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Organisering af brugerhåndbogen

Brugerhåndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om sikker brug af dette produkt, de grundlæggende 
betjeningsmetoder og fejlfinding . Sørg for at læse denne vejledning, inden du bruger produktet .

Startvejledning Forklarer, hvordan produktet bruges for første gang .

Symboler, der bruges i denne vejledning

 ■ Sikkerhedssymboler

 Advarsel
Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis 
de ignoreres, muligvis kan medføre alvorlig 
personskade eller endog dødsfald, som følge 
af forkert brug .

 Forsigtig
Dette symbol angiver oplysninger, 
der, hvis de ignoreres, muligvis kan 
medføre personskade eller fysisk 
skade, som følge af forkert brug .

 ■ Generelle informationssymboler

Angiver procedurer, der kan medføre skader 
eller personskader, hvis brugeren ikke passer 
tilstrækkeligt på .

Angiver yderligere oplysninger og 
punkter, som kan være nyttige at vide 
om et bestemt emne .

[ ] Angiver knapper og taster på grænsefladen . ➡
Angiver en reference til lignende 
emner .
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Af sikkerhedshensyn skal du tage stikket ud af stikkontakten, når du ikke 
bruger dette produkt . Isoleringen kan med tiden forringes, hvilket kan føre 
til elektrisk stød, brand eller fejlfunktion .

Rør ikke ved stikket i tordenvejr . Manglende overholdelse af disse forholds-
regler kan føre til brand eller elektrisk stød .

Produktet må ikke efterlades på steder med temperaturer udenfor det an-
givne interval, såsom i biler med lukkede vinduer, i direkte sollys eller foran 
et klimaanlæg eller et varmeapparat . Produktet må heller ikke bruges på 
steder med pludselige ændringer i temperaturen . Dette kan føre til brand, 
systemnedbrud, funktionsfejl eller svigt .

Dette produkt er ikke vandtæt . Rør ikke ved vekselstrømsadapteren eller 
stikkene og kablerne på hver forbindelsespunkt med våde hænder . Mang-
lende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand, forbrændnin-
ger eller elektrisk stød .

Produktet må ikke bruges på steder, hvor det kan blive vådt eller udsat for 
fugt, såsom i et badekar eller en bruser . Manglende overholdelse af disse 
forholdsregler kan føre til brand eller elektrisk stød .

Produktet må ikke anbringes på steder med røg, damp, høj luftfugtighed 
eller støv, såsom køkkenborde eller i nærheden af   luftbefugtere . Dette kan 
føre til brand, elektrisk stød eller forringelse af billedkvaliteten .

Dette produkt må ikke tildækkes med en klud eller lignende materialer un-
der brug . Dette kan ændre formen på kabinettet via varme eller ild .

Undgå, at røre grænsefladeboksen for længe, når den er i brug . Hvis du gør 
det, kan det føre til lavtemperaturforbrændinger, hvis den er i kontakt med 

Af hensyn til din sikkerhed, bedes du læse de medfølgende dokumenter 
omhyggeligt, så dette produkt bruges korrekt . Når du har læst dokumen-
terne, bør du gemme et sikkert sted, så du hurtigt kan bruge dem på et 
senere tidspunkt .

 Advarsel Forholdregler vedrørende brugsmiljø og 
forhold

Dette produkt må kun bruges med den anførte strømforsyning .

Brug kun vekselstrømsadapteren, og det dedikerede USB-strømforsy-
ningskabel, der følger med produktet . Hvis du bruger et andet strømkabel, 
kan det medføre opvarmning, brand, eksplosion, funktionsfejl og lækage .

Tag følgende forholdsregler i brug under håndtering af vekselstrømsadap-
teren . Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand 
eller elektrisk stød .

• Strømadapteren må ikke sluttes til en stikkontakt, der bruges af mange 
andre enheder .

• Vekselstrømsadapteren må ikke tilsluttes en støvet stikkontakt .

• Slut vekselstrømsadapteren til stikkontakten .

• Stikket må ikke holdes med våde hænder .

• Vekselstrømsadapteren må ikke tildækkes eller pakkes ind i en klud eller 
lignende .

• Må ikke bruges i nærheden af   en brand, komfur eller elvarmer .

Brug ikke vekselstrømsadapteren, den dedikerede USB-strømforsyningska-
bel eller USB Type-C-kablet, hvis de er beskadiget . Manglende overholdel-
se af disse forholdsregler kan føre til brand eller elektrisk stød .

Sikkerhedsinstruktioner
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en våd klud eller med opløsningsmidler . Gør du det, kan stikkene blive de-
formerede eller ødelagte, hvilket kan medføre elektrisk stød, funktionsfejl 
eller brand .

Produkthuset må kun åbnes af kvalificeret personale . Du må heller ikke skil-
le produktet ad eller ombygge det - heller ikke forbrugsdelene . Mange af 
produktets komponenter er påtrykt højspænding og kan medføre brand, 
elektrisk stød, ulykker eller forgiftning .

Udsæt ikke glassene for kraftige stød eller slag mod hårde genstande . Hvis 
glassene beskadiges, kan de splintre og give alvorlige skader på øjne og 
ansigt .

Produktet må ikke kommes i ild eller på anden måde opvarmes . Anbring 
ikke genstande med åben ild, som f .eks . stearinlys, på produktet . Dette kan 
føre til opvarmning, brand eller eksplosion .

 Advarsel Forholdsregler under visning af billeder

Du må ikke bruge dette produkt, når du kører bil eller på motorcykel eller 
cykel, eller hvis du udfører andre farlige opgaver . Dette kan føre til ulykker 
eller personskade . 

Brug ikke dette produkt på ustabile steder, som f .eks . trapper eller højt 
oppe . Brug heller ikke produktet mens du går på farlige steder, som f .eks . 
nær maskiner eller udstyr, der kan fange ledningen, steder med meget 
trafik, eller hvor der er mørkt . Dette kan føre til ulykker eller personskade .

Hvis du går, samtidigt med at du ser billeder, skal du være opmærksom på 
dine omgivelser . Hvis du er for fokuseret på billedet, kan det medføre ulyk-
ker, eller du kan falde eller støde sammen med andre mennesker .

din hud i længere tid, også selvom den er i lommen eller over tøjet .

Kameraets objektiv må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid . Dette 
kan føre til brand eller eksplosion på grund af de koncentrerede lysstråler 
fra objektivet .

 Advarsel Forholdsregler ved brug af produktet

Undgå at tænde for dette produkt, mens lydstyrken er skruet me-
get op . Dette kan føre til høreskader . Skru ned for lyden, inden du 
slukker produktet, og skru først op for lyden igen, når du har 
tændt for produktet . For at forebygge høreskader bør du ikke lytte 
ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen .

Undgå, at trække i kablet, når det tilsluttes/fjernes fra stikket . Sørg også, for 
at stikke stikket lige ind i stikket . Hvis stikkene ikke forbindes ordentligt eller 
forkert, kan det medføre brand, forbrændinger eller elektrisk stød .

Sørg for at bruge orginale, certificerede produkter til kabler, der er tilsluttet 
USB-C-porten eller HDMI-porten . Manglende overholdelse af disse for-
holdsregler kan resultere i brand, forbrændinger, elektrisk stød eller beska-
digelse af produktet på grund af forkert ledningsføring eller lignende, når 
der ikke anvendes certificerede produkter . 

Lad ikke ledende fremmedlegemer røre ved stikket eller øretelefon-stikket 
på den eksterne enhed, og sæt ikke ledende fremmedlegemer i forbin-
delsesportene . Dette kan medføre en kortslutning, og føre til brand eller 
elektrisk stød .

Sørg for at opløsningsmidler såsom alkohol, benzen og fortynder ikke 
kommer i kontakt med produktet . Produktet må heller ikke rengøres med 
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• Hvis der trænger vand, andre væsker eller fremmedlegemer ind i pro-
duktet .

• Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget .

 Forsigtig  Forholdsregler vedrørende brugsmiljø og 
forhold

Produktet må ikke placeres på steder, hvor det udsættes for vibrationer 
eller stød .

Når produktet bruges til at se billeder, spille spil eller lytte til musik, skal 
du sørge for, at dine omgivelser er sikre og undgå, at der findes skrøbelige 
genstande omkring dig, når du bruger brillerne . Billederne kan få dig til at 
foretage ufrivillige bevægelser med beskadigelse af nærtstående genstan-
de eller personskade til følge .

Dette produkt må ikke komme i nærheden af højspændingsledninger el-
ler magnetiserede elementer . Dette kan føre til ødelæggelse, funktionsfejl 
eller svigt .

Når du udfører vedligeholdelse, skal du sørge for at tage stikket ud af stik-
kontakten og frakoble alle ledninger . Ellers kan det føre til elektrisk stød .

 Forsigtig Forholdsregler under brug af produktet

Stop enhver brug af produktet, hvis du får kløe på kontaktstederne mellem 
produktet og din hud (ansigtet og lignende), eller hvis du får usædvanlige 
udslæt, og søg læge .

Hvis du sveder, når du bruger produktet, bør du sørge for at tørre sveden 
af ansigtet og produktet . Fortsat brug under disse betingelser kan føre til 

Når du bruger apparatet i mørke lokaler, er det svært at se omgivelserne 
pga . billedets lysstyrke . Vær opmærksom på dine omgivelser .

Når du bruger produktet på steder, hvor der kun er lidt plads, skal du være 
opmærksom på dine omgivelser .

Når du bruger dette produkt, må du ikke kikke direkte på solen eller på an-
dre lyskilder, uanset om du bruger solbrillerne eller ej . Dette kan medføre 
alvorlige skader på dine øjne og risiko for blindhed .

Pas på at kablet ikke sætter sig fast i noget i dine omgivelser, når du bærer 
produktet . Sørg også for, at kablet ikke vikler sig om din hals . Dette kan føre 
til ulykker eller personskade .

Sørg for, at kablet ikke bliver beskadiget . Dette kan føre til brand eller elek-
trisk stød .

• Pas på ikke at beskadige kablet .

• Tunge genstande må ikke stilles oven på kablet .

• Kablet må ikke bøjes, snoes eller trækkes i med stor kraft .

• Hold strømkablet væk fra varme elektriske apparater .

 Advarsel Forholdsregler vedrørende 
uregelmæssigheder på produktet

I de følgende situationer skal du tage stikket ud af stikkontakten, og kon-
takt din lokale forhandler eller Epsons-servicecentral . Fortsat brug under 
disse betingelser kan føre til brand eller elektrisk stød . Du må ikke selv for-
søge at reparere dette produkt .

• Hvis du ser røg eller bemærker nogen mærkelige lugte eller lyde .
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Hvis der opstår et problem eller fejl, bedes du straks holde op med at bruge 
dette produkt . Hvis du fortsætter med at bruge produktet kan det føre til 
personskade eller kan give dig kvalme .

Hvis din hud begynder at føles unormal, når du bærer dette produkt, skal 
du holde op med at bruge det og kontakte din lokale hudlæge . Der kan 
sommetider forekomme allergi på grund af belægningen på produktet el-
ler dets materialer .

Folk opfatter gerne 3D-billeder på forskellige måder . Du skal holde op med 
at bruge 3D-funktionen, hvis du begynder at føle dig mærkelig, eller hvis 
du ikke kan se i 3D . Hvis du fortsætter med at se 3D-billeder, kan det give 
dig kvalme .

Dette produkt må ikke anvendes af børn under seks år, da deres syn stadig 
er under udvikling .
Hvis et barn på syv år eller ældre bruger produktet, skal du altid være under 
opsyn og de må ikke bruge produktet i længere tid ad gangen . Hold nøje 
øje med barnets fysiske tilstand og sørg for, at deres øjne ikke belastes .

Du må ikke bruge dette produkt, hvis du er følsom over for lys eller begyn-
der at få kvalme . Hvis du gør dette, vil du muligvis få det værre .

Brug ikke dette produkt, hvis du har haft problemer med dine øjne . Dette 
kan forværre dine symptomer, såsom skelen, amblyopi, og anisometropia .

kløe eller udslæt .

For din egen sikkerhed må du ikke bruge en konverteringsadapter eller et 
forlængerkabel, når du bruger USB-C-porten eller HDMI-porten .

Hold grænsefladeboksen ordentligt fast, eller sæt den på en stabil overfla-
de, og sørg for, at der ikke trækkes unødvendig hårdt i kablerne .

Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lov-
givning .

 Forsigtig Forholdsregler under visning af billeder

Sørg for at holde pauser regelmæssigt, når du ser billeder med dette pro-
dukt . Lange perioder med visning af billeder kan gøre dine øjnene meget 
trætte . Hvis du føler dig træt eller utilpas, selv efter du har taget en pause, 
skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge produktet .

Undgå at tabe dette produkt på jorden, og vær ikke for voldsom, når du 
betjener det . Du bedes også holde op med at bruge produktet, hvis det går 
i stykker, som følge af stød . Hvis du fortsætter med at bruge produkt, kan 
du risikere at skære dig på glasskårene .

Hold øje med kanterne på rammen, når du bruger dette produkt . Undgå 
også, at stikke fingrene mellem de bevægelige dele på produktet . Dette 
kan føre til skade .

Sørg for at bære produktet ordentligt . Hvis de bruges forkert, kan det give 
dig kvalme .

Dette produkt må kun bruges til de angivne formål i denne vejledning . 
Dette kan føre til skade .
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Bemærkninger om brug
Dette produkt bruger en Si-OLED-skærm . På grund af de særlige kende-
tegn ved Si-OLED-skærme, vil du evt . bemærke fastbrændte billeder eller 
faldende lysstyrke på skærmen . Dette er ikke en fejl .

For at reducere brandmærker på skærmen, skal du gøre følgende .

• Undgå, at vise det samme billede i lang tid .

• Skjul markører eller tekst, der altid vises det samme sted på skærmen .

• Skru ned for skærmens lysstyrke .

Liste over sikkerhedssymboler (svarende til IEC60950-1 A2)

Følgende tabel viser betydningen af sikkerhedssymbolerne på udstyret .
Godkendte standarder:  IEC60417 Nr .5031
Betydning: Jævnstrøm

Viser på mærkepladen at udsty-
ret kun er beregnet til brug med 
jævnstrøm, og viser de relevante 
stik .

 Forsigtig Forholdsregler ved brug af brillerne

Undgå at tabe disse briller på jorden, og behandle det ikke med unød-
vendig kraft .

Armene kan kun åbnes udad . Anvend ikke for meget kraft i andre retninger . 
Hvis der anvendes kraftig på til armene, kan de gå i stykker .

Når du transporterer enheden, skal du sørge for at bruge boksen, som en-
heden kom i, og en dedikeret taske, så armene ikke trykkes for meget .
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Medfølgende dele

Brillerne

 ➡ ”Brillerne” s.11

Grænsefladeboks

 ➡ ”Grænsefladeboks” s.10

Strømadapter

Stik-tilknytning

 ➡ ”Indgange og udgange” s.12

Dedikeret USB-strømforsyningska-
bel

 ➡ ”Indgange og udgange” s.12

Solbrille-enhed

 ➡ ”Sådan sættes solbrillen på og 
sådan tages den af” s.24

Bælteklemme

Kabelholder

Monteringsskrue

 ➡ ”Brug af bælteklemme/kabel-
holder” s.22

Bæretaske
*Ikke vandtæt .
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Navn på delene og funktionerne 

Grænsefladeboks

[  /  ] (Lysstyrkejustering)-
knapper
Justerer gradvist lysstyrken inden for et 
område på 0 til 20 . Hold tasterne nede 
for, at skrue og op ned for lysstyrken .

USB-C-port
Tilsluttes eksterne enheder, 
der understøtter USB Type-C .
Du kan tilslutte videosignaler 
og strømforsyning fra den 
tilsluttede enhed . Du kan 
også udsende kameradata 
og sensordata fra brillerne til 
den tilsluttede enhed .

 ➡ ”Tilslutning via USB Ty-
pe-C” s.14

HDMI-port
Tilslutter videosignaler fra videoudstyr 
eller computere, der understøtter HDMI .

 ➡ ”Tilslutning via HDMI” s.13

Micro-B-port
Denne port er beregnet til at forsyne 
strøm .
(Den kan ikke bruges til datakommuni-
kation .)

[  /  ] (Lydstyrke)-knapper
Justerer gradvist lydstyrken inden for et 
område på 0 til 15 . Hold tasterne nede 
for, at skrue og op ned for lydstyrken .

[  ] (Standby)-knap
Sæt på standby/aktiver fra standby, og 
lydløs, og vis/skjul billeder .

 ➡ ”Standby og den lydløse funktion” 
s.17

Indikatorlys
Angiver produktets status .

Orange: Lyser Standby

Blå: Blinker
Intet videosignal blev 
fundet

Blå: Lyser Viser billeder

Blå: Blinker 
langsomt

Lydløs slået til

Orange: Blinker Der opstod en fejl

Brille-stik
Tilslutter brillerne .

 ➡ ”Tilslutning via HDMI” s.13
 ➡ ”Tilslutning via USB Type-C” s.14
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Brillerne

Næsepuder
Hvis næsepuderne bliver beskidte, 
kan de skiftes .

 ➡ ”Sådan skiftes næsepuderne” 
s.26

Armene
Armene åbnes, så brillerne kan tages på .

 ➡ ”Sådan bæres brillerne” s.20

Greb
Hvis grebet bliver beskidt eller slidt, kan 
det skiftes .

 ➡ ”Sådan skiftes grebene på brillestænger-
ne” s.25

Øretelefon-stik
Du kan tilslutte dine egne øretelefoner .

 ➡ ”Sådan bæres brillerne” s.20

Kamera
Optager billeder og film . Tag 
beskyttelsesfilmen af, før du bruger 
enheden .

Grænsefladeboks-stik
Tilslutter grænsefladeboksen .

 ➡ ”Tilslutning via HDMI” s.13
 ➡ ”Tilslutning via USB Type-C” s.14

Solbrille
Beskytter produktet mod for meget 
lys ude fra .

 ➡ ”Sådan sættes solbrillen på og 
sådan tages den af” s.24

Lyssensor
Registrerer lysstyrken i omgivelser-
ne og justerer automatisk lysstyr-
ken på skærmen .
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Tilslutning af grænsefladeboksen og eksterne enheder

Indgange og udgange
Grænsefladeboksen og eksterne enheder overfører følgende data, og forsyner strøm .

Portnavn Indgang/udgang

USB-C
• Udsender kamera- og sensordata .
• Indsender videosignaler .
• Forsyner strøm

HDMI Indsender videosignaler .

Micro-B
Forsyner kun strøm .  
(Tilslut vekselstrømsadapteren med det dedikerede USB-strømforsy-
ningskabel .)

Kamera/sensor

Videosignaler

Videosignaler

Strøm

Strøm

USB Type-C-kabler og HDMI-kabler leveres ikke 
med dette produkt . Disse skal du selv have .

USB-C

HDMI HDMI

Micro-B

USB Type-C
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Tilslutning via HDMI
Følg trinene herunder for, at vise billeder fra eksterne enheder, der er tilsluttet via HDMI . 

A	Tilslut brillerne.

B	Tilslut den eksterne enhed.

C	Tilslut strømforsyningen.

• Sørg for, at tilslutte brillerne, inden du tilslutter strømforsyningen .

• Undlad at tilslutte eller frakoble brillerne, når det kører .

• Sørg for, at afbryde det dedikerede USB-strømforsyningskabel, 
inden headsetkablet afbrydes .

• HDMI kan ikke tilsluttes med en konverteringsadapter .

• For at forhindre unødvendig slidtage af tilslutningsportene, må 
strømadapteren ikke tages af, når den først er sat på .

Når du bruger brille-sensoren eller kameradataene, skal du tilslutte til USB-C-porten . Videosignalerne fra HDMI-porten 
prioriteres over videosignalerne fra USB-C-porten .

 ➡ ”Når du bruger brillernes sensorer eller kamera” s.15

HDMI

Micro-B
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Tilslutning via USB Type-C

A	Tilslut brillerne.

B	Tilslut den eksterne enhed.

• Sørg for, at tilslutte brillerne, inden du tilslutter strømforsyningen .

• Undlad at tilslutte eller frakoble brillerne, når de kører .

• Sørg for, at afbryde USB Type C-kablet inden brille-kablet afbrydes .

• Det tilsluttede udstyr skal understøtte USB 2 .0/3 .0 .

• Sørg for, at bruge et originalt USB-certificeret USB Type-C-kabel .

• USB Type-C kan ikke tilsluttes med en konverteringsadapter .

Når du tilslutter til en ekstern enhed via USB Type-C, kan du bruge data fra brillernes sensorer og kamera, og se bille-
derne . Da det også kan bruges som strømforsyningskilde, kan du også udføre tre handliger samtidigt med et USB Ty-
pe-C-kabel, indgangsvideosignaler, udgangssensor/kameradata og strømforsyning .

USB-C
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Bemærkninger om visning af billeder via USB Type-C
• Dette produkt understøtter funktionen DisplayPort Alternate 

(DP Alt) på USB Type-C .

 ➡ ”Understøttet udstyr og software” s.27
• For at vise billeder via USB Type-C, skal den tilsluttede enhed 

understøtte videooverførsel via USB Type-C .

• Afhængigt af enheden understøttes visning af billeder muligvis 
ikke . Du kan finde flere oplysninger i brugerhåndbogen, der 
følger med det udstyr, du vil tilslutte .

Bemærkninger om strømforsyning via USB Type-C
• Dette produkt understøtter USB Type-C strøm på 1,5 A .

• Kontroller, at det tilsluttede udstyr understøtter en strømforsy-
ning på 5 V/1,5 A eller mere via USB Type-C .

• Hvis strøm ikke kan leveres fra det tilsluttede udstyr, skal du til-
slutte vekselstrømsadapteren og strømforsyne Micro-B-porten .

• Strømforsyningen fra Micro-B-porten har prioritet over dette 
produkt . Hvis du ændrer strømforsyningen under brug, slukker 
produktet midlertidigt .

Hvis du bruger sensor/kamera-funktionen, skal du sørge for at 
konfigurere den tilsluttede enhed efter behov .

Når du bruger brillernes sensorer eller kamera
Data fra brillernes indbyggede sensorer og kamera ud-
sendes fra USB-C-porten . Nogle enheder understøtter 
ikke brugen af   data fra sensorer eller kameraer . Se følgen-
de for flere oplysninger .

 ➡ ”Understøttet udstyr og software” s.27
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Opstart/Visning af billeder

Se følgende for oplysninger om brugen af   knapper-
ne .

 ➡ ”Grænsefladeboks” s.10

 ➡ ”Udvidede funktioner” s.18

• Når du afspiller en film, fortsætter filmen med af-
spilning, selvom billedet skjules, og lyden slås fra 
på standby og den lydløse funktion . For at stoppe 
filmen, skal du stoppe den på den eksterne enhed .

• Dette produkt er ikke genopladeligt . Du skal for-
binde et udstyr, der kan forsyne nok strøm .

 ➡ ”Tilslutning via HDMI” s.13

 ➡ ”Tilslutning via USB Type-C” s.14

Når strømmen forsynes fra Micro-B-porten eller USB-C-
porten, tændes dette produkt . Og når et videosignal til-
sluttes, vises videoen automatisk .

Når der ikke indsendes et videosignal, vises  
på skærmen .

Mens du ser et billede, kan du skjule billederne og slå 
lyden fra, ved at trykke på knappen [  ] (lydløs) .

Tryk på knappen [  ] igen, for at slå lyden til og vise bil-
ledet igen .

For at slukke for produktet, skal du afbryde strømforsy-
ningskilden .
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Standby og den lydløse funktion
Selvom standby og den lydløse funktion skjuler billedet 
og slår lyden fra, er der forskel på funktionerne .

Vælg den rigtige funktion, der passer til dine behov .

Indstilling Visningstid
Billeder

Strøm
Forbrugt

Standby
Hold knappen [  ] 
nede

Lang tid
(ca . 8 sekunder)

Lavt strømfor-
brug

Lydløs
Tryk kort på knappen 
[  ]

Kort Mere end på 
standby

Dette produkt går automatisk på standby (kun på 
indstilling 1) efter 20 minutters inaktivitet eller efter 
20 minutter, hvis lyden er slået fra .

 ➡ ”Udvidede funktioner” s.18
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Udvidede funktioner

Skifter mellem 2D og 3D
Dette produkt anvender side-by-side 3D-visningsformat .

For at skifte mellem 2D og 3D, skal du holde knapperne 
[  ] og [  ] nede på samme tid .

Følgende vises på skærmen, når der skiftes .

Automatisk justering af skærmens lysstyrke
Dette produkt kan automatisk justere skærmens lysstyr-
ke i overensstemmelse med lysstyrken af   det miljø, hvor 
produktet bruges .

For at tænde eller slukke for den automatisk lysstyrke, skal 
du holde knapperne [  ] og [  ] nede på samme tid .

Følgende vises på skærmen, når der skiftes .

Du kan få adgang til udvidede funktioner ved, at holde to knapper nede ad gangen .

Du kan se status for de udvidede funktioner på skærmen eller ved hjælp af indikatorerne .
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Ændring af funktionsindstillingen
Du kan vælge mellem følgende tre indstillinger . For at skifte indstilling, skal du holde 
knappen [  ] og [  ] nede på samme tid .

Strømbesparingsfunktion*1 [  ]-knap*2
Når der skiftes indstilling

Indikatorlys*3 Skærm
Indstilling 1 
(Standardindstilling) Aktiveret Tilgængelige 

handlinger Blinker hvid en gang

Indstilling 2 Deaktiveret Tilgængelige 
handlinger Blinker hvid to gange

Indstilling 3 Deaktiveret Utilgængelige 
handlinger Blinker hvid tre gange

*1 Denne funktion skifter automatisk til standby efter 20 minutters inaktivitet, hvis enheden ikke modtager et billedsignal, eller efter 20 minutter, hvis AV-lyd-
løs er aktiveret .

*2 Knappen [  ] viser/skjuler billedet . Holdes nede, for at skifte til standby .

 ➡ ”Standby og den lydløse funktion” s.17     
*3 Du kan se indstillingen med det antal gange indikatoren blinker hvidt, umiddelbart efter indstillingerne er blevet konfigureret .

På indstilling 3 er knappen [  ] deaktiveret, så driftsfejl undgås, hvis du ønsker, at vise skærmen hele tiden .
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Sådan bæres brillerne

• Folk opfatter gerne billederne på forskellige må-
der .

• Dine høretelefoner kan sluttes til øretelefon-stik-
ket .
Brug øretelefoner, der overholder CTIA-standar-
den .

Du vil muligvis kunne høre støj, hvis høretelefo-
nerne/mikrofonen eller andre kabler trækkes ud 
eller tilsluttes under afspilningen .

Du kan sætte hovedtelefonerne/mikrofonen på 
dit tøj .

Pas på at kablet ikke sætter sig fast i noget i dine 
omgivelser, når du bærer produktet . Sørg også for, at 
kablet ikke vikler sig om din hals .

A	Åbn armene med begge hænder, og tag derefter 
brillerne på.

Undgå at bruge for megen kraft, når du åbner ar-
mene på brillerne .

B	Juster brillernes position, så du kan se billedet.
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Sådan bruges solbrillen
Hvis det omgivende lys er for skarpt til at se skærmen, når 
du bruger brillerne, kan du sætte solbrillen på .

 ➡ ”Sådan sættes solbrillen på og sådan tages den af” 
s.24

Når solbrillen ikke er nødvendig, skal du lade den være 
oppe .

Du kan justere skærmens lysstyrke med knapperne 
[  /  ] .

 ➡ ”Grænsefladeboks” s.10

Sådan bruges brillerne
Brillerne kan bæres over et par briller . (Disse briller kan 
bæres over almindelige briller, der er op til ca . 147 mm 
brede .)

• Sørg for at du ikke ødelægger dine briller og brille-
glasset på brillerne, når de bruges .

• Det er muligvis ikke altid muligt at bære brillerne 
over et par briller, afhængig af formen på dine bril-
ler .

Næsepuderne passer over dine briller .
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Brug af bælteklemme/kabelholder
Grænsefladeboksen kan sættes på dit bælte med en 
bælteklemme eller kabelholder .

Du kan også sætte ekstra kabler på kabelholderen med 
et almindeligt bånd eller lignede .

A	Sæt bælteklemmen fast på grænsefladeboksen 
med den medfølgende skrue.

Ved at ændre retningen af bælteklemmen, kan du dreje græn-
sefladeboksen med 90 grader .

B	Tilslut kablet. 

C	Fastgør klemmen til et bælte.
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Brug samme procedure til, at fastgøre kabelholde-
ren på bæltet . Du kan sætte andre kabler på med 
almindelige bånd eller lignende, så længe de ikke 
kan komme i klemme i omkringliggende ting .

 Forsigtig
• Hold kablerne så tæt på din krop som muligt . Løstsidden-

de kabler kan forårsage ulykker eller skader, hvis de kom-
mer i klemme i omkringliggende ting .

• Undgå, at trække i brillernes kabel . Hvis brillerne ryger af, 
kan det føre til ulykker eller skader .

• Da Bælteklemme/Kabelholder er designet til at sidde fast 
i bæltet, kan bæltets overflade blive ridset, når du sæt-
ter spændet på eller tager det af . Undgå at sætte det på 
et læaderbælte eller blankt bælte, eller læg evt . et tyndt 
stykke stof ind under den del, der kommer i kontakt med 
bæltet, for at beskytte det .



24

01_Chapter title

01_Head A
02__lead

Sådan udskiftes delene på enheden

 ■ Sådan tages solbrillen af
For at fjerne solbrillen, skal du klappe den op, og tryk den 
derefter ned og trække den mod dig selv .

Hvis der trækkes eller trykkes for hårdt i solbrillen, kan 
den eller brilleglasset gå i stykker . Undgå at bruge for 
megen kraft, når du håndterer solbrillen .

Sådan sættes solbrillen på og sådan 
tages den af

Hvis solbrillen skal skiftes, skal du sørge for at købe en til 
model BT-350 .

 ■ Sådan sættes solbrillen på
Hold solbrillen skråt og tryk den mod delen, der stikker 
ud midt på brillerne (to punkter) .
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25

Sådan skiftes grebene på brillestængerne
Hvis armene skal skiftes, skal du sørge for at købe nye til 
model BT-350 .

A	Tryk på delen, der er vist med en cirkel (  ) og tag 
spidsen af grebet.

B	Træk derefter resten af grebet af. 

C	Tryk det nye greb ind i rillen på brillerne.

D	Tryk på delen, der er vist med en cirkel (  ) samti-
dig med, at du sætter spidsen af grebet på.
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Sådan skiftes næsepuderne
Hvis næsepuderne skal skifts, skal du sørge for at købe 
nye til model BT-350 .

A	Træk næsepuderne mod dig selv, og tag dem der-
efter af.

B	Sådan sættes næsepuderne på.
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Understøttet udstyr og software

Ekstern enhed 

HDMI® skærm

Understøttet 
udstyr

Videoudgangsudstyr med HD-
MI-porte

Opløsning 
(billedhastig-
hed)

1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 
1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 
1280 x 720 (30Hz), 
640 x 480 (60 Hz)

DisplayPort-skærm

Understøttet 
udstyr

Computere og smartenheder med 
USB Type-C-porte, der understøt-
ter DisplayPort Alternate på USB 
Type-C *1

Opløsning 
(billedhastig-
hed)

1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 
1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 
1280 x 720 (30Hz), 
640 x 480 (60 Hz)

*1 HDMI-dataoverførsel understøttes ikke .

Billeder vises muligvis ikke korrekt på andre opløsninger .

Sensorer og kamera

Understøttet udstyr
Computere og smartenheder med USB 
Type-C-porte

Understøttede operativ-
systemer

Windows 10 og Android ™ OS Ver . 7 .0 eller 
senere

Når du bruger brillernes sensorer eller kamera, skal du 
installere et sensor eller kameraaktiveret program på 
den eksterne enhed, som du vil oprette forbindelse til .

Kamerafunktionen til dette produkt er i overensstem-
melse med UVC1 .1 .

Softwareudviklingssæt
Du skal bruge et dedikeret SDK (Software Development 
Kit) til at styre sensoren, kameraet og skærmen med dit 
program .

Se udviklervejledningen (https://tech .moverio .epson .
com/en/bt-35e/document .html) for flere oplysninger .
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Opdatering af firmwaren
Firmwaren til din computer kan hentes på følgende 
downloadside, hvorefter den kan opdateres med opda-
teringsværktøjet Epson BT-35E Update Tool .

Se firmwarens udgivelsesbemærkninger for yderligere 
oplysninger .

https://tech .moverio .epson .com/en/bt-35e/download .html
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Vedligeholdelse

Rengøring af brillerne
• Hvis der er pletter i billederne, eller de er utydelige, skal 

du tjekke, om der er skidt, støv, fedtefingre eller anden 
snavs på brilleglassene .
Hvis der er støv eller snavs på brilleglassene, skal du for-
sigtigt tørre dem af med en blød klud .

Når du tørrer brillerne af, må du ikke bruge brille-
rens eller andre organiske opløsningsmidler .

• Hvis kameraet er snavset, skal du forsigtigt tørre dem af 
med en blød klud .

• Hvis andre dele end objektivet eller kameraet er beskidte, 
skal de tørres af med en våd klud .

Sådan opbevares brillerne
• Når brillerne skal gemmes væk, skal det gøre i dets origi-

nale emballage, eller i bæreposen .
• Når du lægger brillerne til side, skal de lægges vandret, så 

de ikke berører nogen hårde genstande . Hvis du lægger 
brillerne med glassene nedad, og de rører ved en hård 
genstand, kan du beskadige glassene .

Rengøring af stikportene
• Hvis stikkene på grænsefladen er beskidte, eller hvis der 

sidder fremmedlegemer fast på dem, virker de muligvis 
ikke ordentligt . Tør eventuelt snavs af med en tør klud el-
ler vatpind mindst en gang hver tredje måned .

 Forsigtig
• Undgå, at beskadige stikkene med fingrene eller hårde 

genstande .
• Undgå, at udsætte stikkene for vand . Når du rengør stik-

kene, skal du bruge en tør klud eller en vatpind .
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Fejlfinding

Visningen skjules ikke, når der 
trykkes på knappen [  ]

Produktet står muligvis på indstilling 3 i udvidede funktio-
ner . Hold knapperne [  ] og [  ] nede på samme tid, for 
at vælge Indstilling 1 eller Indstilling 2 .

 ➡ ”Udvidede funktioner” s.18

Kan ikke høre lyd
• Kontroller, at øretelefonerne er tilsluttet korrekt .
• Kontroller, at lydstyrken er indstillet korrekt .
• Kontroller, at lyden kommer fra udgangsenheden .
• Den kan muligvis ikke bruges afhængigt af, hvilket ho-

vedtelefoner/mikrofon du bruger, fx hvis der er en kon-
takt på dem .

Kan ikke justere skærmens lysstyrke
• Hvis produktet bliver for varmt, skrues der muligvis ned 

for billedets lysstyrke, for at beskytte produktet .  
Du kan se, om der er skruet ned for lysstyrken, ved at 
trykke på knapperne [  /  ] .

Normal drift Reduceret lysstyrke

Hvis du tror der er opstået en fejl, skal du kontrollere føl-
gende .

Intet billede vises
• Se, om nogen af kablerne er afbrudt .
• Hvis indikatorlyset blinker orange i over tre sekunder, er 

der opstået en fejl .
 ➡ ”Navn på delene og funktionerne” s.10

Afbryd det dedikerede USB-strømforsyningskabel eller 
USB Type-C-kablet, der forsyner strømmen, vent et 
øjeblik, og tilslut det derefter igen .

• Hvis billeder ikke vises via en USB Type-C-forbindelse, skal 
du kontrollere, om det tilsluttede udstyr understøtter vi-
deoudgang via USB Type-C . Dette produkt understøtter 
funktionen DisplayPort Alternate (DP ALT) til USB Type-C .

Billederne er ikke skarpe
• Tilslut kablerne igen .
• Genstart det tilsluttede udstyr .
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Specifikationer

Produktspecifikationer
Modelnummer BT-35E (H935A)
Materiale Si-OLED

Skærmstørrelse 0,43" bredskærm (16:9)
Opløsning 1280x720

Synsvinkel Ca . 23 grader (diagonalt)
Virtuel skærmstørrelse Understøttelse for 40" (virtuel synsafstand 2,5 m)
Farvegengivelse 24 bit farver (ca . 16 .770 .000 farver)
Understøttet 3D Side-om-side-format
Tilslutningsporte Grænsefladeboks tilslutningsporte, 4-ben mini-stik (øretelefoner med mikrofon i overensstemmel-

se med CTIA-standarden)* 1, USB Type-C, HDMI, USB Micro-B (kun strømforsyning)

Driftstemperatur 5-35 °C luftfugtighed 20-80 % (ingen kondensering)
Opbevaringstemperatur -10 til 60 °C luftfugtighed 10-90 % (ingen kondensering)

Strømadapter
Modelnummer PSAF10R-050Q
Producent PHIHONG TECHNOLOGY CO ., LTD .
Nomineret udgangsspænding/strøm 5 V/2 A

Udvendige mål
(B x D x H)

Brillerne 193 x 189 x 30 mm (uden solbrille)
Grænsefladeboks 85 x 52 x 15 mm

Vægt Brillerne Ca . 119 g (uden solbrille og kabler)
Grænsefladeboks Ca . 45 g

Kamera 5 millioner pixel (Panfokus)
Øretelefonudgang Maks . udgangsspænding 150 mV

Spænding uden bredbåndskarakteristik 75 mV eller mere
Sensorer geomagnetisk sensor/accelerometer/gyroskop sensor/lyssensor

*1 Der kan opstå driftsbegrænsninger, hvis du bruger en adapter .
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Videoindgang
HDMI (Type A) HDMI Ver . 1 .4

Opløsning (billedhastighed) 1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (30 Hz), 640 x 480 (60 Hz)
EDID Understøttet
CEC Ikke understøttet
HDCP Rev . 1 .4
3D-formater Ikke understøttet
HDMI-dataoverførsel Ikke understøttet

USB Type-C Videogrænseflade DisplayPort Alternativ (DP Alt)
Opløsning (billedhastighed) 1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (30 Hz), 640 x 480 (60 Hz)
EDID Understøttet
HDCP Rev . 1 .3

Strøm
Grænseflade USB Type-C USB Type-C Strømforsyning på 1,5 A

USB Micro-B 5,0 V / 1,5 A (Jævnstrømsindgang)
Elforbrug I brug: Ca . 6,5 W

Strømforbrug i standby (Kommunikation Til):2,0 W
Strømforbrug i standby (Kommunikation Fra):0,3 W
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Intellektuelle ejendomsrettigheder

Bemærkninger I denne vejledning kaldes operativsystemet Microsoft® Windows® 10 "Windows 10" .

Varemærker "EPSON" er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation . "EXCEED YOUR VISION" er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende 
Seiko Epson Corporation .
Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande .

HDMI og High Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC .  

USB Type-CTM er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum .
AndroidTM er et varemærke tilhørende Google LLC .
Andre produktnavne anvendt heri, er udelukkende til reference, og de tilhører muligvis deres respektive ejere . Epson frasiger sig alle rettigheder over disse 
varemærker .
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Generelle bemærkninger
Begrænsninger i anvendelse Dette produkt er fremstillet baseret på specifikationerne i landet, det sælges i . Når du bruger dette produkt uden for landet, det er solgt i, skal du 

kontakte dit nærmeste supportcenter .
Når dette produkt bruges til anvendelser, hvor funktioner og præcision skal være meget pålidelige og sikre, såsom transportenheder til luftfart, 
jernbane, søfart, biler, katastrofeforebyggelsesanordninger og andre sikkerhedsanordninger, skal du tage dette produkts mulige funktions- og sik-
kerhedsbegrænsninger i betragtning, så det ikke går ud over sikkerheden og pålideligheden i dit system .
Da dette produkt ikke er beregnet til anvendelser, der kræver ekstrem høj pålidelighed/sikkerhed, såsom rumfartsudstyr, vigtigt kommunikations-
udstyr, styringsudstyr til kernekraft eller medicinsk udstyr til direkte medicinsk behandling, er det op til brugeren selv at vurdere, om dette produkt 
er egnet til brug med sådanne systemer . 

Godkendelsesoplysninger

1052D-H837A

SKSH837AU.S.A/Canada
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Liste over sikkerhedssymboler
Følgende tabel viser betydningen af sikkerhedssymbo-
lerne på udstyret .

Nr. Symbolmærke Godkendt
standarder Betydning:

A IEC60417
Nr . 5007

"TÆNDT" (strøm)
For at indikere tilslutning til stik-
kontakten .

B IEC60417
Nr . 5008

"SLUKKET" (strøm)
For at indikere afbrydelse fra 
stikkontakten .

C IEC60417
Nr . 5009

Standby
For at identificere kontakten eller 
kontaktindstillingen, der gør at 
udstyret er tændt for, at bringe det 
på standby .

D ISO7000
Nr . 0434B
IEC3864-B3 .1

Forsigtig:
For at identificere generel forsig-
tighed ved brug af produktet .

E IEC60417
Nr . 6042
ISO3864-B3 .6

Forsigtig, risiko for elektrisk stød
For at identificere udstyr, der har 
risiko for elektrisk stød .

F IEC60417
Nr . 5957

Kun til indendørs brug
For at identificere elektrisk udstyr, 
der hovedsageligt er designet til 
indendørs brug .

Nr. Symbolmærke Godkendt
standarder Betydning:

G IEC60417
Nr . 5926

Polaritet på jævnstrømstikket
For at identificere de positive og 
negative forbindelser (polariteten) 
på et udstyr, som en jævnstrøm-
forsyning kan tilsluttes til .

H IEC60417
Nr . 5017

Jordforbindelse
For at identificere en jordforbin-
delse (jord) .

I IEC60417
Nr . 5032

Vekselstrøm
For at angive på typeskiltet, at 
udstyret kun er egnet til veksel-
strøm . For at identificere relevante 
terminaler .

J IEC60417
Nr . 5031

Jævnstrøm (DC)
Viser på mærkepladen at udstyret 
kun er beregnet til brug med 
jævnstrøm, og viser de relevante 
stik .

K IEC60417
Nr . 5172

Klasse II udstyr
For at identificere udstyr, der op-
fylder sikkerhedskravene for klasse 
II udstyr i henhold til IEC 61140 .

L ISO 3864 Generelt forbud
For at identificere handlinger eller 
drift, der er forbudt .
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Nr. Symbolmærke Godkendt
standarder Betydning:

M ISO 3864 Kontaktforbud
For at indikere skade, der kan op-
stå, hvis der røres ved en bestemt 
del af udstyret .

N IEC60417
Nr . 5266

Standby, delvis standby
For at indikere den del af udstyret, 
der er klar .
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Kontaktliste vedrørende din Epson projektor
Denne adresseliste er gældende fra maj 2018 .

En opdateret kontaktliste kan findes på den nedenfor angivne hjemmeside . Hvis du ikke finder, hvad du leder efter på hjem-
mesiderne, kan du gå til Epsons overordnede hjemmeside på www .epson .com .

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

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

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

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

BOSNIA AND HERZEGOVI-
NA
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
http://www .epson .cz

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

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

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

FRANCE & DOM-TOM TER-
RITORY
Epson France S.A.
http://www .epson .fr

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

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

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

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

http://www.epson.com
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ISRAEL
Epson Israel
http://www .epson .co .il

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

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

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

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

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

MACEDONIA
Digit Computer Engineering
http://www .digit .com .mk

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

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

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

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

ROMANIA
Epson Europe B.V. 
Branch Office Romania
http://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
http://www .ewe .rs

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTH AFRICA
Epson South Africa
http://www .epson .co .za
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MIDDLE EAST
Epson (Middle East)
http://www .epson .ae

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA
Epson Canada, Ltd.
http://www .epson .ca

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

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

ECUADOR
Epson Ecuador
http://www .epson .com .ec

U. S. A.
Epson America, Inc.
http://www .epson .com

SOUTH AMERICA

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

BRAZIL
Epson do Brasil
http://www .epson .com .br

CHILE
Epson Chile S.A.
http://www .epson .cl

COLOMBIA
Epson Colombia Ltd.
http://www .epson .com .co

PERU
Epson Peru S.A.
http://www .epson .com .pe

VENEZUELA
Epson Venezuela S.A.
http://www .epson .com .ve

ASIA & OCEANIA

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

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

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

INDIA
Epson India Pvt., Ltd.
http://www .epson .co .in
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INDONESIA
PT. Epson Indonesia
http://www .epson .co .id

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

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

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

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

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

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

TAIWAN 
Epson Taiwan Technology & 
Trading Ltd.
http://www .epson .com .tw

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