Kuvien katsominen
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Käyttäjän opas

• On suositeltavaa käyttää kuulokkeita, jotka ovat CTIA-standardien
mukaisia. Myös, kun käytät 3-nastaisia kuulokkeita, mikrofoni
ei toimi. Saatat kuulla hieman kohinaa, kun liität tai irrotat
kuulokkeet tai USB Type-C -liittimen sisällön toiston aikana, joten
varmista, että otat kuulokkeet ensin pois korviltasi.
• Kun käytät sovelluksia, joissa on puhelutoiminto, puhelut
voivat kuulua älylaitteesta, vaikka kuulokkeet olisi liitetty. On
suositeltavaa tarkistaa etukäteen, mitä tapahtuu, kun vastaanotat
puhelun kuvia näytettäessä.

Katso lisätietoja seuraavalta verkkosivustolta:
https://tech.moverio.epson.com/en/

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain USB Type-C DisplayPort
Alternate -mallille.

Kuva on näkyvissä liitetyssä laitteessa, liitä videolasien USB Type-C
-liitin liitettyyn laitteeseen.
Liitä kaupoista saatavat kuulokkeet kuulokeliitäntään.

Lue ensin tämä opas. Varmista, että luet myös toimitukseen kuuluvat “Turvaohjeet” ennen tämän tuotteen käyttöä.

Kuulokeliitäntä

USB Type-C

© 2020 Seiko Epson Corporation
414016900 FI 2020.07

• Tämän tuotteen virtalähteenä toimii älylaitteen tai älykkään ohjaimen akku (tästä eteen päin niistä käytetään nimitystä "liitetty laite"). Kun käytät tuotetta,
seuraa liitetyn laitteen akun varaustasoa.
• BT-40:ssä ei ole älykästä ohjainta. Sinun on liitettävä älylaite, joka tukee USB Type-C DisplayPort Alternate -tilaa.

Toimitukseen kuuluvien kohteiden ja videolasien osien nimet
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• Älä käytä liiallista voimaa, kun avaat sangat.
• Voit kiinnittää kuulokeliittimen vaatteisiisi kiinnikkeellä. Huomaa,
että kiinnike voi vahingoittaa joitakin vaatteita.

Videolasit
Sangat

Kuulokeliitäntä

• Käännä liitetyn laitteen näyttö sivuttain näyttääksesi kuvan koko
näytön kokoisena.
-- Kytke liitetyn laitteen näytön kierto -ominaisuus päälle.

Anturit
Linssi

Pue päälle videolasit ja kuulokkeet ja säädä sitten videolasien
asentoa niin, että voit nähdä kuvan.

• Tarkista seuraavat kohdat, jollei kuvaa näy.
-- USB Type-C -liitin on liitetty oikein (varmista, että liität sen
pitävästi liitäntään).
-- Liitetty laite on päällä, ei lepotilassa.
-- Älylaitteesi tukee kuvalähtöä USB Type-C DisplayPort Alternate
-tilassa.

Nenän tukipala
Erityinen ohjain
(Älykäs ohjain BO-IC400)
*Älykäs ohjain BO-IC400 kuuluu
BT-40S:n toimitukseen. Katso
lisätietoja BO-IC400:sta “BO-IC400
Käyttäjän opas”-osasta.

Kiinnike
Ympäristön valaistusanturi
Varjo

USB Type-C -liitin

Käyttäjän opas (tämä asiakirja)

SD-korttipaikan neula
Turvaohjeet
USB-kaapeli

BO-IC400:n Käyttäjän opas

Seuraavat valinnaiset lisävarusteet ovat käytettävissä. Nämä valinnaiset lisävarusteet ovat saatavilla ajalla heinäkuu, 2020. Saatavuus ja osanumerot
vaihtelevat alueittain ja ne voivat muuttua ilman ilmoitusta.

*Kuuluu BT-40S:n toimitukseen.

Jos käytät Android-laitetta, voit säätää videolasien näytön kirkkautta ja muita parametreja käyttämällä erityistä sovellusta.
BT-40: Asenna "MOVERIO Link"-sovellus älylaitteeseesi Google Play -kaupasta.
BT-40S: Käytä "MOVERIO Link Pro:ta" Älykkään BO-IC400 -ohjaimen sovellusluettelonäytöstä.
Seuraavassa esitellään sovelluksen pääominaisuudet.
• Videolasien näytön kirkkauden säätö
• Virransäästötila (liitetyssä laitteessa ja videolaseissa)
• Liitettyjen laitteiden näytön lukitus (tahattoman käytön estämiseksi)

Valinnaiset lisävarusteet
• Älykäs ohjain BO-IC400*
• Varjostinpakkaus BO-SP400
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• Nenätukipakkaus BO-NP350
• Nenätukipakkaus BO-NP300

Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuus.

Näytön katsominen tuottaa vaikeuksia
kirkkaassa ympäristössä
Voit katsoa näyttöä helposti kiinnittämällä toimitukseen kuuluvan
varjostimen. Varjostin on magneettinen ja sen kiinnittäminen käy helposti.

Videolasien puhdistaminen
• Jos näytöllä näkyy likaa tai näkymä on sumuinen, tarkista linssi
lian, kuten pölyn ja sormenjälkien varalta.
Jos linssiin on tarttunut pölyä tai likaa, pyyhi se pois pehmeällä
liinalla.
Kun pyyhit linssiä, älä käytä nesteitä, kuten
linssinpuhdistusnesteitä tai orgaanisia liuottimia.
• Jos muut osat kuin linssi ovat likaisia, pyyhi lika pois märällä
liinalla. Älä käytä alkoholipohjaisella puhdistusnesteellä
kostutettua liinaa.

BT-40/BT-40S-videolasien tekniset tiedot
<Asiakkaille, jotka ovat ostaneet BT-40S:n>
Katso toimitetun Älykkään ohjaimen BO-IC400:n tekniset tiedot "BO-IC400 Käyttäjän opas"-osasta.
Mallinumero

BT-40 (H969A)

Näyttömuoto

Si-OLED

Paneelin koko

0,453” leveä paneeli (16:9)

Resoluutio

1920 × 1080

Katsomiskulma

Noin 34 astetta (vino halkaisija)

Virtuaalisen näytön koko

60" tuki (virtuaalinen katsomisetäisyys 2,5 m)

Värintoisto

24-bittinen väri (noin 16 770 000 väriä)

Liittimet

USB Type-C, 4-nastainen miniliitin (kuulokkeet, joissa CTIA-standardin mukainen mikrofoni)*1

Ulkomitat (Lx S x K)

194 × 164 × 41 mm (ilman varjostinta)

Paino

Noin 165 g
Ilmanvarjostinta, kaapeleita jne.

Pitäminen silmälasien päällä
Voit käyttää videolaseja, vaikka pitäisit silmälaseja.
• Varmista, ettet naarmuta videolaseja tai silmälaseja niitä
käyttäessäsi.
• Videolaseja ei voi käyttää yli noin 144 mm leveiden silmälasien
päällä.
• Et ehkä voi käyttää videolaseja silmälasien kanssa niiden
muodosta riippuen.

Kun videolasien anturin tarkkuus on
matala
Jos anturin tarkkuus on matala sovelluksissa, jotka käyttävät videolasien
geomagneettista anturia, heiluta videolaseja anturin kalibroimiseksi
numero 8:n muodossa, kun älylaite tai Älykäs ohjain on liitetty.

Noin 95 g

Kuulokelähtö

Enimmäisjännite 150 mV rms tai alle
Jännite laajakaistaominaisuuksilla 75 mV rms tai yli

Anturit

Geomagneettinen anturi / kiihtyvyysanturi / gyroskooppianturi / valaistusanturi

Käyttölämpötila

5–35 °C, kosteus 20–80 % (kondensoitumaton)

Säilytyslämpötila

-10–60 °C, kosteus 10–90 % (kondensoitumaton)

Vedenpitävyys
Luotettavuus

IPX2 (paitsi USB-portti)
Käyttöikä

20 000 tuntia (perustuen arviointiehtoihimme*2, kuten kun näytön kirkkaus laskee alle 50 %:in
sen alitustasosta, mikä ilmaisee pisteen, jossa tuote siirtyy loppuun kulumis -vikajaksoon. Näytön
palaminen ei ole merkki toimintahäiriöstä.)

Keskimääräinen vikaväli (MTBF)

180 000 tuntia (Vika tarkoittaa satunnaista vikaa satunnaisen vikajakson aikana.)

*1 Käyttörajoituksia voi ilmetä, kuten painikkeet eivät toimi vaikka käytetään yhteensopivaa pistoketta.
*2 Näytön kirkkaus asetettuina 12/20-oletusarvoon ja arviointielokuvaa, keskimääräiseltä gradaatioltaan 98/255, näytettiin jatkuvasti 25 °C:n lämpötilassa. Jos
näytön kirkkaus (kirkkausasetus ja näytön gradaatio) on kirkkaampi kuin arviointiehdot, käyttöikä lyhenee.

Silmälaseille tarkoitettua nenän tukipaloja pidetään nenällä silmälasien päältä.

Videotulo
USB Type-C

Videoliittymä

DisplayPort-vaihtoehtoinen tila (DP Alt -tila)

Resoluutio (kuvanopeus)

1080 p (60 Hz)

HDCP

Tuettu

Datansiirto
USB Type-C
Tuetut
käyttöjärjestelmät

Tukitiedot
Seuraava verkkosivusto tarjoaa tietoja tämän tuotteen
sovelluskehityksestä ja laiteohjelmistopäivityksistä.

Nenän tukipalan vaihtaminen
Kun vaihdat nenän tukipalan, varmista, että ostat BT-40:lle tarkoitetun mallin.
Vedä nenän tukipalaa suoraan kohti itseäsi irrottaaksesi ja vaihtaaksesi sen.

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

USB 2.0
Windows

Windows 10 tai uudempi

Android

Android 8 tai uudempi

Virta
USB Type-C
Virrankulutus

USB-virransyöttö
Nimellisvirrankulutus

4,5 W

Nimellisjännite/nimellisvirta

5,0 V / 0,9 A

Huomautuksia vedenpitävyydestä
Tämä tuote on IPX2-luokituksen mukainen päivittäisellä vedenpitävyysteholla IEC60529-standardiin perustuen. Tämä ei kuitenkaan sisällä USB
Type-C -liitintä. (Tämä ei perustu kolmannen osapuolen arvioijan arvioon)
<IPX2:n mukainen vedenpitävyystaso>
Jos tuote on altistettu tippuvan veden testille 3 mm/minuutissa enintään 10 minuutiksi, kun tuote on 15 asteen kulmassa, vettä ei pääse sisään
tuotteeseen ja sitä voi käyttää normaalisti.
• Vedenpitävyysominaisuus ei takaa suojausta vahingoilta tai toimintahäiriöiltä kaikissa olosuhteissa. Takuu mitätöityy, jos toimintahäiriöiden
määritetään johtuvan käyttäjän tuotteen väärästä käytöstä.
• Kun liität USB Type-C -liittimen liitettyyn laitteeseen tai irrotat sen siitä, älä kosketa sitä märin käsin äläkä altista sitä vedelle tai pölylle. Jos
hienojakoista likaa, kuten hiuksia tai hiekkaa, jää kiinni portteihin, tuotteen vedenpitävyystehokkuus vaarantuu.
• Älä anna muiden nesteiden (kuten orgaaniset liuottimet, pesuaineliuos, kuuman lähteen vesi ja merivesi) roiskua tuotteen päälle.
• Älä jätä tuotetta sijainteihin, joissa se altistuu kosteudelle, kuten kylpyhuone.
• Jos esimerkiksi sadevettä roiskuu tuotteen päälle, pyyhi se kuivalla liinalla niin pian kuin mahdollista.

Tavaramerkit

"EPSON" on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
"EXCEED YOUR VISION" on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
USB Type-CTM on USB Implementers Forumin tavaramerkki.
Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Muita tässä mainittuja tuotenimiä käytetään ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla kullekin kuuluvien omistajiensa tavaramerkkejä. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Älä käytä tätä tuotetta epävakaissa tiloissa, kuten portaissa tai korkeilla paikoilla. Älä käytät tuotetta myöskään kävellessäsi vaarallisissa ympäristöissä, kuten
lähellä koneita tai laitteita, jotka voivat tarttua kiinni johtoihin, missä on paljon
liikennettä tai pimeää. Se voi johtaa onnettomuuteen tai vahingoittumiseen.
Kun katselet kuvia tuotteella kävellessäsi, kiinnitä huomiota ympäristöösi. Jos
olet liian keskittynyt kuvaan, seurauksena voi olla onnettomuus, putoaminen tai
muihin törmääminen.

Turvaohjeet
Erityinen ohjain (Älykäs ohjain BO-IC400) kuuluu BT-40S:n toimitukseen. Katso lisätietoja BO-IC400:sta “BO-IC400
Käyttöopas”-kohdasta.
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Lue turvallisuutesi vuoksi toimitukseen kuuluvat asiakirjat huolellisesti käyttääksesi tuotetta oikein. Luettuasi asiakirjat, säilytä niitä turvallisessa paikassa voidaksesi käyttää niitä myöhemmin nopeasti.

Kun käytät tätä tuotetta ahtaissa tiloissa, ole tietoinen ympäristöstäsi.

Älä altista linssiä pitkäksi ajaksi suoralle auringonpaisteelle. Se voi johtaa tulipaloon tai räjähdykseen linssin keskittämien valonsäteiden johdosta.

■ Turvallisuussymbolit

Varoitus

Tämä symboli tarkoittaa, että laitteen virheellinen käyttö
voi johtaa vakavaan henkilön vammaan tai jopa kuolemaan, jos sitä ei huomioida.

Vaara

Tämä symboli tarkoittaa, että laitteen virheellinen käyttö
voi johtaa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen tai omaisuuden vahingoittumiseen, jos sitä ei huomioida.

■ Yleiset tietosymbolit
Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitä suoriteta riittävän
huolellisesti.
Viittaa lisätietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvä tietää
aiheesta.

Varoitus Käyttöympäristön ja olosuhteiden varotoimet
Käytä tätä tuotetta ainoastaan ilmoitetulla jännitteellä.
Oman turvallisuutesi vuoksi, irrota tuotteen kaapeli älylaitteesta tai Älykkäästä
ohjaimesta, kun et käytä tuotetta. Eristys voi heikentyä, mikä voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai toimintahäiriöön,
Älä jätä tätä tuotetta tiloihin, jossa se altistuu määritetyn käyttölämpötilan ohittaville lämpötiloille, kuten auto, jonka ikkunat on suljettu, suoraan auringonpaisteeseen tai ilmastointi- tai lämmityssäleikköjen eteen. Vältä myös sijainteja,
joiden lämpötilat voivat muuttua äkillisesti. Se voi johtaa tulipaloon, rikkoutumiseen, toimintahäiriöön tai vikaan.
Älä kosketa liitäntäporttien liittimiä ja kaapeleita märin käsin. Näiden varotoimien laiminlyönti voi johtaa tulipaloon, palovammoihin tai sähköiskuun.
Kun liität tai irrotat USB Type-C -liittimen, älä käytä liikaa voimaa, kuten vetämällä
johdosta, ja varmista, että liität sen suoraan porttiin, johon haluat sen liittää. Löysät tai väärät liitännät voivat johtaa tulipaloon, palovammoihin tai sähköiskuun.
Älä käytä tuotetta sijainneissa, joissa se voi kastua tai altistua korkeille kosteustasoille, kuten kylpyamme tai suihku. Ellei näitä varotoimia noudateta, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä aseta tätä tuotetta paikkoihin, joissa se voi altistua savulle, höyrylle, korkealle
kosteudelle tai pölylle, kuten keittiön pöytä, tai ilmankostuttimen lähelle. Se voi
johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai kuvanlaadun huonontumiseen.
Älä peitä tätä tuotetta kankaalla tai vastaavalla materiaalilla käytön aikana. Se
voi kuumuden johdosta vääntää koteloa tai aiheuttaa tulipalon.
Kuulokeliitinosa voi kuumentua käytön aikana. Huomioi seuraavat seikat ehkäistäksesi matalan lämpötilan palovammat.
• Kiinnitä kiinnike vaatetukseesi niin, että kuulokeliitinosa ei joudu suoraan kosketukseen ihosi kanssa.
• Älä anna ohjaimen joutua kosketuksiin ihon kanssa liian pitkäksi aikaa, vaikka
se olisi vaatteiden päällä.

Kun katselet kuvia pimeässä, on vaikeaa hahmottaa ympäristöä kuvan kirkkauden vuoksi. Ole tietoinen ympäristöstäsi.

Varoitus Tuotteen käytön varotoimet
Videolasit ja varjostin käyttävät voimakasta magneettia. Oman turvallisuutesi
vuoksi, älä käytä varjostinta, jos sinulla on implantoituna tekniikkaa, kuten sydämentahdistin.
Oman turvallisuutesi vuoksi, huomioi seuraavat seikat, kun yhdistät tämän tuotteen älylaitteeseen tai älykkääseen ohjaimeen.
• Lait ja asetukset kieltävät älylaitteiden tai älykkään ohjaimen näyttöjen katsomisen autoa, moottoripyörää tai polkupyörää ajettaessa.
• Varmista, että noudatat kaikkia älylaitteen tai älykkään ohjaimen varotoimia,
käyttövaroituksia ja kaikkia muita tärkeitä varoituksia.
Älä aloita tämän tuotteen käyttöä äänenvoimakkuuden ollessa korkealla tasolla. Se voi johtaa kuulon huonontumiseen. Laske äänenvoimakkuutta ennen tuotteen kytkemistä pois päältä ja lisää äänenvoimakkuutta vähittäin kytkettyäsi tuotteen päälle. Estääksesi mahdolliset
kuulovammat, älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla (korkea äänenpaine) pitkiä aikoja.
Älä anna minkään sähköä johtavan vieraan esineen koskettaa USB Type-C -liitintä tai kuulokeliitäntää äläkä aseta mitään sähköä johtavia esineitä liitäntäportteihin. Se voi aiheuttaa oikosulun ja johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
Älä päästä liuotinaineita, kuten alkoholia, bentseeniä tai ohenninta kosketuksiin
tuotteen kanssa. Älä myöskään puhdista tätä tuotetta märällä liinalla tai liuottimilla. Se voi vääntää tai rikkoa tuotteen kotelon ja johtaa sähköiskuun, toimintahäiriöön tai tulipaloon.
Vain pätevä huoltohenkilöstö saa avata tuotteen kotelon. Älä pura tai uudelleenmallinna tuotetta. Tuotteen useissa sisäosissa on korkea jännite ja se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, onnettomuuden tai myrkytyksen.
Älä kohdista tuotteen linssiin voimakkaita iskuja tai iske sitä vasten kovia kohteita. Jos linssi on vahingoittunut, se voi hajota sirpaleiksi ja aiheuttaa vakavia
vammoja silmille ja kasvoille.
Älä heitä tuotetta tuleen, äläkä kuumenna sitä. Älä aseta avotulta sisältäviä kohteita, kuten kynttilöitä, tämän tuotteen lähelle. Se voi johtaa kuumenemiseen,
tulipaloon tai räjähdykseen.
Tätä laitetta ei ole sertifioitu lääketieteelliseksi laitteeksi, kuten on määritetty
asetuksessa lääketieteellisistä tuotteista ja -laitteista. Sitä voi käyttää lääketieteellisiin laitteisiin liitetyn päämonitorin lisämonitorina, mutta älä käytä sitä kirurgiassa tai korkeaa luotettavuutta vaativien diagnoosikuvien määrittämiseen.
Tätä tuotetta ei ole sertifioitu IEC60601-1-standardilla. Kun tämä tuote on liitetty
osaksi lääketieteellistä järjestelmää, koko järjestelmän on oltava standardin vaatimusten mukainen.

Varoitus Kuvan katsomiseen liittyvät varotoimet
Älä käytä tätä tuotetta ajaessasi autolla, moottoripyörällä tai pyöräillessäsi tai
suorittaessasi muita vaarallisia tehtäviä. Se voi johtaa onnettomuuteen tai vahingoittumiseen.

Kun käytät tätä tuotetta, älä katso suoraan aurinkoa tai muita valonlähteitä, vaikka käyttäisit varjostinta. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja silmille tai johtaa
näön menettämiseen.
Varmista, ettei kaapeli tartu mihinkään ympäristön kohteeseen käyttäessäsi
tuotetta. Varmista myös, ettei kaapeli kietoudu kaulasi ympärille. Se voi johtaa
onnettomuuteen tai vahingoittumiseen.
Varmista, ettei kaapeli vahingoitu. Muuten se voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
• Älä vahingoita kaapelia.
• Älä aseta raskaita esineitä kaapelin päälle.
• Älä taivuta, väännä tai vedä kaapelia liiallisella voimalla.
• Pidä virtakaapeli loitolla kuumista sähkölaitteista.

Varoitus Tuotteen poikkeavaan toimintaan liittyvät varotoimet
Irrota seuraavissa tilanteissa virtakaapeli ja ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai Epsonin puhelinpalveluun. Käytön jatkaminen näissä olosuhteissa voi
johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Älä yritä itse korjata tätä tuotetta.
• Jos näkyy savua tai havaitaan outoja hajuja tai ääniä.
• Jos vettä, juomia tai vieraita esineitä joutuu tuotteen sisään.
• Jos tuote putoaa tai sen kotelo vahingoittuu.

Vaara

Käyttöympäristöön ja -olosuhteisiin liittyvät varotoimet

Älä aseta tuotetta paikkoihin, joissa se altistuu tärinälle tai iskuille.
Kun katsot kuvia, pelaat pelejä tai kuuntelet musiikkia tällä tuotteella, varmista
ympäristön turvallisuus äläkä jätä mitään särkyviä kohteita välittömään läheisyyteesi. Katsomasi kuvat voivat aiheuttaa tahattomia kehon liikkeitä, jotka voivat johtaa lähellä olevien kohteiden vahingoittumiseen tai henkilövahinkoon.
Älä aseta tätä tuotetta lähelle voimajohtoja tai magnetisoituneita kohteita. Se
voi johtaa rikkoutumiseen, toimintahäiriön tai vikaan.

Oman turvallisuutesi tähden, älä käytä muuntosovitinta tai jatkokaapelia. Ellei
näitä varotoimia noudateta, seurauksena voi olla tulipalo, palovamma, sähköisku tuotteen vahingoittuminen.
Kiinnitä kuulokeliitin sen takana olevalla kiinnikkeellä vaatteisiisi niin, etteivät
kaapelit altistu tarpeettomalle voimalle.
Hävitä tämä tuote paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

Vaara

Kuvien katsomiseen liittyvät varotoimet

Pidä ajoittain taukoja, kun katsot tällä tuotteella kuvia. Pitkäkestoinen kuvien
katsominen voi johtaa silmien rasittumiseen. Jos tunnet itsesi rasittuneeksi tai
olosi on epämukava tauonkin jälkeen, lopeta katsominen välittömästi.
Älä pudota tätä tuotetta tai käsittele sitä tarpeettoman kovalla voimalla. Ja jos
tuote rikkoutuu iskun, kuten putoamisen voimasta, lopeta tuotteen käyttö. Tuotteen vahingoittuminen voi johtaa vammaan.
Kun käytät tätä tuotetta, varo sangat reunoja. Se voi johtaa vammaan.
Varmista, että pidät tätä tuotetta oikein silmilläsi. Väärä käyttö voi aiheuttaa pahoinvointia.
Tätä tuotetta tulee käyttää vain käyttöoppaassa mainittuihin tarkoituksiin. Se voi
johtaa vammaan.
Jos ilmenee ongelma tai toimintahäiriö, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
Tuotteen käytön jatkaminen voi johtaa vammaan tai aiheuttaa pahoinvointia.
3D-kuvan havaitseminen vaihtelee yksilökohtaisesti. Lopeta 3D-toiminnon käyttö, jos tunnet olosi oudoksi tai et voi nähdä 3D:nä. 3D-kuvien katsomisen jatkaminen voi aiheuttaa pahoinvointia.
Alle kuusivuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta, koska heidän näkönsä
on vielä kehitysvaiheessa.
Jos seitsemänvuotias tai vanhempi lapsi käyttää tätä tuotetta, varmista, että häntä valvotaan jatkuvasti ja ettei hän käytä tuotetta pitkiä aikoja. Kiinnitä erityistä
huomiota lapsen fyysiseen kuntoon ja varmista, että hän kärsi silmärasituksesta.
Älä käytä tätä tuotetta, jos olet herkkä valolle tai tunnet olosi pahoinvoivaksi.
Tuotteen käyttö voi pahentaa ennestään huonoa oloa.
Älä käytä tätä tuotetta, jos sinulla on aiempia silmävaivoja. Tuotteen käyttö voi
pahentaa oireita, kuten karsastusta, heikkonäköisyyttä tai anisometropiaa.
On asiakkaan vastuulla tarkistaa etukäteen, että tuotetta voi käyttää ympäristössä, jossa asiakas haluaa sitä käyttää.

Varmista huoltotoimia suorittaessasi, että irrotat virtakaapelin ja kaikki johdot.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku.

Käyttöhuomautukset
Vaara

Tuotteen käyttöön liittyvät varotoimet

Koska videolaseissa ja varjostimessa käytetään voimasta magneettia, varmista,
että huomioit seuraavat seikat.
• Älä anna varjostimen magneetin koskettaa suoraan paljasta ihoa. Se voi aiheuttaa ihoärsytystä.
• Älä sijoita sitä lähelle kohteita, joiden toimintaan magneettisuus vaikuttaa, kuten älylaitteet, magneettikortit, kompassit, kellot jne.
• Poista kaikki vieraat esineet, jotka tarttuvat videolasien ja varjostimen magneettiin.
Lopeta tuotteen käyttö, jos tuotteen kanssa kosketuksiin joutuva iho (kasvot
jne.) kutisee tuotetta käytettäessä, tai jos ilmenee ihottumaa, ja kysy neuvoa
lääkäriltä.
Jos hikoilet tuotetta käyttäessäsi, pyyhi hiki pois kasvoilta ja tuotteesta. Laitteen
käytön jatkaminen tässä tilanteessa voi johtaa kutiamiseen tai ihottumaan.

Tämä tuote käyttää näyttöpaneelinaan Si-OLED-paneelia (Orgaaninen EL-paneeli). Si-OLED-yleisten ominaisuuksien vuoksi saatat huomata paneelissa näytön palamista (jälkikuvia) tai vähentynyttä luminanssia. Kyseessä ei ole vika.
Vähentääksesi näytön palamista ja luminanssin heikkenemistä, toimi seuraavasti:
• Kytke kuulokkeiden näyttö pois päältä, kun niitä ei käytetä.
Suosittelemme MOVERIO Link/MOVERIO Link Pro:n käyttämistä virransäästötilassa (oletus). (Voit ladata MOVERIO Linkin Google Play -kaupasta.)
• Älä näytä samaa kuvaa pitkään.
• Piilota merkit tai teksti, jotka näkyvät aina samassa kohdassa.
• Älä kirkasta näyttöä enemmän kuin on tarpeen.
Varmista, että otat muut ihmiset huomioon, kun käytät tätä tuotetta julkisissa
tiloissa.

Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Seuraavassa taulukossa selostetaan laitteeseen merkittyjen turvallisuussymbolien merkitys.

Tämän osoiteluettelon voimassaolo on ajalta heinäkuu 2020.
Uusimmat yhteystiedot voi katsoa tässä mainitusta verkko-osoitteesta. Jos et löydä tarvitsemaasi miltään näiltä sivuilta, käy Epsonin pääsivulla osoitteessa www.
epson.com.

Hyväksytyt
standardit

Symbolimerkki

Kuvaus

Symbolimerkki

Hyväksytyt
standardit

Kuvaus

IEC60417
No.5007

"PÄÄLLÄ" (virta)
Ilmaisee liitännän verkkovirtaan.

IEC60417
No.5017

Maa
Yksilöimään maa (maadoitus) -pääte.

IEC60417
No.5008

"POIS" (virta)
Ilmaisee liitännän katkaisun verkkovirtaan.

IEC60417
No.5032

Vaihtovirta
Ilmaisee arvokilvessä, että laitetta voi käyttää
ainoastaan vaihtovirralla; ilmaisee asianmukaiset päätteet.

IEC60417
No.5031

Tasavirta
Ilmaisee arvokilvessä, että laitetta voi käyttää
ainoastaan tasavirralla; ilmaisee asianmukaiset
päätteet.

IEC60417
No.5009

Valmiustila
Yksilöimään kytkin tai kytkimen asento, jolla
osa laitteesta kytketään päälle sen saattamiseksi valmiustilaan.

ISO7000
No.0434B
IEC3864-B3.1

Vaara
Ilmaisemaan yleisen vaaran tuotetta käytettäessä.

IEC60417
No.5172

Luokan II laite
Yksilöimään, että laite vastaa Luokan II laitteelle määritettyjä turvallisuusvaatimuksia IEC
61140 -normin mukaisesti.

IEC60417
No.6042
ISO3864-B3.6

Vaara, sähköiskun vaara
Yksilöimään laitteen, jossa on sähköiskun vaara

ISO 3864

Yleinen kielto
Yksilöimään kielletyt toiminnat tai käytöt.

IEC60417
No.5957

Vain sisäkäyttöön
Yksilöimään sähkölaitteen, joka on suunniteltu
ensisijaisesti sisäkäyttöön.

ISO 3864

Kosketuskielto
Ilmaisemaan, että voi aiheutua vamma kosketettaessa laitteen määrättyä osaa.

IEC60417
No.5926

Tasavirta liitännän napaisuus
Yksilöimään positiiviset ja negatiiviset liitännät
(napaisuus) laitteessa, johon tasavirransyöttö
voidaan liittää.

IEC60417
No.5266

Valmiustila, osittainen valmiustila
Ilmaisemaan, että osa laitteesta on valmiustilassa.

Yleisiä huomautuksia
Käyttörajoitus

Tunnistustiedot

Tämä laite on valmistettu noudattaen sen maan määräyksiä, jossa sitä myydään. Jos käytät tätä laitetta myyntimaan ulkopuolella, ota yhteys lähimpään paikalliseen
tukikeskukseen.
Kun tätä laitetta käytetään sovelluksissa, jotka vaativat toiminnan ja tarkkuuden korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta, kuten kuljetusvälineissä, jotka liittyvät ilmailuun,
raideliikenteeseen, merenkulkuun, maantieliikenteeseen, onnettomuuksien ehkäisylaitteisiin, erilaisiin turvallisuuslaitteisiin, sinun tulee käyttää tätä tuotetta vasta, kun olet
harkinnut tuleeko kokoonpanoon sisällyttää virheenkorjaus- ja varajärjestelmiä turvallisuuden ja koko järjestelmän luotettavuuden varmistamiseksi.
Koska tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sovelluksissa, jotka vaativat erittäin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta, kuten ilmakehässä ja avaruudessa käytettävät
laitteet, päätiedonsiirtolaitteet, ydinvoiman ohjauslaitteet tai lääketieteelliset laitteet, jotka liittyvät suoraan lääketieteelliseen hoitoon, sinun on arvioitava itse tämän
tuotteen sopivuus tarkoitettuun tehtävään arvioituasi laitteen huolellisesti.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA
ALBANIA
ITD Sh.p.k.

BELGIUM
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium

BOSNIA AND HERZEGOVINA
NET d.o.o. Computer Engineering

BULGARIA
Epson Service Center Bulgaria

CZECH REPUBLIC
Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic

DENMARK
Epson Denmark

ESTONIA
Epson Service Center Estonia

FRANCE & DOM-TOM TERRI- GERMANY
TORY
Epson Deutschland GmbH
https://www.epson.de
Epson France S.A.

GREECE
Info Quest Technologies S.A.

HUNGARY
Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary

IRELAND
Epson (UK) Ltd.

ISRAEL
Epson Israel

ITALY
Epson Italia s.p.a.

KAZAKHSTAN
LATVIA
Epson Kazakhstan Rep. Office Epson Service Center Latvia
http://www.epson.kz

https://www.epson.lv

LITHUANIA
Epson Service Center Lithuania

LUXEMBURG
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium

NORTH MACEDONIA
Digit Computer Engineering

NETHERLANDS
Epson Europe B.V.
Benelux sales office

NORWAY
Epson Norway

POLAND
Epson Europe B.V.
Branch Office Poland

PORTUGAL
Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal

ROMANIA
Epson Europe B.V.
Branch Office Romania

RUSSIA
Epson CIS

UKRAINE
Epson Kiev Rep. Office

SERBIA
Nepo System d.o.o.

SLOVAKIA
Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic

SLOVENIA
Birotehna d.o.o.

SPAIN
Epson Ibérica, S.A.U.

SWEDEN
Epson Sweden

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

UK
Epson (UK) Ltd.

AFRICA

SOUTH AFRICA
Epson South Africa

http://www.itd-al.com

CROATIA
MR servis d.o.o.

http://www.mrservis.hr

CYPRUS
A.T. Multitech Corporation
Ltd.
http://www.multitech.com.cy

FINLAND
Epson Finland

https://www.epson.fi

https://netcomp.rs

https://www.epson.dk

https://www.epson.lt

https://www.epson.pl

https://neposystem.rs

AIGO Business System d.o.o.
Beograd

https://www.epson.co.il

https://www.epson.it

http://digit.net.mk

https://www.epson.be

https://www.epson.pt

https://www.epson.ee

https://www.epson.cz

https://www.infoquest.gr

https://www.epson.fr

https://www.epson.ie

http://www.kolbis.com

https://www.epson.hu

https://www.epson.no

https://www.epson.nl

http://www.epson.ru

http://www.epson.ua

https://www.epson.ro

http://www.birotehna.si

https://www.epson.es

https://www.epson.se

https://www.epson.sk

https://aigo.rs

SKSH837A
U.S.A/Canada

https://www.epson.co.uk

https://www.epson.co.za
or
https://www.epson.fr

COSTA RICA
Epson Costa Rica, S.A.

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

ECUADOR
Epson Ecuador

U. S. A.
Epson America, Inc.

BRAZIL
Epson do Brasil

CHILE
Epson Chile S.A.

COLOMBIA
Epson Colombia Ltd.

PERU
Epson Peru S.A.

AUSTRALIA
Epson Australia Pty. Ltd.

CHINA
Epson (China) Co., Ltd.

HONG KONG
Epson Hong Kong Ltd.

INDIA
Epson India Pvt., Ltd.

INDONESIA
PT. Epson Indonesia

JAPAN
Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant

KOREA
Epson Korea Co., Ltd.

MALAYSIA
Epson Malaysia Sdn. Bhd.

NEW ZEALAND
Epson New Zealand

PHILIPPINES
Epson Philippines Co.

SINGAPORE
Epson Singapore Pte. Ltd.

TAIWAN
Epson Taiwan Technology &
Trading Ltd.

THAILAND
Epson (Thailand) Co.,Ltd.

https://www.epson.ch
Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,
Nagano-ken 392-8502 Japan
1052D-H837A
Telephone: 81-266-52-3131
http://www.epson.com/

https://www.epson.at

https://www.epson.be

SWITZERLAND
Epson Deutschland GmbH
Branch office Switzerland
Indication of the
manufacturer and
the importer in
accordance with
requirements of EU
directive

AUSTRIA
Epson Deutschland GmbH

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

http://www.tecpro.com.tr

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

https://epson.co.cr

https://epson.com.mx

https://epson.com.ec

https://epson.com/usa

SOUTH AMERICA
ARGENTINA
Epson Argentina S.R.L.
https://epson.com.ar

https://epson.com.br

https://epson.cl

https://epson.com.co

https://epson.com.pe

VENEZUELA
Epson Venezuela S.A.
https://epson.com.ve

ASIA & OCEANIA

https://www.epson.com.au

https://www.epson.com.cn

http://www.epson.co.kr

https://www.epson.com.hk

https://www.epson.com.my

https://www.epson.jp

https://www.epson.com.sg

https://www.epson.com.tw

https://www.epson.co.th

https://www.epson.co.in

https://www.epson.co.nz

https://www.epson.co.id

https://www.epson.com.ph

