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Læs venligst denne vejledning først. Sørg også for at læse det medfølgende ark “Sikkerhedsinstruktioner” inden 
produktet tages i brug.

Se følgende websted for yderligere oplysninger:
https://tech.moverio.epson.com/en/

Brugerhåndbog

Medfølgende dele og navne på delene til brillerne

Sådan ser du billeder
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Når billedet vises på din tilsluttede enhed, skal du tilslutte brillernes 
USB Type-C-stik til den tilsluttede enhed.
Slut et par almindelige høretelefoner til høretelefonstikket.

• Vi anbefaler at bruge høretelefoner, der overholder CTIA-
standarderne. Når der bruges høretelefoner med et 3-polet stik, 
virker mikrofonfunktionen ikke. Du vil muligvis høre noget støj, 
når du tilslutter og afbryder hovedtelefonerne eller USB Type-C-
stikket under afspilningen, så tag først hovedtelefonerne af inden 
de afbrydes.

• Hvis du bruger apps med opkaldsfunktion, vil du muligvis høre 
telefonopkald fra smartenheden, også selvom høretelefoneren er 
tilsluttet. Vi anbefaler på forhånd at kontrollere, hvad der sker, når 
du modtager et telefonopkald, når billederne vises.

Tag brillerne og hovedtelefonerne på, og derefter justere placeringen 
af brillerne, så du kan se billedet.

• Brug ikke for meget kraft, når du åbner armene.
• Du kan klemme høretelefonstikket fast på dit tøj med klemmen. 

Bemærk at nogle tøj, kan blive beskadiget af klemmen.

• Drej skærmen på din tilsluttede enhed sidelæns, for at se billedet i 
fuld skærmstørrelse.
 - Slå skærmdrejefunktionen til på den tilsluttede enhed.

• Kontroller følgende punkter, hvis du ikke kan se billedet.
 - USB Type-C-stikket er tilsluttet korrekt (sørg for at tilslutte det 

ordentligt til stikket).
 - Din tilsluttede enhed er tændt, og ikke på dvale.
 - Din smartenhed understøtter billedvisning på USB Type-C 

DisplayPort alternativ funktion.

Hvis du bruger en Android-enhed, kan du justere lysstyrken på brillernes skærm, samt andre parametre med den dedikerede app.

BT-40: Installer appen "MOVERIO Link" på din smartenhed fra Google Play.
BT-40S: Brug "MOVERIO Link Pro" fra skærmen med listen over apps på din intelligente controller BO-IC400.

Følgende er en beskrivelse af hovedfunktionerne i appen.
• Lysstyrkejustering på brillerneskærmen
• Strømbesparende funktion (på den tilsluttede enhed og brillerne)
• Skærmlås til de tilsluttede enheder (for at undgå utilsigtet drift)

Juster lydstyrken på din tilsluttede enhed.

HovedtelefonstikDette produkt er kun beregnet til brug med USB Type-C DisplayPort 
alternativ funktion.

Ekstraudstyr
Der findes følgende ekstraudstyr til produktet. Dette ekstraudstyr kan fås fra juli 2020. Tilgængelighed og delnumre varierer efter område og kan 
ændres uden varsel.

• Intelligent controller BO-IC400*
• Solbrille-pakke BO-SP400

• Næsepudepakke BO-NP350
• Næsepudepakke BO-NP300

*Leveres med BT-40S.

• Dette produkt strømforsynes med batteriet i din smartenhed eller med den intelligente controller (benævnes følgende som "den tilsluttede enhed"). Når du 
bruger produktet, skal du holde øje med batteriniveauet på din tilsluttede enhed.

• BT-40 leveres ikke med en intelligent controller. Du skal bruge en smartenhed, der understøtter funktionen USB Type-C DisplayPort Alternativ.



Specifikationer til brillerne BT-40/BT-40S
<For kunder, som har købt modellen BT-40S>
For specifikationer til den medfølgende intelligente controller BO-IC400, bedes du se "BO-IC400 brugerhåndbog".

Modelnummer BT-40 (H969A)

Skærmformat Si-OLED

Skærmstørrelse 0,453" bredskærm (16:9)

Opløsning 1920 x 1080

Synsvinkel Ca. 34 grader (diagonalt)

Virtuel skærmstørrelse Understøttelse for 60" (virtuel synsafstand 2,5 m)

Farvegengivelse 24 bit farver (ca. 16.770.000 farver)

Stik USB Type-C, ministik med 4 stikben (høretelefoner med mikrofon, der er i overensstemmelse med 
CTIA-standarden)*1, USB Type-C

Eksterne mål (B x D x H) 194 × 164 × 41 mm (uden solbrille)

Vægt Ca. 165 g

Uden solbrille, kabler osv. Ca. 95 g

Øretelefonudgang Maks. udgangsspænding 150 mVrms eller mindre
Spænding uden bredbåndskarakteristik 75 mVrms eller mere

Sensorer Geomagnetisk sensor/accelerometer sensor/gyroskopisk sensor/lyssensor

Driftstemperatur 5-35 °C luftfugtighed 20-80 % (ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur -10 til 60 °C, luftfugtighed 10-90 % (ingen kondensering)

Vandafvisende IPX2 (undtagen USB-port)

Pålidelighed Levetid 20.000 timer (baseret på vores evalueringsbetingelser*2, fx når skærmens lysstyrke falder til 
under 50 % af dens oprindelige niveau, hvilket er der, hvor produktet begynder, at være brugt op. 
Indbrænding af skærmen er ikke en funktionsfejl.)

Middeltid mellem svigt (MTBF) 180.000 timer (fejl betyder en vilkårlig fejl i den vilkårlige fejlperiode.)

*1 Der kan opstå driftsbegrænsninger, som fx at knapperne ikke virker, selv hvis du bruger et kompatibelt stik.
*2 Skærmens lysstyrke blev indstillet til standardværdien 12/20, og evalueringsfilmen havde en gennemsnitlig graduering på 98/255 og blev vist uafbrudt i et miljø 
på 25 °C. Hvis skærmens lysstyrke (lysstyrkeindstilling og skærmgradering) er lysere end evalueringsbetingelserne, reduceres levetiden.

Videoindgang
USB Type-C Videogrænseflade DisplayPort Alternativ (DP Alt)

Opløsning (billedhastighed) 1080 p (60 Hz)

HDCP Understøttet

Datakommunikation
USB Type-C USB 2.0

Understøttede 
operativsystemer

Windows Windows 10 eller nyere

Android Android 8 eller nyere

Strøm
USB Type-C Strømforsyning via USB

Elforbrug Nominel strømforbrug 4,5 W

Nominel spænding/Nominel strøm 5,0 V/0,9 A

Bemærkninger om vandtæthed
Dette produkt er IPX2-kompatibelt med en daglig vandmodstandsevne baseret på IEC60529-standarden. Dette omfatter dog ikke USB Type-C-
stikket. (Dette er ikke baseret på en evaluering fra en tredjepartsvirksomhed)
<Vandtætheden er kompatibel med IPX2>
Hvis produktet udsættes for en dryppende vandtest med en hastighed på 3 mm/minuttet i op til 10 minutter, mens produktet er i en vinkel på 15 
grader, kommer vand ikke ind i produktet, og det kan betjenes normalt.
• Vandtætheden garanterer ikke beskyttelse mod skader eller funktionsfejl i alle forhold. Garantien er ugyldig, hvis der konstateres, at der er opstået 

funktionsfejl på grund af forkert håndtering af produktet af brugeren.
• Når du tilslutter eller afbryder produktets USB Type-C-stik med en tilsluttet enhed, må det ikke røres med våde hænder, og det må ikke udsættes 

for vand eller støv. Hvis småt snavs, som hår eller sand, kommer i klemme i portene, påvirker det produktets vandtæthed.
• Undgå, at der sprøjtes andre væsker (såsom organiske opløsningsmidler, sæbevand, varmt kildevand og havvand) på produktet.
• Efterlad ikke produktet være på steder, der udsættes for høj luftfugtighed, såsom på badeværelser.
• Hvis regn eller vand stænker på produktet, skal det tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt.

Det er svært at se skærmen i lyse 
omgivelser

Rengøring af dit Brillerne

Du kan nemmere se skærmen, når de medfølgende solbriller sættes 
på. Solbrillerne er magnetiske, og kan nemt sættes på og tages af.

• Hvis du kan se snavs på skærmen, eller hvis den er tåget, skal du 
kontrollere linsen for snavs, som fx støv eller fingeraftryk.
Hvis der er støv eller snavs på linsen, skal du tørre den af med en 
blød klud.
Brug ikke væsker, såsom rengøringsmidler til linser eller organiske 
opløsningsmidler, når du tørrer linsen af.

• Hvis linsen er snavset, skal du tørre den af med et våd klud. 
Brug ikke en klud, der er fugtet med et alkoholbaseret 
rengøringsmiddel.

Når brillerne bruges
Du kan godt have brillerne på, selvom du bruger briller.

• Sørg for, at du ikke ridser brillerne eller dine egne briller, når du 
bruger headsettet.

• Headsettet kan ikke bæres over briller, der er bredere end cirka 
144 mm (5,7 tommer).

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

Næsepuden til brillerne sidder på næsen over brillerne.

Når du skifter næsepuden, skal du huske at købe næsepuden til  
BT-40.

Træk næsepuden lige mod dig selv, for at tage den af og sætte en ny på.

Sådan skiftes næsepuden

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.
USB Type-CTM er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum.
Android og Google Play er varemærker 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.

Hvis brillernes sensor ikke er nøjagtig
Hvis sensorens ikke er nøjagtig i apps, der bruger brillernes geomagnetiske 
sensor, skal du bevæge brillerne i et 8-tal, mens en smartenhed eller 
intelligent controller er tilsluttet. Dette er for at kalibrere sensoren.

Supportoplysninger
Følgende websted indeholder oplysninger om appudvikling og 
firmwareopdateringer til dette produkt.

https://tech.moverio.epson.com/en/



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

■ 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 oplysningssymboler

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

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

 Advarsel Forholdregler vedrørende brugsmiljø og forhold

Dette produkt må kun bruges med den anførte strømforsyning.

Af hensyn til din egen sikkerhed, skal du afbryde produktets kabel fra smartenhe-
den eller den intelligente controller, når du ikke bruger dette produkt. Isoleringen 
kan med tiden forringes, hvilket kan føre til elektrisk stød, brand eller fejlfunktion.

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

Rør ikke stikkene eller kablerne på nogen af stikforbindelserne med våde hæn-
der. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand, for-
brændninger eller elektrisk stød.

Når USB Type-C-stikket tilsluttes og afbrydes, skal du ikke bruge for meget kraft, så-
som at trække i ledningen, og sørg for at sætte stikket lige i porten, du vil tilslutte til. 
Løse eller forkerte forbindelser kan føre til brand, forbrændninger 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 forholdsreg-
ler 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 under 
brug. Dette kan ændre formen på kabinettet via varme eller ild.

Hovedtelefonstikket kan blive varm under brug. Læs følgende punkter for at for-
hindre forbrændinger på grund af lave temperaturer.
• Sæt klemmen fast på dit tøj, så stikdelen på hovedtelefonerne ikke kommer i 

direkte kontakt med din hud.
• Undgå at controlleren rører din hud for længe, også selvom den sidder uden 

på tøjet.

Objektivet 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

Brillerne og solbrillerne bruger en kraftig magnet. Af hensyn til din egen sik-
kerhed, skal du ikke bruge solbrillerne, hvis du har en indopereret teknologisk 
enhed, såsom en pacemaker.

Af hensyn til din egen sikkerhed, skal du læse følgende punkter, når du forbinder 
dette produkt med en smartenhed eller en intelligent controller.
• Lov og forskrifter forbyder brug af smartskærme eller intelligente controllere, 

når du kører i bil, på motorcykel og på cykel.
• Sørg for at følge alle sikkerhedsforanstaltninger, der følger med din smartenhed 

eller intelligente controller, samt advarsler om brug og andre vigtige advarsler.

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

Lad ikke ledende fremmedlegemer røre ved USB Type-C-stikket eller høretele-
fon-stik, og sørg for at fremmedlegemer ikke trænger ind i forbindelsesportene. 
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 en våd klud eller 
med opløsningsmidler. Gør du det, kan stikkene blive deformerede eller ødelag-
te, hvilket kan medføre elektrisk stød, funktionsfejl eller brand.

Produkthuset må kun åbnes af kvalificeret personale. Du må heller ikke skille 
produktet ad eller ombygge det. 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 glas-
sene 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.

Denne enhed er ikke godkendt som et medicinsk udstyr, som defineret ved 
handlinger vedrørende medicinske produkter og medicinsk udstyr. Den kan 
bruges som en hjælpeskærm til en hovedskærmen, der er forbundet til medi-
cinsk udstyr, men den må ikke bruges til operationer eller diagnosebilleder, der 
kræver stor pålidelighed. Dette produkt er ikke godkendt efter IEC60601-1-stan-
darden. Hvis dette produkt bruges i et medicinsk system, skal hele systemet 
overholde standardkravene.

 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 per-
sonskade. 

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 ulykker, eller du 
kan falde eller støde sammen med andre mennesker.

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 op-
mærksom på dine omgivelser.

Når du bruger dette produkt, må du ikke kikke direkte på solen eller på andre 
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 pro-
duktet. Sørg også for, at kablet ikke vikler sig om din hals. Dette kan føre til ulyk-
ker eller personskade.

Sørg for, at kablet ikke bliver beskadiget. Dette kan føre til brand eller elektrisk 
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 kontakt 
din lokale forhandler eller Epsons-servicecentral. Fortsat brug under disse betin-
gelser kan føre til brand eller elektrisk stød. Du må ikke selv forsøge at reparere 
dette produkt.
• Hvis du ser røg eller bemærker nogen mærkelige lugte eller lyde.
• Hvis der trænger vand, andre væsker eller fremmedlegemer ind i produktet.
• 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 om-
kring dig, når du bruger brillerne. Billederne kan få dig til at foretage ufrivillige 
bevægelser med beskadigelse af nærtstående genstande eller personskade til 
følge.

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

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

 Forsigtig Forholdsregler under brug af produktet

Da brillerne og solbrillerne bruger en kraftfuld magnet, skal du være opmærk-
som på følgende punkter.
• Undgå at solbrillernes magnet er i direkte kontakt med dit hud. Hvis dette sker, 

kan det forårsage hudirritation.
• Placer ikke magneten i nærheden af genstande, der er påvirket af magnetisme, 

såsom smartenheder, magnetiske kort, kompasser, ure og lignende.
• Fjern eventuelle metalliske fremmedlegemer og lignende, der klemmer sig 

fast på brillerne og solbrillerne.

Stop enhver brug af produktet, hvis du får kløe på kontaktstederne mellem pro-
duktet 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 an-
sigtet og produktet. Fortsat brug under disse betingelser kan føre til kløe eller 
udslæt.

Af hensyn til din egen sikkerhed, må du ikke bruge en konverteringsadapter el-
ler et forlængerkabel. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre 
til brand, forbrændninger, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.

Brug klemmen på bagsiden af hovedtelefonstikket og sæt den på dit tøj, så der 
ikke trækkes i kablerne.

Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgiv-
ning.

 Forsigtig Forholdsregler under visning af billeder

Sørg for at holde pauser regelmæssigt, når du ser billeder med dette produkt. 
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 øjeblikke-
ligt 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. Skader på produktet kan føre til personskader.

Hold øje med kanterne på armene, når du bruger dette produkt. 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.

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 per-
sonskade eller kan give dig kvalme.

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 op-
syn 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 begynder 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.

Det er kundens eget ansvar på forhånd at kontrollere, at produktet kan bruges i 
det miljø, hvor kunden ønsker at bruge produktet.

Bemærkninger om brug

Dette produkt bruger en Si-OLED-skærm (organisk EL-panel). På grund af de 
generelle kendetegn ved Si-OLED-skærme, vil du evt. bemærke fastbrændte 
billeder (efterbilleder) eller faldende lysstyrke på skærmen. Dette er ikke en fejl.

For at reducere indbrænding og faldende lydstyrke, skal du gøre følgende.
• Brillernes skærm skal altid slukkes, når den ikke er i brug. 

Vi anbefaler at bruge MOVERIO Link/MOVERIO Link Pro på den strømbespa-
rende funktion (standard). (Du kan download MOVERIO Link på Google Play.)

• Undgå, at vise det samme billede i lang tid.
• Skjul markører eller tekst, der altid vises det samme sted på skærmen.
• Skru ikke højere op for skærmen lysstyrke ned højst nødvendigt.

Vær opmærksom på andre personer omkring dig, når du bruger dette produkt 
på offentlige steder.

Sikkerhedsinstruktioner
En dedikeret intelligent controller BO-IC400 leveres med modellen BT-40S. For yderligere oplysninger om BO-IC400, 
bedes du se “BO-IC400 brugerhåndbog”.

© 2020 Seiko Epson Corporation
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Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Følgende tabel viser betydningen af sikkerhedssymbolerne på udstyret.

Symbolmærke Godkendte standar-
der Beskrivelse

IEC60417
No.5007

"TÆNDT" (strøm)
For at indikere tilslutning til stikkontakten.

IEC60417
No.5008

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

IEC60417
No.5009

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

ISO7000
No.0434B
IEC3864-B3.1

Forsigtig
For at identificere generel forsigtighed ved 
brug af produktet.

IEC60417
No.6042
ISO3864-B3.6

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

IEC60417
No.5957

Kun til indendørs brug
For at identificere elektrisk udstyr, der hoved-
sageligt er designet til indendørs brug.

IEC60417
No.5926

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

Symbolmærke Godkendte standar-
der Beskrivelse

IEC60417
No.5017

Jordforbindelse
For at identificere en jordforbindelse (jord).

IEC60417
No.5032

Vekselstrøm
For at angive på typeskiltet, at udstyret kun er 
egnet til vekselstrøm. For at identificere rele-
vante terminaler.

IEC60417
No.5031

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

IEC60417
No.5172

Klasse II udstyr
For at identificere udstyr, der opfylder sikker-
hedskravene for klasse II udstyr i henhold til 
IEC 61140.

ISO 3864 Generelt forbud
For at identificere handlinger eller drift, der er 
forbudt.

ISO 3864 Kontaktforbud
For at indikere skade, der kan opstå, hvis der 
røres ved en bestemt del af udstyret.

IEC60417
No.5266

Standby, delvis standby
For at indikere den del af udstyret, der er klar.

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 sikkerhedsbegrænsninger 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 kommunikationsudstyr, 
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

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/

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Denne adresseliste er gældende fra juli 2020.
En opdateret kontaktliste kan findes på den nedenfor angivne hjemmeside. Hvis du ikke finder, hvad du leder efter på hjemmesiderne, kan du gå til Epsons overord-
nede hjemmeside på www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

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

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

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

BOSNIA AND HERZEGOVINA
NET d.o.o. Computer Engi-
neering
https://netcomp.rs

BULGARIA
Epson Service Center Bul-
garia
http://www.kolbis.com

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

CYPRUS
A.T. Multitech Corporation 
Ltd.
http://www.multitech.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 TERRI-
TORY
Epson France S.A.
https://www.epson.fr

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

GREECE
Info Quest Technologies S.A.
https://www.infoquest.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 Lith-
uania
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
Nepo System d.o.o.
https://neposystem.rs

AIGO Business System d.o.o. 
Beograd
https://aigo.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

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 & 
Trading Ltd.
https://www.epson.com.tw

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

http://www.epson.com/
http://www.epson.eu/
https://epson.com/

