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Les denne veiledningen først. Sørg også for at du leser det medfølgende arket «Sikkerhetsinstruksjoner» før du bruker 
dette produktet.

Se følgende nettside for mer informasjon.
https://tech.moverio.epson.com/en/

Brukerhåndbok

Delenavn for inkluderte elementer og hodesett

Se på bilder
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Når bildet vises på den tilkoblede enheten, kobler du til hodesettets 
USB Type-C-kontakt til den tilkoblede enheten.
Koble vanlige øretelefoner til øretelefonkontakten.

• Vi anbefaler at du bruker øretelefoner som overholder CTIA-
standarder. Når du bruker øretelefoner med 3-pinner, fungerer 
ikke mikrofonfunksjonen. Du kan høre noe støy når du kobler 
øretelefonene til eller fra USB Type-C kontakt under avspilling av 
innhold, så sørg for at du tar av øretelefonene først.

• Når du bruker apper med anropsfunksjon, kan telefonsamtaler 
høres fra smartenheten selv om øretelefoner er koblet til. Vi 
anbefaler at du sjekker på forhånd hva som skjer når du mottar en 
samtale mens det vises bilder.

Sett på hodesettet og øretelefoner, og juster deretter posisjonen til 
hodesettet slik at du kan se bildet.

• Ikke bruk overdreven makt når du åpner armene.
• Du kan klipse øretelefonkontakten på klærne dine med klipsen. 

Merk at noen klær kan bli skadet av klipsen.

• Vend skjermen på den tilkoblede enheten til siden for å vise bildet 
i fullskjerm.
 - Slå på skjermrotasjonsfunksjonen for den tilkoblede enheten.

• Kontroller følgende punkter hvis du ikke kan se bildet.
 - USB Type-C-kontakten er riktig tilkoblet. (Sørg for at du kobler 

den ordentlig til kontakten.)
 - Den tilkoblede enheten er på og ikke i hvilemodus.
 - Smartenheten støtter å mate ut bilder i USB Type-C DisplayPort 

alternativ modus.

Hvis du bruker en Android-enhet, kan du justere lysstyrken til skjermen til hodesettet samt andre parametere via den dedikerte 
appen.

BT-40: Installer appen «MOVERIO Link» på smartenheten din ved hjelp av Google Play.
BT-40S: Bruk «MOVERIO Link Pro» fra applisteskjermen til Intelligent kontroller BO-IC400.

Følgende beskriver hovedfunksjonene til appen.
• Justere lysstyrke for hodesett
• Strømsparingsmodus (på den tilkoblede enheten og hodesettet)
• Skjermlås for de tilkoblede enhetene (hindrer bruk ved uhell)

Juster lydstyrken på den tilkoblede enheten.

ØretelefonkontaktDette produktet er kun for bruk med USB Type-C DisplayPort alternativ 
modus.

Tilleggsutstyr
Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig. Disse valgfrie elementene er tilgjengelige fra og med juli 2020. Tilgjengelighet og delenummer varierer etter 
region og kan endres uten varsel.

• Intelligent kontroller BO-IC400*
• Skyggepakke BO-SP400

• Neseputepakke BO-NP350
• Neseputepakke BO-NP300

*Leveres med BT-40S.

• Dette produktet får strøm ved å bruke batteriet i smartenheten din eller den intelligente kontrolleren (heretter kalles disse samlet for den «tilkoblede 
enheten»). Når du bruker produktet, må du holde øye med batterinivået til den tilkoblede enheten.

• BT-40 leveres ikke med en intelligent kontroller. Du må ha en smartenhet som støtter USB Type-C DisplayPort alternativ modus.



Spesifikasjoner for hodesettet BT-40/BT-40S
<For kunder som har kjøpt BT-40S>
For spesifikasjoner for den medfølgende intelligente kontrolleren BO-IC400 kan du se «Brukerhåndbok for BO-IC400».

Modellnummer BT-40 (H969A)

Visningsformat Si-OLED

Panelstørrelse 0,453" bredpanel (16:9)

Oppløsning 1920 x 1080

Synsvinkel Ca. 34 grader (diagonalt)

Virtuell skjermstørrelse 60" støttes (virtuell visningsavstand 2,5 m [8,2 føtter])

Fargegjengivelse 24-biters farge (ca. 16 770 000 farger)

Kontakter USB Type-C 4-pinners minijack (øretelefoner med mikrofon i samsvar med CTIA-standard)*1

Enhetens mål (B × H × D) 194 × 164 × 41 mm (7,6 × 6,5 × 1,6 tommer) (uten skyggen)

Masse Ca. 165 g (5,8 pund)

Uten skygge, kabler og så videre Ca. 95 g (3,4 pund)

Øretelefonutgang Maks. spenning 150 mVrms eller mindre
Spenning med bredbåndegenskaper 75 mVrms eller mer

Sensorer geomagnetisk sensor / akselerometer / gyroskopisk sensor / belysningssensor

Driftstemperatur 5 til 35 °C (41 til 95 °F) luftfuktighet 20 til 80 % (ingen kondens)

Oppbevaringstemperatur -10 til 60°C (14 til 140°F) luftfuktighet 10 til 90% (ingen kondens)

Vannmotstand IPX2 (unntatt USB-port)

Pålitelighet Livstid 20 000 timer (basert på evalueringsbetingelsene*2, for eksempel når lysstyrken på skjermen synker 
under 50 % av det opprinnelige nivået, noe som indikerer punktet der produktet svikter. Innbrenning 
av skjermen tilsvarer ikke funksjonsfeil.)

Gjennomsnittlig tid mellom feil (MTBF) 180 000 timer (feil betyr en tilfeldig feil i perioden for tilfeldige feil.)

*1 Driftsbegrensninger kan forekomme, som at knapper ikke fungerer, selv ved bruk av en plugg som samsvarer.
*2 Lysstyrken til skjermen ble satt til standardverdien 12/20, og en evalueringsfilm med en gjennomsnittlig gradering på 98/255 ble vist kontinuerlig i et miljø på 25 
°C. Hvis skjermens lysstyrke (lysstyrkeinnstilling og skjermgradering) er lysere enn evalueringsforholdene, reduseres levetiden.

Videoinngang
USB Type-C Videogrensesnitt DisplayPort Alternate-modus (DP Alt-modus)

Oppløsning (bildefrekvens) 1080p (60 Hz)

HDCP Støttes

Datakommunikasjon
USB Type-C USB 2.0

Operativsystemer 
som støttes

Windows Windows 10 eller nyere

Android Android 8 eller nyere

Strøm
USB Type-C USB Power Delivery

Strømforbruk Nominelt strømforbruk 4,5 W

Merkespenning/merkestrøm 5,0 V, 0,9 A

Merknader om vannresistens
Produkter er i samsvar med IPX2 med daglig vannmotstandsytelse basert på IEC60529-standarden. Dette inkluderer imidlertid ikke USB Type-C-
kontakten. (Dette er ikke basert på en evaluering fra en tredjepart)
<Vannmotstandsnivå i samsvar med IPX2>
Hvis produktet blir utsatt for test med dryppende vann med en hastighet på 3 mm/min i opp til 10 minutter mens produktet er i en vinkel på 15 
grader, går vannet ikke inn i produktet, og det kan brukes som normalt.
• Vannmotstandsfunksjonen garanterer ikke beskyttelse mot skade eller funksjonsfeil under alle forhold. Garantien blir ugyldig hvis det fastsettes at 

feil har oppstått på grunn av at brukeren har misbrukt produktet.
• Når du kobler til eller fra produktets USB Type-C-kontakt med en tilkoblet enhet, må du ikke berøre den med våte hender og ikke utsette den for 

vann eller støv. Hvis rusk som hår eller sand blir fanget i portene, vil vannmotstandsytelsen til produktet bli redusert.
• Ikke la andre væsker (for eksempel organiske løsemidler, såpevann, varmt kildevann og sjøvann) sprute på produktet, og ikke plasser det i vann.
• Ikke legg produktet på steder som er utsatt for fuktighet, som for eksempel bad.
• Hvis det spruter regn eller vann på produktet, må du tørke det av med en tørr klut så raskt som mulig.

Vanskelig å se skjermen i lyse 
omgivelser

Rengjøre hodesettet

Du kan enkelt se skjermen ved å feste den medfølgende skyggen. 
Skyggen er magnetisk og tas enkelt av og på.

• Hvis du ser skitt på skjermen, eller den er tåkete, ser du etter støv 
eller fingeravtrykk på linsen.
Hvis det er støv eller skitt på linsen, tørker du den med en myk 
klut.
Når du tørker linsen, må du ikke bruke væsker som linserens eller 
organiske løsemidler.

• Hvis noe annet enn linsen er skitten, tørker du av med en våt klut. 
Ikke bruk en klut fuktet med alkoholbasert rengjøringsvæske.

Når du bruker over briller
Du kan bruke hodesettet selv om du bruker briller.

• Sørg for at du ikke skraper hodesettet eller brillene når du bruker 
dem.

• Hodesettet kan bæres over briller som er opp til ca. 144 mm (5,7 
tommer) brede.

• Det kan være umulig å bruke hodesettet over briller avhengig av 
formen på brillene.

Neseputen for briller brukes på nesen over brillene.

Når du bytter ut neseputen, må du sørge for at du kjøper den som 
passer BT-40.

Trekk neseputen fremover for å ta den av for å bytte.

Bytte ut neseputen

Varemerker «EPSON» er et registrert varemerke for Seiko Epson Corporation.
«EXCEED YOUR VISION» er et registrert varemerke eller varemerke for Seiko Epson Corporation.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
USB Type-CTM er et varemerke for USB Implementers Forum.
Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes også bare i identifikasjonsøyemed og kan være varemerker for sine 
respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

Når nøyaktigheten til 
hodesettsensoren er lav

Hvis nøyaktigheten til sensoren er lav i apper som bruker hodesettets 
geomagnetiske sensor, vinker du hodesettet i en 8-fasong mens 
en smart enhet eller Intelligent kontroller er tilkoblet for å kalibrere 
sensoren.

Støtteinformasjon
Følgende nettsted gir informasjon om apputvikling og 
fastvareoppdateringer for dette produktet.

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



For din egen sikkerhet må du lese de vedlagte dokumentene nøye for å bruke 
produktet på riktig måte. Når du har lest dokumentene, bør du ta vare på dem 
slik at du kan slå opp i dem på et senere tidspunkt.

■ Sikkerhetssymboler

  Advarsel
Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke re-
spekteres, kan føre til personskader eller materielle skader 
som følge av feil håndtering.

 Forsiktig
Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke re-
spekteres, kan føre til alvorlig personskader eller materielle 
skader som følge av feil håndtering.

■ Generelle opplysningssymboler

Angir prosedyrer som kan forårsake personskader eller 
materielle skader hvis man ikke er varsom.

Angir tilleggsinformasjon og punkter som kan være nyttige 
å vite om et emne.

 Advarsel Forholdsregler for bruksomgivelser og -forhold

Bruk dette produktet kun med den oppgitte forsyningsspenningen.

For din egen sikkerhet må du koble produktkabelen fra smartenheten eller den 
intelligente kontrolleren når du ikke bruker dette produktet. Isolasjonen kan bli 
dårligere, noe som kan resultere i elektrisk støt, brann eller feil.

Ikke legg dette produktet på steder utsatt for temperaturer utenfor det spesi-
fiserte driftsområdet. Dette omfatter biler med vinduene lukket, i direkte sol-
lys eller foran luftuttak til luftkondisjoneringsanlegg eller varmeovner. Unngå 
også steder som er utsatt for plutselige endringer i temperatur. Dette kan føre til 
brann, funksjonsfeil eller at produktet blir ødelagt.

Ikke berør kontaktene og kablene for tilkoblingsportene med våte hender. Der-
som disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre til brann, forbrenning 
eller elektrisk støt.

Når du kobler til eller fra USB Type-C-kontakten, må du ikke bruke for stor kraft, 
for eksempel ved å trekke i ledningen. Sørg for at du setter den rett inn i porten 
du vil koble til. Hvis koblingen er ufast eller feil, kan det føre til brann, brannska-
der eller elektrisk støt.

Ikke bruk produktet på steder der det kan bli vått eller er utsatt for høy fuktighet, 
slik som i et badekar eller en dusj. Dersom disse forholdsreglene ikke overhol-
des, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser produktet på steder som er utsatt for røyk, damp, høy luftfuktighet 
eller støv som kjøkkenbenker eller i nærheten av luftfuktere. Dette kan føre til 
brann, elektrisk støt eller forringelse av bildekvaliteten.

Ikke dekk til dette produktet med en klut eller lignende materiale under bruk. 
Dette kan endre formen på dekslet gjennom varme eller ild.

Øretelefonkontakten kan bli varm under bruk. Pass på følgende punkter for å 
hindre lavtemperaturforbrenninger.
• Fest klemmen til klærne dine slik at hodetelefonkontakten ikke kommer i di-

rekte kontakt med huden.
• Ikke la kontrolleren være i kontakt med huden din for lenge, selv om den er 

over klær.

Ikke utsett linsen for direkte sollys over lengre tid. Dette kan føre til brann eller 
eksplosjon som følge av kondenserte lysstråler fra linsen.

 Advarsel Forholdsregler for bruk av produktet

Hodesettet og skyggen bruker en kraftig magnet. For din egen sikkerhet må du 
ikke bruke skyggen hvis du har implantert teknologi som en pacemaker.

For din egen sikkerhet må d merke følgende punkter når du kobler produktet til 
en smartenhet eller den intelligente kontrolleren.
• Lover og forskrifter forbyr å se på skjermene til smartenheter eller den intelli-

gente kontrolleren mens du kjører bil eller motorsykkel eller sykler.
• Sørg for at du følger alle sikkerhetsreglene som følger med smartenheten eller 

den intelligente kontrolleren, bruksvarsler og andre viktige advarsler.

Ikke begynn å bruke dette produktet med høy lydstyrke. Dette kan føre 
til hørselsskader. Senk volumet før du slår av produktet, og øk volumet 
sakte etter du har slått det på. For å forhindre mulig hørselsskade må du 
ikke lytte ved høyt lydnivå (høyt lydtrykk) over lengre tid.

Ikke la noen ledende fremmedlegemer berøre USB Type-C-kontakten eller øre-
telefonkontakten. Sørg for at ikke ledende fremmedlegemer kommer inn i til-
koblingsporter. Ikke sett ledende fremmedlegemer inn i tilkoblingsporter. Dette 
kan føre til kortslutning og føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke la løsemidler som alkohol, benzen eller tynner komme i kontakt med pro-
duktet. Ikke rengjør produktet med en våt klut eller løsemidler. Dette kan de-
formere eller sprekke produktkabinettet, og det kan føre til elektrisk støt, funk-
sjonssvikt eller brann.

Produktets kabinett skal kun åpnes av kvalifisert servicepersonell. Du må heller 
ikke demontere eller bygge om produktet. Mange av delene inne i produktet 
har høy spenning og kan forårsake brann, elektrisk støt, ulykke eller forgiftning.

Ikke utsett linsen på produktet for harde støt, og ikke slå den mot harde gjen-
stander. Hvis linsen blir skadet, kan den knuse og forårsake alvorlige skader på 
øyne og ansikt.

Ikke kast produktet til brenning. Ikke varm opp produktet. Ikke plasser gjenstan-
der med åpen ild, som stearinlys, på dette produktet. Dette kan føre til høye tem-
peraturer, brann eller eksplosjon.

Denne enheten er ikke sertifisert som medisinsk utstyr som definert av lovverk 
som gjelder medisinske produkter og medisinsk utstyr. Den kan brukes som en 
ekstra monitor for hovedmonitoren som er koblet til medisinsk utstyr, men den 
skal ikke brukes til kirurgi eller til fastsetting av diagnostiske bilder som krever 
høy pålitelighet. Dette produktet er ikke sertifisert etter standarden IEC60601-1. 
Når dette produktet er integrert i et medisinsk system, må hele systemet oppfyl-
le kravene til standarden.

 Advarsel Forholdsregler for å se bilder

Du må ikke bruke dette produktet mens du kjører bil eller motorsykkel, sykler 
eller utfører andre farlige oppgaver. Dette kan føre til ulykker eller skader. 

Ikke bruk produktet på ustabile steder som trapper eller i høyden. Du må heller 
ikke bruke produktet mens du går på farlige steder som i nærheten av maskiner 
eller utstyr som kan festes på kablene, der det er mye trafikk eller hvor det er 
mørkt. Dette kan føre til ulykker eller skader.

Når du går samtidig som du ser på bilder med produktet, må du være oppmerk-
som på omgivelsene. Hvis du er for fokusert på bildet, kan det føre til ulykker, fall, 
og kollisjoner med andre mennesker.

Ved visning i mørke steder er det vanskelig å se omgivelsene på grunn av lysstyr-
ken på bildet. Vær oppmerksom på dine omgivelser.

Når du bruker dette produktet på små steder må du være oppmerksom på dine 
omgivelser.

Når du har på dette produktet, må du ikke se direkte på solen eller andre lyskilder, 
selv om du bruker skyggen. Dette kan føre til alvorlige øyeskader eller synstap.

Sørg for at kabelen ikke hekter seg på noe i nærheten mens du bruker produktet. 
Sørg også for at kabelen ikke vikler seg rundt halsen. Dette kan føre til ulykker 
eller skader.

Sørg for at kabelen ikke blir skadet. Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.
• Ikke skad kabelen.
• Ikke plasser tunge gjenstander på kabelen.
• Ikke bøy, vri, eller trekk ut kabelen med stor kraft.
• Hold strømkabelen unna varme elektriske apparater.

 Advarsel Forholdsregler når produktet oppfører seg unormalt

I følgende situasjonene trekker du ut strømforsyningskabelen og kontakter din 
lokale forhandler eller Epsons servicesenter. Fortsatt bruk under disse forholde-
ne kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke prøv å reparere dette produktet selv.
• Hvis du ser røyk eller merker noen merkelige lukter eller lyder.
• Hvis vann, drikke eller fremmedlegemer kommer inn i produktet.
• Hvis produktet ble mistet eller dekslet skadet.

 Forsiktig Forholdsregler for bruksomgivelser og -forhold

Ikke plasser produktet på steder som er utsatt for vibrasjoner eller støt.

Når du bruker produktet til å se på bilder, spille spill eller lytte til musikk, må du 
være obs på sikkerheten i omgivelsene dine, og du må sørge for at det ikke er 
noen skjøre gjenstander i din umiddelbare nærhet. Bildene du ser på kan få deg 
til å bevege kroppen ufrivillig slik at du kan skade personer eller gjenstander 
rundt deg.

Ikke plasser dette produktet i nærheten av høyspentlinjer eller magnetiserte ele-
menter. Dette kan føre til funksjonsfeil eller at produktet blir ødelagt.

Når du utfører vedlikehold, må du koble fra strømkabelen og alle andre lednin-
ger. Ellers kan det føre til elektrisk støt.

 Forsiktig Forholdsregler for bruk av produktet

Siden hodesettet og skyggen bruker en kraftig magnet må du passe på følgende 
punkter.
• Ikke la skyggemagneten berøre hud direkte. Hvis du gjør det, kan det irritere 

huden.
• Ikke plasser den i nærheten av gjenstander som påvirkes av magnetisme, som 

smartenheter, magnetkort, kompasser, klokker og så videre.
• Fjern eventuelle metallfremmedlegemer og så videre som fester seg til mag-

neten til hodesettet og skyggen.

Slutt å bruke dette produktet hvis huden som kommer i kontakt med produktet 
(ansikt og så videre) begynner å klø når du har på produktet eller hvis du får 
uvanlige utslett. Oppsøk i så fall hudlege.

Hvis du svetter mens du bruker produktet, må du tørke svetten fra ansiktet og 
produktet. Hvis du fortsetter å bruke produktet under disse forholdene kan det 
føre til brann eller elektrisk støt.

For din egen sikkerhet må du ikke bruke konverteringsadapter eller skjøteled-
ning. Dersom disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre til brann, elek-
trisk støt eller skade på produktet.

Bruk klipsen på baksiden av øretelefonkontakten for å feste den på klærne dine 
slik at kablene ikke blir unødig presset.

Avhend dette produktet i henhold til lokale lover og regler.

 Forsiktig Forholdsregler for å se bilder

Ta alltid periodiske pauser når du ser på bilder ved hjelp av dette produktet. Lan-
ge perioder med visning av bilder kan føre til tretthet i øynene. Hvis du føler deg 
trøtt eller ubehagelig selv etter å ha tatt en pause, må du slutte å se umiddelbart.

Ikke slipp dette produktet eller behandle det med mye kraft. Dersom produktet 
ødelegges på grunn av støt, for eksempel fall, må du slutte å bruke produktet. 
Skader på produktet kan føre til personskade.

Når du bruker dette produktet, må du være oppmerksom på kantene av armene. 
Dette kan føre til personskade.

Pass på at du bruker produktet på riktig måte. Feil bruk kan gjøre at du føler deg 
kvalm.

Dette produktet skal bare brukes til de formål som er angitt i bruksanvisningene. 
Dette kan føre til personskade.

Hvis det oppstår et problem eller feil, må du slutte å bruke produktet umiddel-
bart. Fortsetter du å bruke dette produktet kan det føre til skade eller kan gjøre 
at du føler deg kvalm.

Hvordan et 3D-bilde oppfattes varierer avhengig av den enkelte. Slutt å bru-
ke 3D-funksjonen hvis du føler deg rar eller ikke kan se i 3D. Fortsetter du å se 
3D-bilder, kan du føle deg kvalm.

Dette produktet skal ikke brukes av barn under seks år, da synet fremdeles er 
under utvikling.
Hvis et barn på syv år eller eldre bruker produktet, må du sørge for at de er under 
tilsyn til enhver tid og at de ikke bruker det over lengre perioder. Følg nøye med 
på barnets fysiske tilstand, og sørg for at øynene ikke blir overanstrengt.

Ikke bruk dette produktet hvis du er følsom for lys eller føler deg kvalm. Dette 
kan forverre allerede eksisterende lidelser.

Ikke bruk dette produktet hvis du har tidligere øyesykdommer. Dette kan forver-
re symptomer som skjeling, amblyopi eller anisometropia.

Det er kundens ansvar å på forhånd kontrollere at produktet kan brukes i miljøet 
der kunden ønsker å bruke det.

Merknader om bruk

Dette produktet bruker et Si-OLED (organisk EL-panel) for skjermpanelet. På 
grunn av egenskapene til Si-OLED kan du legge merke til innbrenning (etterbil-
der) eller redusert lysstyrken på panelet. Dette er ikke en feil.

Gjør følgende for å redusere innbrenning og redusere luminans.
• Slå av hodesettskjermen når den ikke er i bruk. 

Vi anbefaler at du bruker MOVERIO Link/MOVERIO Link Pro i strømsparings-
modus (standard). (Du kan laste ned MOVERIO Link fra Google Play.)

• Ikke vis det samme bildet over lang tid.
• Skjul markører eller tekst som alltid dukker opp i samme posisjon.
• Ikke gjør skjermen lysere enn nødvendig.

Husk å ta hensyn til mennesker når du bruker produktet på offentlige steder.

Sikkerhetsinstruksjoner

© 2020 Seiko Epson Corporation
414017300 NO 2020.07

Det følger en dedikert kontroller (intelligent kontroller BO-IC400) med BT-40S. Du får mer informasjon om BO-IC400 
i «Brukerhåndbok for BO-IC400».



Liste over sikkerhetssymboler og instruksjoner

Tabellen nedenfor viser betydningen til sikkerhetssymbolene som står på utstyret.

Symbol
Godkjente  
standarder

Beskrivelse

IEC60417
No.5007

«PÅ» (strøm)
Indikerer at stikkontakten er tilkoblet.

IEC60417
No.5008

«AV» (strøm)
Indikerer at stikkontakten er frakoblet.

IEC60417
No.5009

Ventemodus
Identifiserer bryteren eller bryterposisjon som 
brukes til å sette utstyret i ventemodus.

ISO7000
No.0434B
IEC3864-B3.1

Forsiktig
Viser generelle sikkerhetsforholdsregler for 
bruk av produktet.

IEC60417
No.6042
ISO3864-B3.6

Advarsel, fare for elektrisk støt
Identifiserer utstyr som innebærer risiko for 
elektrisk støt.

IEC60417
No.5957

Kun for innendørs bruk
Identifiserer elektrisk utstyr som hovedsakelig 
er tiltenkt innendørs bruk.

IEC60417
No.5926

Polaritet til likestrømkontakten
Identifiserer de positive og negative tilkoblin-
gene (polariteten) på en del av utstyret som 
likestrømforsyning kan tilkobles.

Symbol
Godkjente  
standarder

Beskrivelse

IEC60417
No.5017

Jording
Identifiserer jordingsterminal.

IEC60417
No.5032

Vekselstrøm
Indikerer på typeskiltet at utstyret kun er 
egnet for vekselstrøm; identifiserer relevante 
tilkoblingspunkter.

IEC60417
No.5031

Likestrøm
Indikerer på typeskiltet at utstyret kun er egnet 
for å identifisere relevante tilkoblingspunkter.

IEC60417
No.5172

Klasse II-utstyr
Identifiserer utstyr som møter sikkerhetskrave-
ne for klasse II-utstyr i henhold til IEC 61140.

ISO 3864 Generelt forbud
Identifiserer handlinger eller operasjoner som 
er forbudt.

ISO 3864 Berøring forbudt
Indikerer en bestemt del av utstyret som kan 
være skadelig å berøre.

IEC60417
No.5266

Ventemodus, delvis ventemodus
Indikerer at en del av utstyret er i klar status.

Generelle merknader
Begrensning av bruk Dette produktet er produsert basert på spesifikasjonene til landet det selges i. Når du bruker dette produktet utenfor landet det selges i, må du ta kontakt nærmeste 

kundestøttesenter.
Når dette produktet blir brukt for bruksområder som krever høy pålitelighet/sikkerhet, slik som transportenheter knyttet til luftfart, jernbane, skip, bil, skadeforebyggende 
innretninger, ulike sikkerhetsapparater eller enheter med høy funksjonalitet og presisjon, bør du kun bruke dette produktet etter å ha vurdert å inkludere feilsikring og 
overflødige enheter inn i systemet for å opprettholde sikkerhet og total systempålitelighet.
Fordi dette produktet ikke er ment for bruk i bruksområder som krever ekstremt høy pålitelighet/sikkerhet, som romfartsutstyr, kommunikasjonsutstyr, 
kjernekraftkontrollutstyr eller medisinsk utstyr knyttet til direkte medisinsk behandling, må du bruke din egen dømmekraft på dette produktets egnethet etter en full 
utredning. 

Autentiseringsinfor-
masjon

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 for Epson-projektorer

Denne adresselisten er gjeldende per mai 2020.
Du finner mer oppdaterte kontaktadresser på websiden som står oppført her. Hvis du ikke finner det du har bruk for på noen av disse sidene, kan du gå til Epsons 
hovedhjemmeside 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

https://epson.com/

