kamerans vinkel.

B	Kamera-indikator
Blinkar när kameran är igång.

C	Ljussensor
Känner av ljusstyrkan på din omgivning och justerar sedan auto-
matiskt ljusstyrkan på skärmen.

D	Huvuddyna
Passas mot din panna när du bär headsetet. Huvuddynan är 
utrustad med en inbyggd sensor som detekterar positionen och 
riktningen av produkten.

E	Lins
Visar bilder. När bilder inte visas kan du skjuta upp linsen till 
huvuddynan.

F	Linsjustering
Du kan justera kamerans riktningen vertikalt. Justera den vänstra 
och den högra lika mycket så att linsen inte är lutad under juste-
ringen.

G	Pannband
Säkrar headsetet på huvudet. Du kan justera längden för att an-
passa storleken till ditt huvud (huvudomfång: 560 till 640 mm).

H	Säkring för kabeln
Skyddar kablarna när du bär headsetet.

I	Skruvhål för att säkra mörkerglaset/skyddsglaset/
linshållaren
Montera mörkerglaset/skyddsglaset med hjälp av de yttre skruv-
hålen. Montera linshållaren med hjälp av de inre skruvhålen.

 ➡ ”Montera Mörkerglas/Skyddsglas/Linshållare” s. 7

J	Innerdynor (B)
Om headsetet känns trångt, byt ut den mot innerdyna A eller 
C. Användning av en mindre innerdyna gör att headsetet sitter 
lösare.

 ➡ ”Byta ut innerdynan” s. 7

För båda headseten
BT-2200

BT-2000
BT-2000
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1. Bära kontrollen
 ➡ ”Bära kontrollen” s. 9

2. Slå på
 ➡ ”Slå På och Av” s. 8

Kontrollera att strömindikatorn på produkten lyser ljusblått (påsla-
gen).

3. Att bära headsetet

Varning
När linsen är sänkt blir ditt synfält smalare, även om ingenting visas. När 
du inte tittar på bilder, se då till att du skjuter upp linsen för din egen 
säkerhet.

Observera
Headsetet kan bara bäras över glasögon som är upp till 143 mm breda.

A	Flytta linsens så långt bort från huvuddynan som 
möjligt.

Observera
När du bär headsetet över en keps - avlägsna då kepsen och 
montera den i headsetet.

 • Du kanske inte kan fästa den här produkten på hjälmar med 
stora skärmar. Det är även så, att om skärmen på hjälmen stick-
er ut för långt, kan den störa kamerabilden. Den rekommende-
rade skärmlängden är 40 mm eller mindre.

 • Passa storleken på kepsen med huvudet i förväg.
 • Placera huvuddynan på kepsens skärm.
 • Justera längden på pannbandet med storleken på kepsen.

B	Dra kabeln genom sektionen på headsetet som 
säkrar kabeln.

Bära Produkten

Varning Försiktighetsåtgärder för användning av produkten

 • Innan den här produkten används, kontrollera att den kan bäras enligt procedurerna i ”Bära kontrollen” s. 9, såväl som på den här sidan och de följande 
sidorna.

• Kontrollera att kablarna så mycket som det är möjligt är fästa mot din kropp och inte buktar ut eller är slaka. Om kablar lossnar kan de fastna eller 
trasslas in i någonting och orsaka en olycka eller skada.

BT-2200
BT-2000

För båda headseten
BT-2000



18

HE TR HU PL CS SV NO FI DA

Bära Produkten

C	Dra åt pannbandet och säkra huvuddynan.
Positionera headsetet under tiden som positionen för linsen 
justeras, så att du kan se bilderna tydligt.
Dra åt huvudbandet på baksidan av ditt huvud så att huvud-
dynan inte glider ur läge.

Observera
Se till att det inte finns något mellanrum mellan kepsens skärm 
och huvuddyna när du använder headsetet.

D	Justera linsen på båda sidorna av linsen om du 
endast ser en del av bilden eller om du inte ser den 
alls.
Se till att huvuddynan inte glider ur sitt läge medan du juste-
rar.
Justera den vänstra och den högra lika mycket så att linsen 
inte är lutad.

Om du trots detta inte kan se bilderna efter justeringen av 
linsen - börja då om från steg C.

E	Kontrollera att du kan skjuta upp linsen och säkra 
synligheten.
Om synligheten inte kan säkras när du skjuter upp linsen, eller 
om du inte kan skjuta upp linsen överhuvudtaget, börja då om 
från steg A.

Varning
Använd inte för mycket kraft när du justerar headsetets läge.

Observera

• Om headsetet känns trångt, byt ut den mot innerdyna A eller C. 
Användning av en mindre innerdyna gör att headsetet sitter lösare.

 ➡ ”Byta ut innerdynan” s. 7

• För att förhindra att produkten tappas, håll i huvuddynan i ena han-
den samtidigt som pannbandet lossas och headsetet tas av.

Återdra skruvar (BT-2000)
Efter att ha använt produkten under en längre tid, så kan skruvarna 
som håller linsen på plats lossna.
Dra åt skruvarna med jämna mellanrum med hjälp av insexnyckeln 
som medföljer.

För båda headseten
BT-2200

BT-2000
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Underhåll

Rengöring av laddningskontakterna
Om kontrollens strömanslutningar (x2) eller batteriets kontakter 
är smutsiga eller om det finns några främmande föremål som har 
fastnat på dem så kanske du inte kan ladda dem korrekt. Koppla 
bort AC-adaptern och AC-kabeln och torka sedan bort all smuts 
med en torr trasa eller med en bomullspinne. Vi rekommenderar att 
du rengör laddningskontakterna regelbundet (var tredje månad).

Varning

• Se till att du inte skadar laddningskontakterna med fingret eller med 
ett hårt föremål.

• Utsätt inte laddningskontakterna för vatten. Använd en torr trasa 
eller en bomullspinne vid rengöring av laddningskontakterna.

Rengöring av headsetet
• Om du kan se märken på bilden eller om bilden är oklar, kontrollera 

då att det inte är damm, fingeravtryck eller annan smuts på linsen. 
Torka försiktigt av linserna med en mjuk trasa om de är smutsiga.

Varning

När du torkar av linserna så ska du inte använda linsrengöringsvät-
skor eller organiska lösningsmedel.

• Torka försiktigt av kameran med en mjuk trasa om den är smutsig.
• Om innerdynan är smutsig, fukta då en trasa i varmt vatten, vrid ur 

den ordentligt och torka sedan den inre dynan noggrant.

Förvara och transportera headsetet
• Placera headsetet i lådan den kom mer med eller i hård väska när du 

ska förvara produkten.
• Om du inte ska använda produkten på ett tag, ta ur batterierna innan 

du förvarar produkten.
• När du förvarar headsetet, se då till att den placeras horisontellt så 

att den inte kommer i kontakt med hårda föremål. Om headsetet 
placeras med linsens nedåt och den kommer åt hårda föremål, så 
kan linsens skadas.

• När du bär headsetet, se då till att du har ett stadigt grepp om båda 
sidorna av headsetet så att det inte tappas.
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Felsökning
Om du misstänker att ett fel har uppstått, kontrollera följande.

Det går inte att använda kontrollen
• Du kan inte använda kontrollen när knapplåset lyser (Knapplås akti-

verat). Tryck på [  ] låsknappen för att låsa upp knapplåset.
 ➡ ”Inaktivera kontrollens funktioner (knapplås)” s. 8

• När strömindikatorn lyser blått (under viloläge), trycker du lätt på [ 
 ] strömindikatorn.

 ➡ ”Stänga av skärmen medan produkten är aktiverad (Viloläge)” s. 8

Kan inte ansluta till nätverket
• Kontrollera att den trådlösa LAN (Wi-Fi) kan nås från den plats där du 

använder produkten.
• Kontrollera att produktens nätverksinställningar är korrekta. Kontakta 

din nätverksadministratör för mer information.

Inställningar för datum och tid är åter-
ställda
Den här produkten är utrustad med ett reservbatteri för att behålla 
inställningarna för datum och tid, även om huvudbatteriet tar slut. 
Om du inte använder produkten under en längre tid kan laddnin-
gen för reservbatteriet ta slut och datum och tid återställs till deras 
standardvärden.

• Var noga med att ladda den här produkten med batteriet installe-
rat. Det tar ungefär fem dagar att ladda reservbatteriet fullt. Du kan 
fortfarande använda produkten medan reservbatteriet laddas.

 ➡ ”Ladda batteriet” s. 6

• När reservbatteriet har laddats, starta produkten, välj [Inställningar] - 
[SYSTEM] > [Datum och tid] och ställ sedan in datum och tid.

Produkten är inte påslagen
• Kontrollera att batterierna är korrekt monterade i kontrollen.
• Kontrollera att produkten är fulladdad.
• Om produkten inte kan slås på pga. otillräcklig strömstyrka så blinkar 

strömindikatorn rött tre gånger.
• Tryck på [  ] strömbrytaren tills strömindikatorn börjar lysa ljusblått. 

När strömindikatorn blinkar ljusblått är produkten på väg att starta. 
Drifttagningen är klar när strömindikatorn växlar från ett blinkande 
ljus till ett fast ljusblått.

 ➡ ”Slå På och Av” s. 8

• Om laddningen inte kan genomföras eller om åtgärderna inte svarar, 
tvinga produkten att stänga av och starta sedan om enheterna.

• Om kontrollen blir för varm på grund av långvarig användning eller 
om du befinner dig i en varm miljö kan produkten av säkerhetsskäl 
stängas av. Om du använder den här produkten under tiden som 
den laddas kan kontrollen bli mycket varm och laddningen kan 
avslutas. Vänta tills produkten har svalnat och slå sedan på den igen.

Det går inte att se några bilder
Headsetet kanske inte är på rätt höjd. 

(BT-2200) ➡ ”4. Att bära headsetet” s. 14 

(BT-2000) ➡ ”3. Att bära headsetet” s. 17

Det går inte att höra något ljud
Om du vill lyssna på ljud som kommer ifrån produkten, använd då 
de medföljande mono-hörlurarna med mikrofon.
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Tillvalsartiklar

För båda headseten

Hård väska
BO-HC2200
Använd den här väskan när du bär 
eller förvarar produkten.

Batteriladdare
BO-QC2000
Tillåter dig att ladda fyra batterier 
samtidigt. (Batterierna ingår ej.)

Batteripack (x2)*
BO-BP2000

Mörkerglas/Skyddsglasförpack-
ning*
BO-SD2000

Armband/Kontrollhållarförpack-
ning
BO-PW2000

Kontrollhållare*
BO-CH2200

Axelhållare
BO-SH2200

* Medföljer produkten vid köptillfället.

BT-2000

Innerdynor (A/B/C)/Linshållarför-
packning*
BO-IP2000

BT-2200

Hjälmhållare/gummibandspa-
ket*
BO-HP2200

Innerdynor/Linshållarförpack-
ning*
BO-IP2200

Du kan köpa reservdelar för att ersätta de delar som slits ut vid normal användning.
Se följande webbplats för att köpa reservdelar.
https://tech.moverio.epson.com/ja/store.html

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

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

Material Polysillikon TFT aktiv matrix.

LCD panelstorlek 0,42" bred panel (16:9)

LCD-panel antal pixlar Horisontell 960 x vertikal 540 punkter

Synfältsvinkel Uppskattningsvis 23 grader (diagonalt)

Den virtuella skärmstorleken Stöd för 64" (virtuellt synfält 4 m)

Färgåtergivning 24 bitars färg (uppskattningsvis 16 770 000 färger)

Filmformat som stöds MP4 (MPEG4+AAC), MPEG2 (H.264+AAC)

Stödda stillbildsformat JPEG, PNG, BMP, GIF

Stödda ljudformat WAV, MP3, AAC

Stödd 3D Sida-vid-sida-format

Internt minne Huvudminne 1 GB

Användarminne 8 GB

Externt minne microSD (2 GB maximalt), microSDHC (32 GB maximalt)

Anslutningsportar microUSB, 4 stifts minianslutning (hörlurar med mikrofon som följer CTIA-standarden) *1, microSD-kortlucka

Driftstemperatur 0 till 40°C fuktighet 20 till 80% (ingen kondens)

Laddningstemperatur 5 till 35°C fuktighet 20 till 80% (ingen kondens)

Förvaringstemperatur -10 till 60°C fuktighet 10 till 90% (ingen kondens)

Elektr isk spän-
ning

Kontroller 11 VDC 1,64 A (när AC-adaptern är ansluten)

AC-adapter Modellnummer AST1116Z2-1

Tillverkare PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Märkspänning/Ström 1,64A/11V

Strömförbrukning Vid full kapacitet 4000 mW, i viloläge 80 mW, avstängd 5 mW

Batteri Typ Litiumjonbatterier 1240 mAh (x2)

Litiuminnehåll Mindre än 1,5 g

Effektklass Under 20 Wh

Frekvensband IEEE 802.11 b/g/n/a

Frekvensområde 2,4 GHz band 1 till 13 ch, 5 GHz band 36 till 140 ch

Modulering OFDM, DS-SS

Potentiellt störningsområde 10 m

Batterilivslängd Ca 4 timmar (Vid drift med hög kapacitet)

Tillförlitlighet Livslängd 10 000 timmar (När ljusstyrkan är inställd på standardinställningen och används kontinuerligt i en miljö med 25°C. 
Skärmljusstyrkan minskar med 50 % från de initiala stadierna och prickar börjar visas under felperioden som påvi-
sar att den är utsliten.)

MTBF 180 000 timmar (Ett fel innebär ett slumpmässigt fel under den slumpmässiga perioden.)

Externa mått
(B x D x H)

Headset BT-2000: 205 x 136 x 100 mm (utan huvudbandet) 
BT-2200: 206 x 96 x 109 mm (utan gummibandet)

Kontroller 70 x 157 x 35,3 mm (utan den framskjutande delen)

Vikt Headset BT-2000: 290 g (utan kablar)  
BT-2200: 270 g (utan kablar)

Kontroller 265 g (utan batterier, 1 batteri väger ca. 50 g)

Kamera Antal pixlar 5 miljoner pixlar

B i ldupplös-
ningar

Stillbilder 2596 x 1948 punkter

Filmer 1920 x 1080 punkter

Djupläs-
ning

640 x 480 bildpunkter (djupläsning av avstånd 30 till 100 cm)

Hörlurar med 
mikrofon

Impedans i hörlurar 16Ω ±15%

Hörlursuttag Max. spänning 150 mV eller mindre
Spänning med bredbands-egenskaper 75 mV eller mer

Mikrofon Kondensatormikrofon

Sensorer GPS/geomagnetiska sensor/IMU (accelerometer/gyroskopsensor)/belysningssensor

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

Bluetooth 4.0 LE *2 PXP/FMP

*1 Begränsningar i drift kan uppstå vid bruk av en adapterkontakt.
*2 Du kan endast ansluta till en pejlsändare med enheter som specificerats av Epson.
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Immateriella rättigheter

Varumärken
microSDHC Logo är ett varumärke tillhörande SD-3C, LLC.

Wi-Fi® and Wi-Fi Direct™ är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance.
Andra produktnamn som används häri är enbart till som identifikation och kan vara varumärken tillhörande sina respektive ägare. Epson frånsäger sig alla 
som helst rättigheter i de märkena.

MJUKVARULICENSER 
FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

Programvaran ägs av Epson men den här produkten använder också en öppen källkod.
Nedan ges upplysningar om programvara med den öppna källkoden som används i den här produkten.
1. Den här produkten inkluderar mjukvaruprogram med öppen källkod i enlighet med vardera programs licensvillkor.  

Programvaran med öppen källkoder är utan garanti; men om en nedsatt funktion (inklusive fel som orsakats av programvaran) skulle uppstå hos denna 
produkt, så påverkas inte garantivillkoren.

2. Vi tillhandahåller mjukvaruprogram med öppna källkoder. Om du önskar få tag på ovan nämnda källkod, var vänlig besök "http://www.epson.com" 
och kontakta din regions kundtjänst. Vi tillhandahåller källkoden tills fem (5) år efter att den här produkten getts ut. Du ska följa licensvillkoren för varje 
mjukvaruprogram med öppen källkod.

3. Mjukvaruprogrammen med öppen källkod följer UTAN GARANTI, utan även den implicita garantin av SÄLJBARHET OCH KONDITION FÖR ETT BESTÄMT 
SYFTE. Se licensavtalen för varje mjukvaruprogram med öppen källkod för mer information, vilket beskrivs i produkten.

4. Licensvillkoren för varje mjukvaruprogram med öppen källkod beskrivs på Startskärmen > Inställningar > Om enheten > Juridisk information > Produk-
tens licenser med öppen källkod.

Allmän information

Information angående 
Trådlöst LAN

Om du inhandlar den här produkten utanför Nordamerika och Taiwan, var vänlig observera att den här produkten utstrålar trådlösa LAN elektromagnetiska 
vågor på kanalerna 1 till 13. Använd därför inte den trådlösa LAN-funktionen i Nordamerika och Taiwan där de trådlösa LAN-kanalerna begränsas till 1 till 11 
av den Trådlösa Telegrafilagen.
Följ lokala lagar och förordningar när du använder produkten i andra regioner.

Bestämmelser i den 
Trådlösa Telegrafilagen

Följande handlingar förbjuds av den Trådlösa Telegrafilagen
• Modifiering och demontering (vilket inkluderar antennen)
• Att ta bort överensstämmelseetiketten
• Användningen av 5 GHz bandbredd LAN utomhus

Begränsning av Använd-
ning

Den här produkten är tillverkad med beaktande av försäljningslandet. När du använder produkten utanför ditt försäljningsland, kontakta ditt närmsta sup-
portcenter.
När produkten används för applikationer som kräver hög tillförlitlighet/säkerhet för funktioner och precision, såsom transportenheter inom flygväsende, tåg, 
marinen, bilindustrin, utryckningsfordon, diverse säkerhetsenheter, bör du enbart använda produkten efter att noga övervägt felsäkerheter och redundans i 
din design för att behålla säkerhet och pålitlighet för det totala systemet.
På grund av att denna produkt inte var avsedd att brukas i applikationer som kräver extremt hög pålitlighet/säkerhet, såsom flygutrustning, huvudkommu-
nikationsutrustning, kärnvapenkontrollutrustning eller medicinsk utrustning i samband med direkta vårdåtgärder, var vänlig se till att använda ditt goda 
omdöme i avseende till lämpligheten av att använda produkten.

Information om Frekvens Den här produkten opererar på samma frekvensbandvidd som industriprodukter som mikrovågsugnar, vetenskapliga och medicinska enheter och mobila 
objektidentifikationssystem (RD-IF), (licenserade lokala radiostationer, amatör och olicensierade lågspännings radiostationer (härefter refererade till som 
"andra radiostationer")) använda i fabriksproduktionslinjer.
1. Innan du använder den här produkten, se till att det inte finns några "andra radiostationer" verksamma i din omgivning.
2. Om den här produkten skapar RF-interferens mellan produkten och "andra radiostationer", flytta genast till en ny plats, sluta använda produkten och 

kontakta din lokala återförhandlare för att fråga om råd för att förhindra störningar (till exempel gällande att upprätta partitioner).
3. I tillägg till detta; när störningar från skadliga radiovågor uppstår mellan produkten och "andra radiostationer", kontakta din lokala återförhandlare.

Autentiseringsinforma-
tion

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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Allmän information

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 instruc-
tions 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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Adresslistan är från mars 2019.

En uppdaterad lista finns på respektive webbplats nedan. Om du inte finner det du behöver på någon av dessa sidor kan du gå 
till Epsons hemsida: 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

Kontaktlista för Epson-projektor
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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

Kontaktlista för Epson-projektor 
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