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Güvenlik Talimatları
Güvenliğiniz için, ürünü doğru biçimde kullanmak amacıyla ekteki belgeleri dikkatle okuyun.
Belgeleri okuduktan sonra, ileride hızla başvurabilmek için güvenli bir yerde tutun.

Güvenlik simgeleri

 Uyarı

Bu simge, ihmal edilmesi durumunda yanlış 
kullanımdan dolayı ciddi kişisel yaralanmaya ve 
hatta ölüme yol açabilecek bilgileri göstermek-
tedir.

 Dikkat
Bu simge, ihmal edilmesi durumunda yanlış 
kullanımdan dolayı kişisel yaralanmaya ve fiziki 
hasara yol açabilecek bilgileri göstermektedir.

Genel bilgi simgeleri

Dikkat
Yeterince dikkat edilmezse hasarla veya yaralan-
mayla sonuçlanabilen prosedürleri gösterir.

Not Bir konuyla ilgili olarak bilmenizin yararlı olacağı 
ek bilgileri ve noktaları gösterir.

[ ] Denetleyici tuşlarını, simgeleri ve ekranda gö-
rüntülenen menü öğelerini belirtir.

➡ İlgili konulara başvuru gösterir.

 Uyarı Kullanım ortamı ve koşullarına yö-
nelik önlemler

Bu ürünü yalnızca belirtilen güç kaynağı voltajında kullanın.

Yalnızca birlikte verilen AC kablosunu ve AC adaptörünü kullanın. Diğer 
güç kaynağı aygıtlarını kullanmak, ısınma, yangın, patlama, arıza veya sıvı 
sızıntısıyla sonuçlanabilir.

Fişi kullanırken aşağıdaki önlemleri alın. Aksi halde yangın veya elektrik 
çarpmasıyla sonuçlanabilir.

• AC adaptörünü başka birçok aygıtın kullanmakta olduğu bir prize 
takmayın.

• Fişi tozlu bir prize takmayın.
• Fişi prize sıkıca takın.
• Fişi ıslak ellerle tutmayın.
• Fişi çıkarırken güç kablosundan çekmeyin.

Hasar görmüşse, birlikte verilen güç kablosunu kullanmayın. Aksi halde 
yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

• Birlikte verilen güç kablosunda herhangi bir değişiklik yapmayın.
• Birlikte verilen güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın.
• Güç kablosunu bükmeyin, kıvırmayın veya aşırı güç uygulamayın.
• Güç kablosunu sıcak elektrikli cihazlardan uzak tutun.

Güvenliğiniz için, kullanılmıyorken ürünün fişini prizden çıkarın. Yalıtım 
bozularak, elektrik çarpması, yangın veya arızayla sonuçlanabilir.

Fırtına sırasında fişe dokunmayın. Aksi halde yangın veya elektrik çarp-
masıyla sonuçlanabilir.

Bu ürünü, pencereleri kapalı arabalar, doğrudan güneş ışığı veya klima 
ya da ısıtıcı çıkışlarının önü gibi, belirtilen çalışma aralığının dışındaki 
sıcaklıklara maruz kalan konumlarda bırakmayın. Ani sıcaklık değişiklikle-
rine maruz kalan konumlardan da kaçının. Bu, ısı, yangın, hatalı çalışma, 
arıza veya hasardan dolayı şekil bozulmasıyla sonuçlanabilir.

Ürünü, banyo veya duş gibi ıslanabileceği veya yüksek düzeylerde neme 
maruz kalabileceği ortamlarda kullanmayın. Aksi halde yangın veya 
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Bu ürünü, mutfak tezgâhları veya nemlendiricilerin yakını gibi, dumana, 
buhara, yüksek neme veya toza maruz kalan konumlara yerleştirmeyin. 
Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya görüntü kalitesinde bozulmay-
la sonuçlanabilir.

Bu ürünü, kullanım sırasında bir bezle veya benzer bir malzemeyle ka-
patmayın. Aksi halde ısı veya yangın nedeniyle kasanın şekli değişebilir.

Kamera lensini uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. 
Aksi halde lensten kaynaklanan yoğun ışınlar nedeniyle yangın veya 
patlama olabilir.

 Uyarı Ürün kullanım önlemleri

Bu ürünü yüksek ses düzeyinde kullanmaya başlamayın. Aksi 
halde işitme kaybıyla sonuçlanabilir. Ürünü kapatmadan önce 
ses düzeyini azaltın, açtıktan sonra yavaş yavaş artırın. Olası 
işitme hasarını önlemek için, uzun süre boyunca yüksek ses 
düzeyinde dinlemeyin.

İletken nesnelerin şarj etme bağlayıcıya, harici aygıt bağlayıcıya veya 
kulaklık mikrofonu yuvasına dokunmasına izin vermeyin ve bağlantı nok-
talarına hiçbir iletken nesne koymayın. Aksi halde kısa devre oluşabilir ve 
yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Alkol, benzen veya tiner gibi çözücülerin ürüne dokunmasına izin 
vermeyin. Ayrıca, bu ürünü ıslak bezle ya da çözücülerle temizlemeyin. 
Bunu yapmak, ürünün kasasında yamulmaya veya çatlamaya neden 
olabilir ve elektrik çarpması, hatalı çalışma ya da yangınla sonuçlanabilir.

Kullanım Kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece ürünün kasası yalnızca 
yetkili servis personeli tarafından açılmalıdır. Ayrıca ürünü (sarf malzeme-
leri dâhil) parçalarına ayırmayın veya şeklini değiştirmeyin. Ürün içindeki 
parçaların çoğu yüksek gerilim taşır ve yangın, elektrik çarpması, kaza 
veya zehirlenmeye neden olabilir.

Ürünün lensini güçlü darbelere maruz bırakmayın veya sert nesnelere 
vurmayın. Lens hasar görürse parçalanıp gözlerde ve yüzde ciddi yara-
lanmalara neden olabilir.

Ürünü ateşe atmayın ve ısıtmayın. Bu ürünün yakınına mum gibi tutuşa-
bilir nesneler koymayın. Aksi halde ısı, yangın veya patlamayla sonuçla-
nabilir.

Ürünü takarken kablonun etraftaki herhangi bir nesneye takılmadığın-
dan emin olun. Kablonun boynunuza dolanmadığını da kontrol edin. 
Aksi halde kazayla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.

Kablonun hasarlı olmadığından emin olun. Aksi halde yangın veya elekt-
rik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

• Kabloya hasar vermeyin.
• Kablonun üzerine ağır nesneler koymayın.
• Kabloyu bükmeyin, kıvırmayın veya aşırı güçle çekmeyin.
• Güç kablosunu sıcak elektrikli cihazlardan uzak tutun.



3

DA FI NO SV CS PL HU TR HE

Güvenlik Talimatları
Güvenliğiniz için, ürünü doğru biçimde kullanmak amacıyla ekteki belgeleri dikkatle okuyun.
Belgeleri okuduktan sonra, ileride hızla başvurabilmek için güvenli bir yerde tutun.

Güvenlik Talimatları

Uyarı Görüntüleme tedbirleri

Bu ürünü araç kullanırken, motosiklet ya da bisiklete binerken veya 
başka tehlikeli işleri gerçekleştirirken takmayın. Aksi halde kazayla veya 
yaralanmayla sonuçlanabilir. 

Bu ürünü, merdiven gibi sabit olmayan konumlarda veya yüksek rakımda 
kullanmayın. Kabloların takılabileceği makine ya da ekipman yakını, çok 
fazla trafik bulunan veya karanlık olan yerler gibi tehlikeli konumlarda 
yürürken de ürünü kullanmayın. Aksi halde kazayla veya yaralanmayla 
sonuçlanabilir.

Bu ürünü kullanarak yürürken ya da ürünü tehlikeli bir konumda kullanır-
ken, kaza, düşme, takılma veya bir nesneye ya da birine çarpma nede-
niyle kendinizi yaralamamaya dikkat edin. Görüşünüzü engellememesi 
için lensi mümkün olduğunca yukarı kaydırın.

Karanlık konumlarda görüntülerken, görüntünün parlaklığından dolayı 
etrafınızdakileri görmek zor olur. Etrafınıza dikkat edin.

Bu ürünü küçük konumlarda kullanırken etrafınıza dikkat edin.

Bu ürünü takarken, gölgeliği kullanıyor olsanız bile doğrudan güneşe 
veya başka bir ışık kaynağına bakmayın. Bu, gözlerinizde ciddi yaralan-
maya veya görme kaybına neden olabilir.

Uyarı Ürün anormalliklerine yönelik ön-
lemler

Aşağıdaki durumlarda ürünü hemen kapatın, fişini çekin ve yerel bayiniz-
le veya Epson servisi çağrı merkeziyle iletişime geçin. Bu koşullar altında 
kullanmaya devam etmek yangınla veya elektrik çarpmasıyla sonuçlana-
bilir. Bu ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın.

• Duman görürseniz veya tuhaf bir koku alır ya da gürültü duyarsanız.
• Su, içecekler veya yabancı nesneler ürünün içine girerse.
• Ürün düşürülürse veya kasa hasar görürse.

Uyarı Kablosuz işlevi önlemleri

Bu ürünü havaalanı veya hastaneler gibi elektromanyetik dalgaların 
yasaklandığı alanlara götürdüğünüzde, alandaki yönergeleri izleyin ve 
ürünü kapatın veya Bluetooth ya da kablosuz LAN işlevini devre dışı bıra-
kın. Otomatik kapılar veya yangın alarmları gibi otomatik kontrol edilen 
aygıtların yakınında Bluetooth veya kablosuz LAN işlevini kullanmayın. 
Ürün otomatik açılma işlevine sahipse, ürünü kapatmadan önce bu işlevi 
devre dışı bırakın. Elektromanyetik dalgalar tıbbi ekipmanda elektroman-
yetik parazite veya ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.

Sağlık kuruluşlarında Bluetooth veya kablosuz LAN işlevini kullanırken 
aşağıdaki noktalara dikkat edin.

• Bu ürünü ameliyathanelere, Yoğun Bakım Ünitelerine veya Kardiyak 
Bakım Ünitelerine götürmeyin.

• Hastane koğuşunda ürünü kapatın veya elektromanyetik dalgaları 
durdurun.

• Hastane koğuşunda olmasanız bile, herhangi bir elektronik tıbbi 
ekipmanın bulunduğu tüm alanlarda ürünü kapatın veya elektro-
manyetik dalgaları durdurun.

• Tıbbi kurumlar tarafından belirlenmiş, elektromanyetik dalgalar yayan 
aygıtların kullanımını veya bu tür aygıtlarla bu tür alanlara girişi yasak-
layan kurallara uyun.

• Ürün otomatik açılma işlevine sahipse, ürünü kapatmadan önce bu 
işlevi devre dışı bırakın.

Kalp pili kullanıyorsanız veya elektrik şoku aleti takılıysa, Bluetooth veya 

kablosuz LAN işlevini kullanırken bu ürün ve takılı aygıt arasında en az 
22 cm mesafe bıraktığınızdan emin olun. Elektromanyetik dalgalar kalp 
pillerinin veya takılı elektrik şoku aletinin çalışmasını etkileyebilir. Kala-
balık bir tren gibi, yakınınızda kalp pili kullanıyor olabilecek birilerinin 
bulunabileceği bir konumdaysanız ürünü kapatın veya elektromanyetik 
dalgaları durdurun.

Dikkat Kullanım ortamı ve koşullarına yö-
nelik önlemler

Ürünü titreşimlere veya darbelere maruz kalacağı konumlara yerleştir-
meyin.

Görüntüleri izlemek için ürünü kullanırken, etrafınızda güvenliği al-
dığınızdan emin olun ve yakınlarınızda kırılabilir öğeler bırakmayın. 
İzlediğiniz görüntüler, yakındaki öğelerin hasar görmesi ya da kişisel 
yaralanmayla sonuçlanabilecek biçimde gövdenizi istemsizce hareket 
ettirmenize neden olabilir.

Bu ürünü yüksek gerilimli hatların veya manyetik öğelerin yakınına 
yerleştirmeyin. Aksi halde bozulma, hatalı çalışma veya arızayla sonuçla-
nabilir.

Bakım gerçekleştirirken, ürünü kapattığınızdan, fişini ve güç bağlayıcısını 
çıkardığınızdan, tüm kabloların bağlantısını kestiğinizden emin olun. 
Aksi halde elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Şarj belirtilen sürede bitmezse pili şarj etmeyi bırakın. Şarj etmeye 
devam etmek sıvı sızıntısına, ısınmaya, patlamaya veya yangına neden 
olabilir.

Piller doğru biçimde kullanılmazsa patlayabilir veya yangına, yaralan-
maya ve ürünün aşınmasına neden olabilecek şekilde sızıntı yapabilir. 
Bu ürünü güvenli biçimde kullandığınızdan emin olmak için aşağıdaki 
önlemleri alın.

• Farklı türde pilleri veya eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın
• Kullanım Kılavuzunda belirtilenlerin dışındaki pilleri kullanmayın.
• Pil sızıntı yaparsa, bir bezle sızan sıvıyı silin ve yeni pille değiştirin (sızan 

sıvı ellerinize bulaşırsa hemen suyla yıkayın).
• Değiştirme zamanı geldiğinde pilleri hemen çıkarın.
• Ürünü bir süre boyunca kullanmayacağınızda pilleri çıkarın.
• Pilleri ısıtmayın veya ateşe ya da suya atmayın.

Dikkat Ürün kullanım tedbirleri

Ürünü takarken kafa bandını aşırı sıkmayın. Bu, basınçtan dolayı yaralan-
ma veya kızarıklıkla sonuçlanabilir.

Ürünü takarken temas ettiği yerlerde (kafa, yüz vb.) kaşıntı hissedilirse 
veya olağan dışı bir kızarıklık ortaya çıkarsa ürünü kullanmayı bırakın ve 
yerel deri uzmanınıza danışın. Bazen ürünün kaplaması veya malzeme-
sinden dolayı alerji oluşabilir.

Ürünü kullanırken terlerseniz, kafanızdaki, yüzünüzdeki ve aygıtın üze-
rindeki teri silin. Bu koşullar altında kullanmaya devam etmek kaşıntıyla 
veya kızarıklıkla sonuçlanabilir.

Denetleyiciyi sıkıca tutun veya sabit bir yüzeye yerleştirin ve kabloların 
aşırı güçle çekilmediğinden emin olun. Denetleyicinin ağırlığı nedeniyle 
kulaklığı düşürmek yaralanmaya veya arızaya yol açabilir.

Bu ürünü yerel yasalarınız ve yönetmeliklerinize göre elden çıkarın.
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Güvenlik Talimatları

Dikkat Görüntüleme tedbirleri

Bu ürünle görüntü görüntülerken her zaman düzenli molalar verin. Uzun 
süre görüntüleme gözlerin yorulmasıyla sonuçlanabilir. Ara verdikten 
sonra bile yorgun veya rahatsız hissediyorsanız izlemeyi hemen bırakın.

Bu ürünü düşürmeyin veya gereksiz güç uygulamayın. Ayrıca, düşme 
gibi bir nedenle kırılırsa ürünü kullanmayı bırakın. Bu ürünü kullanmaya 
devam etmek cam parçaları nedeniyle yaralanmayla sonuçlanabilir.

Parmağınızı bu ürünün, menteşeler gibi hareketli parçalarına yerleştir-
meyin. Aksi halde yaralanmayla sonuçlanabilir.

Bu ürünü düzgün taktığınızdan emin olun. Doğru biçimde görüntü-
lenmeyen görüntüleri izlemeye devam etmek midenizin bulanmasına 
neden olabilir.

Bu ürün yalnızca kılavuzlarda belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Başka 
bir amaçla kullanmak yaralanmaya neden olabilir.

Bir sorun veya arıza oluşursa, ürünü kullanmayı hemen bırakın. Ürünü 
kullanmaya devam etmek yaralanmayla sonuçlanabilir veya mide bulan-
tısı hissetmenize neden olabilir.

Bir 3B görüntünün algılanması kişiye göre değişir. Garip hissediyorsanız 
veya 3B göremiyorsanız 3B işlevini kullanmayı bırakın. 3B görüntüleri gö-
rüntülemeye devam etmek mide bulantısı hissetmenize neden olabilir.

Görme yetenekleri gelişmekte olduğundan, altı yaşındaki ve daha küçük 
çocuklar bu ürünü kullanmamalıdır.  
Yedi yaşında ve daha büyük çocukların ürünü uzun süre kullanmaları 
engellenmeli, fiziksel durumunu izlemek için çocuğun sürekli gözetim 
altında tutulduğundan ve gözlerinin yorulmadığından emin olunmalıdır.

Işığa karşı duyarlıysanız veya mide bulantısı hissediyorsanız ürünü kullan-
mayın. Aksi halde önceden var olan sorunlarınız ağırlaşabilir.

Daha önceden gözünüzle ilgili sorununuz varsa bu ürünü kullanmayın. 
Aksi halde şaşılık, göz tembelliği veya anizometropi gibi belirtiler ağırla-
şabilir.

Dikkat Ürün anormalliğine yönelik önlem-
ler

Ürün hatalı çalıştığında, tamir edildiğinde veya başka türlü bir servis 
işlemi gördüğünde, üründe depolanan video ya da görüntü gibi veriler 
kaybedilebilir veya hasar görebilir. Epson, bu tür durumlarda herhangi 
bir veri kaybından, verilerde meydana gelecek hasardan veya yarar kay-
bından sorumlu olmayacaktır.

Biten lityum iyon pilleri geri dönüşüme verebilirsiniz. Ürünün 
iç pili hizmet ömrünün sonuna ulaştığında, geri dönüşüm 
konusunda bilgi için bir servis merkeziyle iletişime geçin.

Toz ve su geçirmezlik

Ürünün pil kapağı ve bağlantı noktası kapakları doğru biçimde takıl-
dığında, ürün, üçüncü bir tarafça yapılan testlerle onaylanan JISC0920 
(IEC60529:2001) temelinde IP54 standardına kadar toz ve su geçirmez-
liğine sahiptir. Toz ve su geçirmezlik özellikleri, ürünün her koşul altında 
çalışacağını veya hatalı çalışmalara karşı koruma sağlayacağını garanti 
etmez. Hatalı çalışmaların, kullanıcının ürünü yanlış kullanmasından 
kaynaklandığı belirlenirse garanti geçersiz olur.

IP5X uyumlu toz geçirmezlik düzeyi
• Bu, ürünün içine toz girmesini engeller.
• Ürüne az miktarda toz girse bile normal biçimde çalıştırılmaya devam 

edilebilir.

IPX4 uyumlu su geçirmezlik düzeyi
Ürün, bir musluktan 10 L/dk. hızında akan normal sıcaklıklardaki suya 
beş dakikadan uzun süre maruz bırakılırsa, ürüne su girmez ve normal 
biçimde çalıştırılabilir.

Dikkat Toz ve su geçirmezlik önlemleri

Ürünü kullanırken, tüm bağlı kabloları çıkarıp, pil kapağını, AC adaptörü 
bağlantı noktası kapağını ve mikro USB bağlantı noktası kapağını sıkıca 
kapatın.  Bu kapakları pil değişimi veya diğer amaçlar için su veya tozdan 
uzak bir konumda açın ve ıslak ellerle tutmayın. Bağlantı noktaları 
arasına, saç ya da kum gibi çok küçük çöp parçalarının takılması, ürüne 
su veya toz girmesine neden olabilir. Ürüne güç kablosu veya microUSB 
kablosu bağlandığında, toz ve su geçirmezlik performansı sürdürülemez.

Ürünü düşürmeyin veya ürüne hasar vermeyin. Bu, toz ve su geçirmezlik 
performansının düşmesine neden olabilir.

Kapakların arkasındaki kauçuk ambalajı sıyırmayın veya hasar görmesine 
izin vermeyin. Kauçuk ambalaja çöp yapışmasını önleyin. Bu, toz ve su 
geçirmezlik performansının düşmesine neden olabilir.

Ürüne diğer sıvıların (organik çözücüler, sabunlu su, sıcak kaynak suyu ve 
deniz suyu gibi) sıçramasına izin vermeyin veya bilerek suya koymayın.

Ürünü, banyo gibi neme maruz kalan konumlarda bırakmayın.

Bu ürünü şiddetli yağmurda kullanmayın.

Ürüne yağmur veya su sıçrarsa, en kısa zamanda kuru bir bezle silin.
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Parça Adları ve İşlevleri

Denetleyici 
Resimlerde, denetleyici tutucudan çıkarılmış denetleyici gösterilmektedir.

A	MicroUSB bağlantı noktası
Bir bilgisayara ve benzeri aygıta bağlarken piyasada bulunabilen 
bir USB kablosu kullanın.

B	Sıfırlama düğmesi
Ürün çalışmayı durdurursa, kapanmaya zorlamak için bu düğ-
meye basın.

C	microSD kart yuvası
Piyasada bulunabilen bir microSD kart takın.

D	[  ] Güç düğmesi
Ürünü açar veya kapatır.

 ➡ “Açma ve Kapatma”, s. 8

E	ABXY tuşları
Tuş işlevleri, kullanılmakta olan uygulamaya göre değişiklik gös-
terir. Aşağıda varsayılan ayarlar gösterilmektedir.

Tuş İşlev

A (Mavi) tuşu Önceki ekranı görüntüler.

B (Kırmızı) tuşu Ana ekrana dönmek için basın.

X (Yeşil) tuşu Geçerli ekran için kullanılabilir menüleri görüntüler.

Y (Sarı) tuşu Çapraz tuşa bastığınızda gerçekleştirilen işlem için, ses 
düzeyini ayarlama, parlaklığı ayarlama ve 2B/3B modlarına 
değiştirme arasında geçiş yapar.

F	[  ] Giriş tuşu
Ayarlar yapılırken veya bir uygulama çalıştırılırken öğeyi seçer ya 
da onaylar.

G	Çapraz tuş
Ayarlar yapılırken veya bir uygulama çalıştırılırken öğeleri seçer 
ve imleci taşır.

H	[  ] Tuş kilidi düğmesi
İstenmeyen işlemleri önlemek için denetleyici çalışmasını devre 
dışı bırakır (Tuş kilidi modu).

 ➡ “Denetleyici işlemlerini devre dışı bırakma (Tuş kilidi)”, s. 
8

I	Pil kapağı
Pili çıkaracağınız zaman kapağı çıkarın.
Denetleyici tutucusundayken kapağı çıkaramazsınız.

J	Tuş kilidi göstergesi
Tuş kilidi açıkken mavi renkte yanar.

K	Güç göstergesi
Ürünün durumunu, göstergenin rengi ve yanma durumuna 
göre kontrol edebilirsiniz.

Gösterge Durumu Ürün Durumu

Açık mavi Çalışıyor

Açık mavi renkte yanıp sönüyor (bir 
saniye aralıklarla)

Başlatılıyor / Kapatılıyor

Açık mavi renkte yanıp sönüyor (üç 
saniyede bir)

Şarj oluyor

Mavi Uyku modu

Kırmızı renkte yanıp sönüyor Pil azalıyor/Başlatma hatası

Üç kez kırmızı renkte yanıp sönüyor Başlatmak için yetersiz pil

Kırmızı ve mavi renkte yanıp sönüyor Pil değiştirme modu

L	Kulaklık yuvası
Birlikte verilen mikrofonlu kulaklık bağlanır.

M	AC adaptörü bağlantı noktası
Ürünü şarj etmek için AC adaptörü bağlanır.

 ➡ “Pili Şarj Etme”, s. 6

BT-2200
BT-2000

H
er İki Başlık İçin
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Hazırlanma

Pili Şarj Etme
İlk kez kullanırken ürünü şarj ettiğinizden emin olun.
İlk şarj yaklaşık üç saat sürer.

Dikkat
Ürünü kullanırken iki tane pil taktığınızdan emin olun.

A	Pil kapağını çıkarın.

B	İki tane pil takın.
Pildeki şarj etme bağlayıcılarını aygıttakilerle hizalayıp, yerine 
tıklayarak oturduğunu duyana kadar pili aşağı doğru bastırın.

C	Pil kapağını takın.

D	Denetleyiciyi, AC adaptörünü ve AC kablosunu bağ-
layın.

E	AC kablosunu takın.
Güç göstergesi açık mavi renkte yanıp söner. Güç göstergesi 
yanıp sönmeyi bırakıp açık mavi renkte yanmaya başladığında 
şarj tamamlanır. AC adaptörünün ve AC kablosunun bağlantısı-
nı kesin.

Not
İki tane pil takılı olarak şarj etme tamamlandığında ürünü yaklaşık dört 
saat kullanabilirsiniz. Pil ömrü, çevresel koşullara ve uygulama kullanım 
koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pili Değiştirme
Bu kısım, bitmekte olan bir pili şarj edilmiş olanla değiştirme yön-
temini açıklar. İsteğe bağlı pilleri ve değiştirme için pil şarj cihazını 
satın almanız gerekir.
Piller ürün açıkken değiştirilebilir.

Dikkat

• Ürün açıkken iki pili aynı anda çıkarmayın. Depolanan veriler ve ayar-
lar kaybolabilir.

• Bu ürün uzun bir süre kullanılmadığında, tarih ve saat ayarlarını tutan 
yedek pildeki şarj bitebilir, bundan dolayı da tarih ve saat ayarları 
varsayılan değerlerine döndürülür.

 ➡ “Tarih ve saat ayarları sıfırlanıyor”, s. 20

Not
Bu ürün, Pil değiştirme modunda pillerin nasıl değiştirildiğini gösteren 

bir işleve sahiptir. [  ] güç ve [  ] tuş kilidi düğmelerine aynı anda ba-
sıp, başlık tarafından görüntülenen yönergeleri izleyerek pilleri değiştirin.

A	Pil kapağını çıkarın.

Değiştirilmekte olan pile yönelik pil göstergesi kırmızı renkte 
yanıp söner.

Not
Ürün kapalıyken pil göstergesi çalışmaz.

B	Pillerden birini çıkarın.
Pil mandalına basarken pili kaldırarak çıkarın.

BT-2200
BT-2000

H
er İki Başlık İçin

H
er İki Başlık İçin
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Hazırlanma

C	Şarj edilmiş pili takın.
Pildeki şarj etme bağlayıcılarını aygıttakilerle hizalayıp, yerine 
tıklayarak oturduğunu duyana kadar pili aşağı doğru bastırın.

Pil göstergesi, sönmeden önce bir süre yeşil renkte yanar.
Diğer pile yönelik pil göstergesi kırmızı renkte yanıp sönerse, 
bu pili değiştirmek için prosedürü tekrarlayın. Her iki pil göster-
gesi de söndüğünde pil değiştirme işlemi tamamlanır.

D	Pil kapağını takın.

Not
Pil göstergesi kırmızı ve yeşil renklerde yanıp sönerse pille ilgili bir hata 
vardır. Ürünü kapatın, biraz bekleyin ve tekrar açın.

Hazırlanma

İç Tamponu Değiştirme
BT-2000 için üç (A/B/C) ve BT-2200 için bir tane yedek iç tampon 
türü vardır.
BT-2000 satın aldığınızda, başlığa iç tampon B takılıdır. Başlık sıkı olur-
sa, bunu iç tampon A veya C ile değiştirin. Daha küçük bir iç tampon 
kullanımı başlığın gevşek olmasına neden olur.

A	İç tamponun ortasından tutup, çıkarmak için dikkat-
lice çekin.

B	Yedek iç tamponun altındaki oyuğu başlıktaki çen-
tiklerle hizalayın.
Üstteki oyuk ile iç tamponun sol ve sağ taraflarındaki tırnakları 
takmak için başlığa doğru bastırın.

Gölgeliği/Koruyucu Kalkanı/Lens Tutucuyu Takma
Ürünle birlikte verilen altıgen anahtarı ve vidaları kullanarak gölgeliği/koruyucu kalkanı/lens tutucuyu takın.

Gölgeliği veya koruyucu kalkanı başlığın dış kısmına takıp, vida 
deliğini (A) kullanarak yerine sabitleyin. Gölgelik ve koruyucu 
kalkanı aynı anda takamazsınız.

Lens tutucuyu başlığa takmadan önce, yerel gözlükçünüzün lensi 
lens tutucuya takmasını sağlayın. Lensler takıldıktan sonra, tutucuyu 
başlığın iç kısmına takıp, vida deliğini (B) kullanarak yerine sabitleyin.
(Lenslerin maliyetinden müşteri sorumludur. Tüm gözlükçüler bu 
prosedürü gerçekleştiremeyebilir.)

Lens tutucu destekli lensler

Lens (G x Y) 50 x 24 mm

Burun pedleri 20 mm

Çerçeve PD 70mm

Kavis 4

Not
Renkli, aynalı ve polarize lensler gibi özel lensleri kullanırken görün-
tüleri görüntüleyemeyebilirsiniz.

BT-2200
BT-2000

H
er İki Başlık İçin
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Kapatma
[  ] güç düğmesini bir saniyeden uzun süre basılı tutup, başlık 
tarafından görüntülenen mesajda [Tamam] öğesini seçin.

Not
Çalışma donarsa, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kapanmaya 
zorlayabilirsiniz.

• [  ] güç düğmesini sekiz saniyeden uzun süre basılı tutun.
• İnce bir nesne kullanarak sıfırlama düğmesine en az iki saniye basın.

Dikkat
Çalışma donmadığı sürece ürünü kapanmaya zorlamayın. Depolanan 
veriler ve ayarlar kaybolabilir.

Açma
Güç göstergesi açık mavi renkte yanana kadar [  ] güç düğmesine 
basın

Başlatılırken güç göstergesi açık mavi renkte yanıp söner. Güç gös-
tergesi yanıp sönme durumundan açık mavi renkte yanma durumu-
na değiştiğinde başlatma tamamlanır.

Ürünü açtığınızda, lens içinden bakıldığında görüntüler yaklaşık 4 m 
uzağınızda görüntülenir.

4m

Not
Bir görüntünün algılanması kişiye bağlı olarak değişir.

Ürün açıkken ekranı kapatma (Uyku modu)
[  ] Güç düğmesine kısa süreli bastığınızda, güç göstergesi mavi 
renge döner ve ürün uyku moduna girer. Ürünü uyku modundan 
çıkarmak için [  ] güç düğmesine tekrar kısa süreli basın.

Denetleyici işlemlerini devre dışı bırakma (Tuş kilidi)

[  ] Tuş kilidi düğmesini basılı tuttuğunuzda, tuş kilidi göstergesi 
mavi renkte yanar ve tuş kilidi işlevi etkinleşir. Tuş kilidini açmak için [ 

 ] tuş kilidi düğmesine tekrar basın.

Açma ve Kapatma

Not
Ürünü açmadan önce pilin şarj edilmiş olduğunu kontrol edin.

 ➡ “Pili Şarj Etme”, s. 6

BT-2200
BT-2000

H
er İki Başlık İçin

H
er İki Başlık İçin
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Denetleyiciyi Takma

Denetleyiciyi Belinize Takma

Denetleyici tutucuyu belinizdeki kemere takın.

Dikkat
Kemer kullanmıyorsanız denetleyiciyi belinize takamazsınız. 

A	Denetleyiciyi denetleyici tutucuya yerleştirin.
Denetleyiciyi kontrol paneli görülebilecek şekilde tutucuya 
yerleştirin.

B	Denetleyici tutucunun arkasındaki kayışı kemeriniz-
le pantolonunuzun arasından geçirin.

C	Kayışı denetleyici tutucunun alt kısmına takın.

D	Kablonun fazlalık yapan kısmını sarıp kayışla yerine 
sabitleyin.
Kablonun etraftaki herhangi bir nesneye takılmadığından emin 
olun.

E	Kabloyu makaralı klipsle sabitleyin.
Makaralı klipsi, kablo karın bölgenize yakın olarak sarkacak 
şekilde yakanıza takın.

Uyarı Ürün kullanım önlemleri

 • Bu ürünün her kullanımında aşağıdaki parçaların hasarlı olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.
• Denetleyici tutucu
• Kol bandı
• Omuz tutucu (isteğe bağlı)
• Makaralı klips

Bu öğelerin herhangi biriyle ilgili sorun fark ederseniz, güvenli biçimde sabitlenemediğinde bir kazaya veya yaralanmaya neden olabileceğinden 
ürünü kullanmayın.

• Denetleyiciyi takarken kablolar gevşerse, bir nesneye takılarak veya dolaşarak bir kazaya ya da yaralanmaya neden olabilir.  
Tüm kabloların güvenli biçimde bağlandığından emin olun.

Denetleyiciyi belinize veya kolunuza takabilirsiniz.
İsteğe bağlı omuz tutucuyu kullanırken, bu ürünü göğsünüze de takabilirsiniz.
Çalışırken, ürünü, hareketlerinizi engellemeyen bir konuma taktığınızdan emin olun.

Not

Denetleyiciyi ve başlığı takmadan önce, birlikte verilen mikrofonlu kulaklığı takın. 
Denetleyicideki kulaklık yuvasına bağlayıp, sağdaki şekilde gösterildiği gibi takın. 

Dikkat
Denetleyiciyi denetleyici tutucudan alırken, denetleyiciyi iterek, denetleyici tutucunun alt kısmındaki delikten çıkarın. Kablolardan asılarak çıkarmayın.

BT-2200
BT-2000

H
er İki Başlık İçin

H
er İki Başlık İçin
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 Denetleyiciyi Takma

Bu kısım, kol bandını kullanarak denetleyiciyi kolunuza takma yönte-
mini açıklar.

A	Denetleyiciyi denetleyici tutucuya yerleştirin.
Denetleyiciyi kontrol paneli görülebilecek şekilde tutucuya 
yerleştirin.

B	Kol bandını denetleyici tutucudan geçirip, kolunu-
zun kalınlığında bir ilmek oluşturun.

Not
Kol bandı dikey olarak da geçirilebilir.

C	Denetleyici tutucuyu kolunuza yerleştirip kol ban-
dıyla sabitleyin.

D	Kablonun fazlalık yapan kısmını sarıp kayışla yerine 
sabitleyin.
Kablonun etraftaki herhangi bir nesneye takılmadığından emin 
olun.

E	Kabloyu makaralı klipsle sabitleyin.
Makaralı klipsi yakanıza takın.

Denetleyiciyi Kolunuza Takma

C	Kemerin uzunluğunu ayarlayın.
Uzunluğu, denetleyici rahatça çalıştırılabileceği bir konumda
olacak şekilde ayarlayın.

D	Kabloyu makaralı klipsle sabitleyin.
Makaralı klipsi omuz tutucunun kemerine takın ve kabloyu 
arkanızdan yönlendirin.

Denetleyiciyi göğsünüzün üzerine takmak için isteğe bağlı
omuz tutucuyu kullanabilirsiniz.

Not

• Ürünün düşmesini önlemek için, aksesuar çantasındaki çıtçıtı kullan-
dığınızdan emin olun.

• Omuz tutucuya bir fener de takabilirsiniz.

A	Denetleyiciyi denetleyici tutucuya yerleştirin.
Denetleyiciyi kontrol paneli görülebilecek şekilde tutucuya 
yerleştirin.

B	Omuz tutucuyu denetleyici önde olacak şekilde 
ayarlayıp, ardından ayarlayıcıyı bağlayın.
Omuz tutucuyu, denetleyicinin kontrol paneli önde olacak 
şekilde takın.

Omuz Tutucuyu Takma

BT-2200
BT-2000

H
er İki Başlık İçin
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Paketteki Öğeler

Desteklenen Kask Boyutları

Başlık
Görüntüleri izlemek için kaska takın.

 ➡ “4. Başlığı takma”, s. 14

Denetleyici (denetleyici tutucu-
lu)
Ürünü çalıştırır.

 ➡ “Denetleyiciyi Takma”, s. 9

Kol bandı
Denetleyiciyi kolunuza takmanızı sağlar.

Makaralı klips
Kabloyu sabitlemek için bunu kullanın.

Pil paketleri (2 adet)
Ürüne güç verir.

 ➡ “Pili Şarj Etme”, s. 6

AC adaptörü/AC kablosu
Ürünü şarj eder.

 ➡ “Pili Şarj Etme”, s. 6

Gölgelik
Ürünü çok fazla dış ışığa karşı gölgeler.

 ➡ “Gölgeliği/Koruyucu Kalkanı/Lens 
Tutucuyu Takma”, s. 7

Koruyucu kalkan
Ürünün lensini yabancı ve uçuşan nes-
nelerden korur.

 ➡ “Gölgeliği/Koruyucu Kalkanı/Lens 
Tutucuyu Takma”, s. 7

Lens tutucu
Lensleri tutucuya monte edin ve başlığa 
takın. Bu, gözlük kullanan kişilerin başlığı 
takmadan önce gözlüklerini çıkarmaları-
na olanak tanır.

 ➡ “Gölgeliği/Koruyucu Kalkanı/Lens 
Tutucuyu Takma”, s. 7

Mikrofonlu mono kulaklık
Üründen ses çıkışını ve ürüne ses girişini 
sağlar.

Altıgen anahtar ve vidalar (2 
adet)
Lens tutucuyu, gölgeliği ve koruyucu 
kalkanı takmak için bunları kullanın.

Kask tutucular (4 adet)
Kaskı başlığa sabitlemek için bunları 
kullanın.

Smart Headset

MOVERIO Pro Kullanım Kılavuzu

Dış Boyutlar Genişlik 260 mm, derinlik 300 mm'den az

Siperlik uzunluğu 45 mm'den az

Çevre uzunluğu 800 mm'den az

Siperlik genişliği 180 mm'den az

* Bu, önde bir koruyucu maskeye sahip başlıklar için veya kaska bir siperlik takıldığında kullanılamaz.
* Bu, tüm çevresinde siperlik bulunan bir kaskla kullanılamaz.
* Bu, bisiklet kaskları, motosiklet kaskları veya baretlerle kullanılamaz.

BT-2200

BT-2000
H

er İki Başlık İçin
BT-2200
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Parça Adları ve İşlevleri

A	Kamera
Görüntüleri ve filmleri yakalar. Kullanmadan önce koruyucu filmi 
çıkarın. Kameranın açısını ayarlayabilirsiniz.

B	Kamera göstergesi
Kamera çalışırken yanıp söner.

C	Işık sensörü
Çevrenizdeki parlaklığı algılayıp ekranın parlaklığını otomatik 
olarak ayarlar.

D	Kafa tamponu
Başlığı takarken alnınıza oturur. Kafa tamponu, ürünün konumu-
nu ve yönünü algılamak için bir yerleşik sensörle donatılmıştır.

E	Lens
Görüntüleri gösterir. Görüntüler olmadığında lensi kafa tampo-
nuna doğru yukarı kaydırabilirsiniz.

F	Lens ayarlayıcı
Lensin konumunu dikey olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarlama 
sırasında lensin eğilmemesi için sol ve sağ tarafları aynı miktarda 
ayarlayın.

G	Lastik kayış
Başlığı kaskınıza sabitler.

 ➡ “Lastik Kayışı Değiştirme (BT-2200)”, s. 14

H	Kask tutucu
Kullanım sırasında kaskın çıkmamasını sağlamak için dört kask 
tutucuyu kullanın.
Bu, başlık takılırken kabloları da sabitler.

I	Ayarlayıcı
Lastik kayışın uzunluğunu kaskın boyutuna göre ayarlar.

J	 Kayış tutucu
Lastik kayışı değiştirirken, kayışı bunların her birinden geçirin.

K	İç tampon
Kaskın önüne tutturulur.

L	Gölgeliği/koruyucu kalkanı/lens tutucuyu sabitlemek 
için vida delikleri
Dış vida deliklerini kullanarak gölgeliği/koruyucu kalkanı takın. İç 
vida deliklerini kullanarak lens tutucuyu takın.

 ➡ “Gölgeliği/Koruyucu Kalkanı/Lens Tutucuyu Takma”, s. 7

Başlık (BT-2200)

BT-2000
H

er İki Başlık İçin
BT-2200
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Ürünü Takma

BT-2200 için, takmadan önce başlığı kaska sabitlemeniz gereklidir.

 ➡ “Desteklenen Kask Boyutları”, s. 11

1. Başlığı kaska sabitleme

A	Lastik kayışın uzunluğunu kaskın boyutuna göre 
ayarlayın.
Lastik kayışta hiçbir gevşeklik olmayacak şekilde ayarlayın.

B	Kask tutucuları lastik kayışa takın.
Öne (lastiğin ikiye katlandığı yer) ve arkaya ikişer tane takın.

Dikkat
Kask tutucuların doğru yöne baktığından emin olun.

C	Kafa tamponu kaskın önüne tutturulmuş olarak, lastik 
kayışı kaskın alt kısmına sabitleyin.

Dikkat

 • Başlığı, kaskın merkez hattıyla hizalanacak şekilde ayarlayın.
 • Kabloyu lastik kayışın üzerinden yönlendirin.

Not
Lastik kayışın malzemesinin özelliklerinden dolayı, kayışın rengi 
kaska geçebilir.
Temizlerken, kask için önerilen temizleme yöntemine bakın.

D	Dört kask tutucuyu kaska takın.

Dikkat
Kask tutucuları, kask içindeki koruyucu malzemeye hasar vermeye-
cekleri konumlara taktığınızdan emin olun.

E	Kabloları kask tutuculardan (iki nokta) geçirin ve 
kaskın arkasından çıkarın.

Dikkat

 • Kask tutuculardan geçirirken kablonun hasar görmediğinden 
emin olun.

 • Başlık kaska takıldığında, güçlü darbelere maruz bırakmayın.
 • Kaskı takmıyorken masa veya çalışma tezgâhı gibi bir yere 
bırakın. Kask, duvar gibi bir konumdaki bir kancaya asılırsa başlık 
düşerek hasar görebilir.

Uyarı Ürün kullanım önlemleri

Bu ürünün her kullanımında aşağıdaki öğeleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Dört kask tutucuyu kaska sabitle-
yin.

Kabloyu kask tutuculardaki iki 
noktadan geçirin.

Kablo arka taraftan 
çıkar.

Lens yükseltildiğinde 
kaskın siperliğine çarpma-
malıdır.

Lens, yükseltildiği konumda 
durmalıdır.

Lastik kayış gevşek 
olmamalıdır.
Lastik kayış kesik, 
çatlak, kopuk veya kirli 
olmamalıdır.

Kask tutucu, kayış tutucu ve ayar-
layıcı hasarlı, çatlak veya bozuk 
şekilli olmamalıdır.

Bu öğelerin herhangi biriyle ilgili sorun fark ederseniz, güvenli biçimde sabitlenemediğinde bir kazaya veya yaralanmaya neden olabileceğinden ürünü 
kullanmayın. Hasarlı veya yıpranmış olmaları durumunda sarf malzemelerini değiştirdiğinizden de emin olun.

 • Bu ürünü çalıştırmadan önce, bu ve izleyen sayfalardakilerin yanı sıra “Denetleyiciyi Takma”, s. 9 kısmındaki prosedürlere göre takılabildiğinden emin olun.

• Kabloların mümkün olduğu ölçüde gövdenize sabitlendiğinden ve sarkmadıklarından emin olun. Kablolar gevşerse, bir nesneye takılarak veya dola-
şarak bir kazaya ya da yaralanmaya neden olabilir.

 

BT-2000
H

er İki Başlık İçin
BT-2200
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Ürünü Takma

Not
Lens göz hizasının altındaysa ve görüntüleri göremiyorsanız, özel 
kask iç başlığını kullanın.

D	Görüntünün bir kısmını veya tamamını göremezse-
niz, lensin herhangi bir tarafındaki lens ayarlayıcıyı 
ayarlayın.
Lensin eğilmemesi için sol ve sağ tarafları aynı miktarda ayarla-
yın.

Lens ayarlayıcıyı ayarladıktan sonra bile görüntüleri izleyemez-
seniz C adımından tekrar başlayın.

E	Lensi yukarı kaydırabildiğinizi ve görüşü sabitleye-
bildiğinizi kontrol edin.
Lensi yukarı kaydırdığınızda görüş sabitlenemezse veya lensi 
yükseltemezseniz A adımından tekrar başlayın.

Dikkat
Kask çıkarılırken başlığın düşmesini önlemek için, kaskı çıkarırken bir 
elinizle kafa tamponunu tutun.

Lastik Kayışı Değiştirme (BT-2200)
Başlığın lastik kayışı kötü duruma gelirse, yeni bir lastik kayışla değiş-
tirin.

A	Lastiği ikiye katlanmış olarak ayarlayıcıdan geçirin.
Lastiği, ayarlayıcının arkasındaki pürüzlü taraftan geçirdiğiniz-
den emin olun.

B	Lastiği, ayarlayıcının ortasındaki boşluktan geçirin.
Lastik kayışın katlanmış ucunu kask tarafına (iç yuvarlak kısım) 
tarafına çekin.

2. Denetleyiciyi takma
 ➡ “Denetleyiciyi Takma”, s. 9

3. Açma
 ➡ “Açma ve Kapatma”, s. 8

Üründeki güç göstergesinin açık mavi renkte yandığını (açık olduğu-
nu) kontrol edin.

4. Başlığı takma
Başlığın ağırlığı kaskın öne doğru kaymasını kolaylaştırdığından, 
kaskın kafanıza sıkıca oturduğundan emin olun.

Dikkat
Lens aşağı indirildiğinde, hiçbir içerik görüntülenmediğinde bile görüş 
alanınız daralır. Görüntüleri izlemiyorken, güvenliğiniz için lensi yukarı 
kaydırdığınızdan emin olun.

Not
Başlık, 143 mm genişliğe kadar olan gözlüklerin üzerine takılabilir.

A	Kaskı takın.
Çalışırken kaskın kayıp çıkmaması için çene kayışını ve ayarlayı-
cıyı sabitleyin.

B	Lensi kaskın siperliğinin altına indirin.

Lensi aşağı indirdiğinizde kaskın siperliğine çarparsa başlığı tekrar 
takmanız gerekir.

 ➡ “1. Başlığı kaska sabitleme”, s. 13

C	Görüntünün lenste doğru konumda görüntülenme-
si için kafa tamponunun konumunu ayarlayın.
Lensi yükseltip aşağı indirin ve kaskın siperliğine çarpmayacak 
şekilde ayarlayın.

H
er İki Başlık İçin

BT-2200
BT-2000
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Pakette Bulunanlar

Başlık
Görüntüleri görmek için başlığı takın.

 ➡ “3. Başlığı takma”, s. 17

Denetleyici (denetleyici tutucu-
lu)
Ürünü çalıştırır.

 ➡ “Denetleyiciyi Takma”, s. 9

Kol bandı
Denetleyiciyi kolunuza takmanızı sağlar.

Makaralı klips
Kabloyu sabitlemek için bunu kullanın.

Pil paketleri (2 adet)
Ürüne güç verir.

 ➡ “Pili Şarj Etme”, s. 6

AC adaptörü/AC kablosu
Ürünü şarj eder.

 ➡ “Pili Şarj Etme”, s. 6

Gölgelik
Ürünü çok fazla dış ışığa karşı gölgeler.

 ➡ “Gölgeliği/Koruyucu Kalkanı/Lens 
Tutucuyu Takma”, s. 7

Koruyucu kalkan
Ürünün lensini yabancı ve uçuşan nes-
nelerden korur.

 ➡ “Gölgeliği/Koruyucu Kalkanı/Lens 
Tutucuyu Takma”, s. 7

Lens tutucu
Lensleri tutucuya monte edin ve başlığa 
takın. Bu, gözlük kullanan kişilerin başlığı 
takmadan önce gözlüklerini çıkarmaları-
na olanak tanır.

 ➡ “Gölgeliği/Koruyucu Kalkanı/Lens 
Tutucuyu Takma”, s. 7

Mikrofonlu mono kulaklık
Üründen ses çıkışını ve ürüne ses girişini 
sağlar.

Altıgen anahtar ve vidalar (2 
adet)
Lens tutucuyu, gölgeliği ve koruyucu 
kalkanı takmak için bunları kullanın.

İç tamponlar (A/B/C)
Başlığı rahat bir konuma ayarlamak için 
başlığın içine takın. İç tampon B, satın 
alım zamanında başlığa takılıdır.

 ➡ “İç Tamponu Değiştirme”, s. 7

Smart Headset

MOVERIO Pro Kullanım Kılavuzu

BT-2000

BT-2200
BT-2000

H
er İki Başlık İçin

BT-2000
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Parça Adları ve İşlevleri

Başlık (BT-2000)

A	Kamera
Görüntüleri ve filmleri yakalar. Kullanmadan önce koruyucu filmi 
çıkarın. Kameranın açısını ayarlayabilirsiniz.

B	Kamera göstergesi
Kamera çalışırken yanıp söner.

C	Işık sensörü
Çevrenizdeki parlaklığı algılayıp ekranın parlaklığını otomatik 
olarak ayarlar.

D	Kafa tamponu
Başlığı takarken alnınıza oturur. Kafa tamponu, ürünün konumu-
nu ve yönünü algılamak için bir yerleşik sensörle donatılmıştır.

E	Lens
Görüntüleri gösterir. Görüntüler olmadığında lensi kafa tampo-
nuna doğru yukarı kaydırabilirsiniz.

F	Lens ayarlayıcı
Lensin konumunu dikey olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarlama 
sırasında lensin eğilmemesi için sol ve sağ tarafları aynı miktarda 
ayarlayın.

G	Kafa bandı
Başlığı kafanıza sabitler. Kafanızın ölçüsüne uydurmak için uzun-
luğu ayarlayabilirsiniz (kafa çevresi: 560 ila 640 mm).

H	Kablo sabitleyici
Başlık takılırken kabloları sabitler.

I	Gölgeliği/koruyucu kalkanı/lens tutucuyu sabitlemek 
için vida delikleri
Dış vida deliklerini kullanarak gölgeliği/koruyucu kalkanı takın. İç 
vida deliklerini kullanarak lens tutucuyu takın.

 ➡ “Gölgeliği/Koruyucu Kalkanı/Lens Tutucuyu Takma”, s. 7

J	İç tampon (B)
Başlık sıkı olursa, bunu iç tampon A veya C ile değiştirin. Daha 
küçük bir iç tampon kullanımı başlığın gevşek olmasına neden 
olur.

 ➡ “İç Tamponu Değiştirme”, s. 7

H
er İki Başlık İçin

BT-2200
BT-2000
BT-2000
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1. Denetleyiciyi takma
 ➡ “Denetleyiciyi Takma”, s. 9

2. Açma
 ➡ “Açma ve Kapatma”, s. 8

Üründeki güç göstergesinin açık mavi renkte yandığını (açık olduğu-
nu) kontrol edin.

3. Başlığı takma

Dikkat
Lens aşağı indirildiğinde, hiçbir içerik görüntülenmediğinde bile görüş 
alanınız daralır. Görüntüleri izlemiyorken, güvenliğiniz için lensi yukarı 
kaydırdığınızdan emin olun.

Not
Başlık, 143 mm genişliğe kadar olan gözlüklerin üzerine takılabilir.

A	Lensi kafa tamponundan olabildiğince uzağa götü-
rün.

Not
Başlığı şapka üzerine takarken, şapkayı çıkarıp başlığa yerleştirin.

 • Bu ürünü, geniş siperliğe sahip kasklara takamayabilirsiniz. 
Kaskın siperliği çok fazla çıkıntılıysa kamera görüntüsünü de en-
gelleyebilir. Önerilen siperlik uzunluğu 40 mm veya daha azdır.

 • Şapkanın boyutunu önceden kafanıza uydurun.
 • Kafa tamponunu şapkanın siperliğine yerleştirin.
 • Kafa bandının uzunluğunu, şapkanın boyutuna göre ayarlayın.

B	Kabloyu, başlığın kablo sabitleyici kısmından geçi-
rin.

Ürünü Takma

Uyarı Ürün kullanım önlemleri

 • Bu ürünü çalıştırmadan önce, bu ve izleyen sayfalardakilerin yanı sıra “Denetleyiciyi Takma”, s. 9 kısmındaki prosedürlere göre takılabildiğinden emin olun.

• Kabloların mümkün olduğu ölçüde gövdenize sabitlendiğinden ve sarkmadıklarından emin olun. Kablolar gevşerse, bir nesneye takılarak veya dola-
şarak bir kazaya ya da yaralanmaya neden olabilir.

BT-2200
BT-2000

H
er İki Başlık İçin

BT-2000
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Ürünü Takma

C	Kafa bandını sıkıp kafa tamponunu sabitleyin.
Görüntüleri belirgin biçimde görebilmek için lensin konumunu 
ayarlarken başlığı konumlandırın.
Konumundan kayıp çıkmaması için kafa tamponunu kafanızın 
arkasında sıkın.

Not
Başlığı şapkayla birlikte takarken, şapkanın siperliğiyle kafa tampo-
nu arasında hiç boşluk olmadığından emin olun.

D	Görüntünün bir kısmını veya tamamını göremezse-
niz, lensin herhangi bir tarafındaki lens ayarlayıcıyı 
ayarlayın.
Ayarlama yaparken kafa tamponunun kayıp çıkmadığından 
emin olun.
Lensin eğilmemesi için sol ve sağ tarafları aynı miktarda ayarla-
yın.

Lens ayarlayıcıyı ayarladıktan sonra bile görüntüleri izleyemez-
seniz C adımından tekrar başlayın.

E	Lensi yukarı kaydırabildiğinizi ve görüşü sabitleye-
bildiğinizi kontrol edin.
Lensi yukarı kaydırdığınızda görüş sabitlenemezse veya lensi 
yükseltemezseniz A adımından tekrar başlayın.

Dikkat
Başlığın konumunu ayarlarken çok fazla güç uygulamayın.

Not

• Başlık sıkı olursa, bunu iç tampon A veya C ile değiştirin. Daha küçük 
bir iç tampon kullanımı başlığın gevşek olmasına neden olur.

 ➡ “İç Tamponu Değiştirme”, s. 7

• Ürünün düşmesini önlemek için, kafa bandını gevşetip başlığı çıkarır-
ken bir elinizle kafa tamponunu tutun.

Vidaları Tekrar Sıkma (BT-2000)
Ürün uzun süre kullanıldıktan sonra, lensi sabitleyen vidalar gevşeye-
bilir.
Vidaları, birlikte verilen altıgen anahtarı kullanarak düzenli biçimde 
tekrar sıkın.

H
er İki Başlık İçin

BT-2200
BT-2000
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Bakım

Şarj Etme Bağlayıcılarını Temizleme
Denetleyicinin güç bağlayıcıları (2 adet) ya da pilin bağlayıcıları kirliy-
se veya üzerlerine yabancı nesneler yapışmışsa, doğru biçimde şarj 
edemeyebilirsiniz. AC adaptörü ve AC kablosunun bağlantısını kesin, 
kuru bir bez veya pamuklu çubukla silerek kirleri giderin. Şarj etme 
bağlayıcılarının düzenli olarak (üç ayda bir) temizlenmesini öneririz.

Dikkat

• Şart etme bağlayıcılarına, parmağınızla veya sert bir nesneyle hasar 
vermeyin.

• Şarj etme bağlayıcılarını suya maruz bırakmayın. Şarj etme bağlayıcı-
larını temizlerken kuru bir bez veya pamuklu çubuk kullanın.

Başlığı Temizleme
• Görüntüde lekeler görürseniz veya görüntü bulanık olursa, lens üze-

rinde toz, parmak izi veya başka kir olmadığını kontrol edin. Lensler 
kirliyse, yumuşak bir bezle dikkatlice silin.

Dikkat

Lensleri silerken, lens temizleme sıvıları veya organik çözücüler kul-
lanmayın.

• Kamera kirliyse, yumuşak bir bezle dikkatlice silin.
• İç tampon kirliyse, bir bezi ılık suyla nemlendirin, iyice sıkın ve iç 

tamponu dikkatlice silin.

Başlığı Depolama ve Nakletme
• Ürünü depolarken, geldiği kutuya veya isteğe bağlı dayanıklı taşıma 

çantasına yerleştirin.
• Bir süre kullanmayacaksanız, ürünü depolamadan önce pilleri çıkarın.
• Başlığın, sert nesnelere dokunmayacak şekilde yatay olarak yerleştiril-

diğinden emin olun. Başlık, lens aşağı doğru bakar şekilde yerleştirilir 
ve sert nesnelere dokunursa lens hasar görebilir.

• Başlığı taşırken, düşmemesi için her iki tarafından sıkıca tuttuğunuz-
dan emin olun.
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Sorun Giderme
Bir arıza oluştuğunu düşünüyorsanız aşağıdakileri kontrol edin.

Denetleyici kullanılamıyor
• Tuş kilidi göstergesi yanarken (tuş kilidi etkin) denetleyici işlemlerini 

gerçekleştiremezsiniz. Tuş kilidini açmak için [  ] tuş kilidi düğmesi-
ne basın.

 ➡ “Denetleyici işlemlerini devre dışı bırakma (Tuş kilidi)”, s. 8

• Güç göstergesi mavi renkte yanarken (Uyku modu sırasında)  
[  ] güç düğmesine kısa süreli basın.

 ➡ “Ürün açıkken ekranı kapatma (Uyku modu)”, s. 8

Ağa bağlanılamıyor
• Ürünü kullandığınız konumdan kablosuz LAN (Wi-Fi) ortamına erişile-

bildiğini kontrol edin.
• Ürünün ağ ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin. Daha fazla ayrın-

tı için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

Tarih ve saat ayarları sıfırlanıyor
Bu ürün, ana pil bitse bile tarih ve saat ayarlarını tutmak için bir ye-
dek pille donatılmıştır. Ürünü uzun bir süre kullanmadığınızda yedek 
pildeki şarj bitebilir, bundan dolayı da tarih ve saat ayarları varsayılan 
değerlerine döndürülür.

• Pil takıldığında ürünü şarj ettiğinizden emin olun. Yedek pilin tama-
men şarj olması yaklaşık beş gün sürer. Yedek pili şarj ederken ürünü 
kullanmaya devam edebilirsiniz.

 ➡ “Pili Şarj Etme”, s. 6

• Yedek pil şarj olduğunda, ürünü açın, [Ayarlar] - [SİSTEM] - [Tarih ve 
saat] öğelerini seçip, tarihi ve saati ayarlayın.

Ürün açılmıyor
• Denetleyiciye pillerin doğru biçimde takıldığını kontrol edin.
• Pillerin tamamen şarj olduğunu kontrol edin.
• Ürün yetersiz güç nedeniyle açılamazsa, güç göstergesi üç kez kırmızı 

renkte yanıp söner.
• Güç göstergesi açık mavi renkte yanana kadar [  ] güç düğmesine 

basın Güç göstergesi açık mavi renkte yanıp sönerken ürün başlatılı-
yordur. Güç göstergesi yanıp sönme durumundan açık mavi renkte 
yanma durumuna değiştiğinde başlatma tamamlanır.

 ➡ “Açma ve Kapatma”, s. 8

• Şarj gerçekleştirilemediğinde veya işlemler tepkisiz kaldığında ürünü 
kapanmaya zorlayıp aygıtı yeniden başlatın.

• Denetleyici, uzun süreli kullanım veya kullanım ortamında dolayı çok 
ısındığında, ürün güvenlik nedeniyle kapanabilir. Şarj olurken ürünü 
kullanırsanız denetleyici çok ısınabilir ve şarj işlemi durabilir. Sıcaklığın 
düşmesini bekleyip ürünü tekrar açın.

Görüntüleri görülmüyor
Başlık doğru yükseklikte olmayabilir. 

(BT-2200) ➡ “4. Başlığı takma”, s. 14 

(BT-2000) ➡ “3. Başlığı takma”, s. 17

Ses duyulamıyor
Üründen çıkan sesi dinlemek için, birlikte verilen mikrofonlu mono 
kulaklığı kullanın.
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İsteğe Bağlı Öğeler

Her İki Başlık İçin

Dayanıklı taşıma çantası
BO-HC2200
Ürünü taşırken veya depolarken bu 
çantayı kullanın.

Dörtlü pil şarj cihazı
BO-QC2000
Aynı anda dört tane pil paketini şarj 
etmenizi sağlar. (Pil paketleri dâhil 
değildir.)

Pil paketleri (2 adet)*
BO-BP2000

Gölgelik/Koruyucu kalkan pake-
ti*
BO-SD2000

Kol bandı/Denetleyici tutucu 
paketi
BO-PW2000

Denetleyici tutucu*
BO-CH2200

Omuz tutucu
BO-SH2200

* Satın alım zamanında ürünle birlikte verilir.

BT-2000

İç tamponlar (A/B/C)/Lens tutucu 
paketi*
BO-IP2000

BT-2200

Kask tutucu/Lastik kayış paketi*
BO-HP2200

İç tamponlar/Lens tutucu paketi*
BO-IP2200

Normal kullanım sırasında yıpranan parçalar için yedek parçalar satın alabilirsiniz.
Yedek parçalar satın alma konusunda bilgi edinmek için aşağıdaki web sitesine bakın.
https://tech.moverio.epson.com/ja/store.html

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

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

Malzeme Polisilikon TFT aktif matris

LCD paneli boyutu 0,42" geniş panel (16:9)

LCD paneli piksel sayısı Yatay 960 x Dikey 540 nokta

İzleme açısı Yaklaşık 23 derece (köşegen olarak)

Sanal ekran boyutu 64" destekler (sanal görüntüleme mesafesi 4 m)

Renk oluşturma 24 bit renkli (yaklaşık 16.770.000 renk)

Desteklenen film biçimleri MP4 (MPEG4+AAC), MPEG2 (H.264+AAC)

Desteklenen hareketsiz görüntü biçimleri JPEG, PNG, BMP, GIF

Desteklenen ses biçimleri WAV, MP3, AAC

Desteklenen 3B Yan yana biçim

Dahili bellek Ana bellek 1 GB

Kullanıcı belleği 8 GB

Harici bellek microSD (en fazla 2 GB), microSDHC (en fazla 32 GB)

Konektör bağlantı noktaları microUSB, 4 pimli mini giriş (CTIA standardına uygun mikrofonlu kulaklık)*1, microSD kart yuvası

Çalışma sıcaklığı 0 ila 40°C arası, nem %20 ila 80 arası (yoğuşmasız)

Şarj etme sıcaklığı 5 ila 35°C arası, nem %20 ila 80 arası (yoğuşmasız)

Saklama sıcaklığı -10 ila 60°C arası, nem %10 ila 90 arası (yoğuşmasız)

Güç gerilimi Denetleyici 11 VDC 1,64 A (AC adaptörü bağlıyken)

AC adaptörü Model Numarası AST1116Z2-1

Üretici PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Anma gerilimi / Akım 1,64A/11V

Güç tüketimi Tam kapasitede çalışırken 4000 mW, uyku modundayken 80 mW, kapalıyken 5 mW

Pil Tür Lityum iyon pil 1240 mAh (x2)

Lityum içeriği 1,5 gramdan az

Watt-saat miktarı 20 Wh'den az

Frekans bandı IEEE 802.11 b/g/n/a

Frekans aralığı 2,4 GHz bandı 1 ila 13 kanal, 5 GHz bandı 36 ila 140 kanal

Modülasyon OFDM, DS-SS

Potansiyel parazit mesafesi 10 m

Pil ömrü Yaklaşık 4 saat (yüksek kapasitede çalışırken)

Güvenilirlik Kullanım ömrü 10.000 sa. (parlaklık varsayılan değere ayarlıyken ve 25°C'lik ortamda sürekli kullanıldığında. Ekran parlaklığı ilk du-
rumdakinden %50 oranında düşer ve yıpranma arızası döneminde noktalar görünmeye başlar.)

MTBF 180.000 saat (Arıza, rastgele arıza dönemi sırasındaki rastgele bir arıza anlamına gelir.)

Dış boyutlar
(G x D x Y)

Başlık BT-2000: 205 x 136 x 100 mm (kafa bandı olmadan) 
BT-2200: 206 x 96 x 109 mm (lastik kayış olmadan)

Denetleyici 70 x 157 x 35,3 mm (çıkıntılı kısım olmadan)

Ağırlık Başlık BT-2000: 290 g. (kablolarla)  
BT-2200: 270 g. (kablolarla)

Denetleyici 265 g (piller olmadan, 1 pil yaklaşık 50 g)

Kamera Piksel sayısı 5 milyon piksel

Görüntü çö-
zünürlükleri

Sabit gö-
rüntüler

2596 x 1948 nokta

Filmler 1920 x 1080 nokta

Derinlik 
algılama

640 x 480 nokta (derinlik algılama mesafesi 30 ila 100 cm)

Mikrofonlu kulak-
lık

Kulaklık empedansı 16 Ω ±%15

Kulaklık çıkışı En fazla gerilim 150 mV veya daha az
Geniş bant özellikleriyle gerilim 75 mV veya daha fazla

Mikrofon Kondansatörlü mikrofon

Sensörler GPS/jeomanyetik sensör/IMU (ivme ölçer/jiroskopik sensör)/aydınlatma sensörü

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

Bluetooth 4.0 LE *2 PXP/FMP

*1 Adaptör fişi kullanılırken çalıştırmada kısıtlamalar olabilir.
*2 Yalnızca Epson tarafından belirtilen aygıtlarla bir fenere bağlayabilirsiniz.
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Fikri Mülkiyet Hakları

Ticari Markalar
microSDHC Logosu, SD-3C, LLC şirketinin ticari markasıdır.

Wi-Fi® ve Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Alliance şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Bu belgede geçen diğer ürün adları da yalnızca tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve sahiplerine ait ticari markalar olabilir. Epson bu markalar üzerinde 
hiçbir hak iddia etmemektedir.

AÇIK KAYNAKLI YAZILIM 
LİSANSI

Bu ürün, Epson şirketinin yazılımının yanı sıra açık kaynak yazılımı da kullanır.
Aşağıda, bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımı hakkında bilgiler sağlanmaktadır.
1. Bu ürün, her bir programın lisans koşullarına uygun olmak üzere açık kaynaklı yazılım programları içerir.  

Açık kaynak yazılımı programları garanti içermez ancak bu üründe ortaya çıkan her türlü hatalı çalışma (açık kaynak yazılımı programlarının neden olduk-
ları dâhil) bu ürün için verilen garanti koşullarını etkilemez.

2. Bazı açık kaynak yazılımı programlarının kaynak kodunu sağlarız. Yukarıdaki kaynak kodunu almak isterseniz, lütfen "http://www.epson.com" sitesine 
bakın ve bölgenizdeki müşteri destek bölümüyle görüşün. Bu ürünün piyasaya sunulmasından beş (5) yıl sonrasına kadar kaynak kodunu veririz. Her bir 
açık kaynaklı yazılımın lisans koşullarına uymanız gereklidir.

3. Açık kaynaklı yazılım programları GARANTİSİZ olup, zımnen dahi olsa TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK garantisi içermez. 
Daha ayrıntılı bilgi için, ilgili açık kaynaklı yazılımların ürün belgelerinde açıklanan lisans sözleşmelerine bakın.

4. Açık kaynaklı yazılım programlarının her birinin lisans koşulları Ana ekran > Ayarlar > Aygıt hakkında > Yasal bilgiler > Ürünün açık yazılım lisansları altında 
açıklanmıştır.

Genel Notlar

Kablosuz LAN ile İlgili 
Notlar

Bu ürünü Kuzey Amerika ve Tayvan dışında bir yerde satın aldıysanız, bu ürünün 1 ila 13 arası kanallarda kablosuz LAN elektromanyetik dalgaları yaydığını 
lütfen unutmayın. Bu nedenle, kablosuz LAN kanallarının Telsiz Telgraf Yasası (Wireless Telegraphy Act) tarafından 1 ila 11 arasıyla sınırlandığı Kuzey Amerika 
ve Tayvan'da kablosuz LAN işlevini kullanmayın.
Diğer yerlerde kullanırken yerel yasalara ve yönetmeliklere uyun.

Telsiz Telgraf Yasası 
Düzenlemeleri

Telsiz Telgraf Yasası aşağıdaki eylemleri yasaklamaktadır.
• Değişiklik yapma ve sökme (anten dahil)
• Uygunluk etiketini çıkarma
• Dış mekânda 5 GHz bant genişlikli LAN kullanımı

Kullanımla İlgili Sınırlama Bu ürün satılacağı ülkedeki teknik özelliklere göre imal edilmiştir. Bu ürünü satılacağı ülke dışında kullanırken en yakındaki destek merkeziyle iletişim kurun.
Bu ürün yüksek düzeyde çalışma güvenilirliği/güvenliği ve hassasiyet gerektiren uygulamalarda (havacılık, demiryolu, denizcilik, otomotivle ilgili ulaşım 
aygıtları; felaket önleme aygıtları; çeşitli güvenlik aygıtları gibi) kullanıldığında, bu ürünü ancak güvenliği ve sistemin toplam güvenilirliğini korumak üzere 
tasarımınıza arızalara karşı koruma ve yedekli çalışma unsurlarını dahil etmeyi dikkate aldıktan sonra kullanmalısınız.
Bu ürün çok yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda (havacılık, ana iletişim cihazı, nükleer santral kontrol cihazı veya doğrudan tıbbi bakımla 
ilişkili tıbbi cihaz gibi) kullanılmak üzere tasarlanmadığından, tam bir değerlendirme yaptıktan sonra bu ürünün uygunluğuna lütfen kendiniz karar verin.

Frekansla İlgili Notlar Bu ürün mikrodalga fırınlar, bilimsel ve tıbbi cihazlar ve fabrikaların üretim hatlarında kullanılan mobil nesne tanımlama (RF-ID) sistemleri (lisanslı tesis içi 
radyo istasyonları, amatör ve lisans gerektirmeyen düşük güçlü radyo istasyonları [bundan sonra "diğer radyo istasyonları"]) gibi endüstriyel aygıtlarla aynı 
frekans bant genişliğini kullanmaktadır.
1. Bu aygıtı kullanmadan önce, yakında kullanılmakta olan "diğer radyo istasyonları" bulunmadığından emin olun.
2. Bu aygıt "diğer radyo istasyonları" ile aygıt arasında RF parazitlerine neden olursa, hemen başka bir konuma taşıyın, aygıtı kullanmayı durdurun ve paraziti 

önlemek üzere tavsiye almak (örneğin bölümler oluşturmak) için yerel yetkili satıcınızla iletişim kurun.
3. Ek olarak, aygıt ile "diğer radyo istasyonları" arasında zararlı radyo dalgası parazitleri oluşursa, yerel yetkili satıcınızla iletişim kurun.

Onay bilgileri

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.



24

HE TR HU PL CS SV NO FI DA

Genel Notlar

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 instru-
ctions 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/

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.
Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

http://www.epson.com/
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Adres listesi Mart 2019 tarihi itibari ile güncellenmiştir.

Daha güncel bir temas adresini burada belirtilen ilgili web sitesinden edinebilirsiniz. Eğer bu sayfalardan herhangi birinde aradı-
ğınız şeyi bulamazsanız, lütfen www.epson.com adresindeki ana Epson giriş sayfasını ziyaret edin.

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

Epson Projektör İletişim Listesi
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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

Epson Projektör İletişim Listesi
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