PowerLite® X11/X11H/X14H

Guia de instalação
Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no
Manual do usuário no CD do projetor.
Observação: Estas ilustrações mostram o PowerLite X11, mas as instruções
são as mesmas para os projetores PowerLite X11H/X14H, a não ser que seja
indicado o contrário.

Dispositivo de vídeo
Conecte até 3 (PowerLite X11) ou 4 (PowerLite X11H/X14H) dispositivos de
vídeo e use o botão Source Search no projetor ou no controle remoto para
navegar entre eles.

de energia no projetor ou no controle remoto.
O projetor emite um bipe, a luz de energia pisca na cor verde e depois
fica acesa.

Observação: Para desligar o projetor, pressione o botão

de energia
duas vezes, depois desconecte o projetor. Não é preciso esperar o
projetor esfriar.

Cabo de vídeo componente
para VGA
Cabo de vídeo RCA
(vídeo composto)
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PowerLite X11H/X14H
Cabo de S-Video

 idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outra
O
língua, pressione o botão Menu no controle remoto. Selecione Extended
(Avançado) e aperte o botão
. Selecione Language (Língua) e aperte
o botão
. Selecione a sua língua e aperte o botão
. Aperte o botão
Menu para sair do sistema de menus.

Cabo USB
Cabo de vídeo componente
para VGA

Cabo VGA

Cabo de áudio

PowerLite X11H/X14H

Cabo de vídeo RCA
(vídeo composto)

Porta USB
Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta USB TypeB (quadrada)
do projetor. Conecte a extremidade plana do cabo a qualquer porta USB
do computador.
Windows 2000 SP4 ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as
instruções na tela para instalar o software EPSON® USB Display 		
(EMP_UDSE.EXE; somente na primeira conexão). Se a tela do software não
aparecer automaticamente, abra Meu Computador ou Computador, depois
clique duas vezes em EPSON_PJ_UD.
®

Mac OS® X 10.5.1 ou posterior: Depois de ligar o projetor, a pasta de
configuração do USB Display aparece no Finder. Selecione USB Display
Installer e siga as instruções na tela para instalar o EPSON USB Display (você
só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao
computador).
Porta Monitor
Conecte uma extremidade do cabo VGA à porta Computer (PowerLite X11)
ou Computer 1 (PowerLite X11H/X14H) do projetor e a outra extremidade à
porta
monitor do computador. Se estiver usando um laptop, mude para
exibição externa (veja a seção “Resolução de problemas”). Você também pode
conectar um cabo de áudio.

ou

do projetor.

Cabo de S-Vídeo

Computador

Cabo VGA

Depois, aperte o botão

ou
para corrigi-la.

Cabo de áudio

Escolha entre as seguintes conexões. Veja as seções a seguir ou o Manual do
usuário no CD do seu projetor para detalhes.

Cabo USB

	PowerLite X11H/X14H: Aperte o botão

PowerLite X11

Conecte o projetor

PowerLite X11

4	Pressione o botão

Se conecta uma câmera digital, um pendrive ou um dispositivo de
armazenamento USB, você pode usar a função Slideshow do projetor
para projetar imagens. Consulte o Manual do usuário no CD do projetor
para detalhes.

Câmera, dispositivo USB ou câmera de documentos
EPSON DC-06 (PowerLite X11 somente)

Ajuste a imagem
1

6	PowerLite X11: O seu projetor ajusta automaticamente imagens que
tenham uma aparência assim
pode apertar o botão
ou

ou assim
, mas se necessário você
no projetor para corrigi-las.

	PowerLite X11H/X14H: Se a sua imagem tiver uma aparência assim
ou assim
, aperte o botão
ou
no projetor para
corrigi-la.

Uso do controle remoto
Instale as pilhas como mostrado (duas pilhas AA).

S e nenhuma imagem for exibida, aperte o botão Source Search no
projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

Observação: Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros
problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas
à direita.

2	Para levantar a imagem, pressione a alavanca azul de liberação do pé e

Liga e desliga o
projetor

levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé na posição
desejada.

Conecte uma câmera digital, um pendrive, um dispositivo de armazenamento
USB ou uma câmera de documentos EPSON DC-06 à porta USB TypeA (plana)
do projetor.

Acessa os menus
do projetor

3	Gire o anel de zoom para reduzir ou amentar o tamanho da imagem.

Desativa a imagem
do projetor

Seleciona qual fonte
deve ser exibida

Navega os menus
do projetor

Mostra soluções para
problemas comuns

Alto-falantes externos
Para mais informações sobre o uso do controle remoto, consulte o Manual do
usuário no CD do projetor.

Você também pode conectar um monitor e alto-falantes externos ao projetor
para melhorar as suas apresentações. Consulte o Manual do usuário para
detalhes.

Ligue o equipamento

4	Gire o anel de foco para ajustar a nitidez da imagem.

Se vir uma tela em branco ou a mensagem Sem sinal após ligar o computador
ou dispositivo de vídeo, verifique o seguinte:

1	Ligue o computador ou a fonte de vídeo.
2	Conecte o projetor. A luz de energia no projetor fica laranja.
5	Se a sua imagem tiver uma aparência assim

ou assim
,o
projetor não está diretamente em frente à tela ou está inclinado. Coloque
o projetor diretamente em frente à tela, de forma que a lente fique
paralela a ela.

	PowerLite X11: Use a alavanca horizontal no projetor para corrigi-la.

3	Abra a tampa deslizante A/V Mute
completamente.

Resolução de problemas
•

Certifique-se de que a luz de energia no projetor está verde e não

•

Aperte o botão Source Search no projetor ou no controle remoto para

piscando, e de que a tampa A/V Mute está aberta.

mudar para a fonte de imagem correta, se necessário.

•	Se estiver usando um laptop com Windows, pressione a tecla de função

no teclado que permite a exibição em um monitor externo. Ela pode se
chamar CRT/LCD ou ter um ícone como
. Talvez tenha que manter
a tecla Fn pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo Fn
+ F7). Aguarde um momento para a imagem aparecer.

•

Se estiver usando um laptop Mac®, abra Preferências do Sistema e

selecione Monitores. Selecione a opção VGA Display ou Color LCD,
se necessário, depois clique na guia Arranjar ou Arranjo e selecione a
caixa Espelhar imagem.
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Onde obter ajuda
Manual
Para mais informações sobre o uso do projetor, instale o Manual do usuário
incluído no CD do projetor.

Serviços de suporte por telefone
Você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para:
Brasil

0800-880-0094

Os dias e horas do suporte estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Taxas
ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Suporte pela Internet
Visite o site global.latin.epson.com/Suporte para obter soluções para
problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, acessar as
perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas ou
enviar emails para a Epson.

Acessórios opcionais
Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o Manual do usuário.
Você pode comprar telas ou outros acessórios de um revendedor autorizado
Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a
Epson.

Avisos
Declaration of Conformity
According to 47CFR, Part 2 and 15, Class B Personal Computers and Peripherals;
and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers
We:
Located at:

Telephone:

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
(562) 290-5254

As embalagens deste produto –papelão, plástico, isopor e espuma – são
recicláveis e podem ser entregues a cooperativas de reciclagem, postos de
recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras, para que se promova a
destinação ambientalmente adequada das embalagens.
Os materiais que compõem o produto – plásticos, metais, vidro, placa
eletrônica, cartucho e lâmpada – também são recicláveis. O produto não deve
ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros de Serviços Autorizados
que o darão o destino ambientalmente adequado. Consulte o nosso site global.
latin.epson.com/br, para uma lista de Centros de Serviço Autorizados.
Cuidado: A Epson alerta os consumidores que o descarte inadequado de
embalagens e produtos pode prejudicar o meio ambiente. Os Centros de
Serviços Autorizados podem receber equipamentos da marca EPSON para
destinaçãoambientalmente adequada.

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto
Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON
DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia
em todo o território nacional através dos Centros de Serviços Autorizados
Epson.
Suporte Técnico Gratuito (para equipamentos em garantia): 0800-880-0094
Termo de garantia limitada
A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante,
nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo
território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais”.
A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a
reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de
vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se
sempre de peças que mantenham as especificações originais.
São considerados suprimentos: filtros de ar e lâmpadas.
A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:
a.	Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do
produto, incluindo a utilização em ciclos de trabalhos acima da capacidade
do equipamento.
b. Inabilidade no uso ou uso indevido, fora das especificações para o produto.
c.	Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento
ou instalação inadequada.
d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo (90
dias de garantia legal, mais 640 dias de garantia adicional do fabricante),
para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo
(suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais
como: filtro de ar e lâmpadas que contam com garantia de 90 (noventa) dias.
Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da
nota fiscal ao primeiro comprador do produto. No caso de troca do produto,
como uma alternativa a sua reparação, o período da garantia do produto
substituto será de no mínimo 90 dias (garantia legal) ou do saldo da garantia
adicional remanescente do produto substituído quando maior de 90 dias.
Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de
caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade
de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer
outro bem que seja danificado. Todo o processo de assistência técnica se
inicia através do contato com o Suporte Técnico ao usuário Epson através do
telefone 0800-880-0094 (gratuito) que ofereça as alternativas mais adequadas
às necessidades do cliente ou reparação do produto.

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar.
Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço
Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo,
consulte a garantia do equipamento na documentação do produto na seção
dos Centros de Serviços Autorizados, ou a página global.latin.epson.com/br
e clique no link para Suporte técnico.

Reciclagem
A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para
o futuro requer um forte compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos
em criar produtos inovadores que são confiáveis, eficientes e recicláveis.
Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir
um futuro melhor para todos.

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é
indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da
embalagem original para transporte do referido equipamento.

Certificado de Garantia – Projetores de Vídeo

Trade Name:
Type of Product:
Model:

Instruções de descarte do produto

Suporte Técnico: 0800-880-0094

Garantia limitada da Epson America, Inc.

e.	Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em
embalagem inadequada.

Marketing Name: PowerLite X11/X11H/X14H

EPSON DO BRASIL LTDA.

Conheça melhor nossas ações ambientais e o Programa de Coleta de Cartuchos
(www2.epson.com.br/coleta) em nosso site.

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies
with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each
product marketed, is identical to the representative unit tested and found
to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect
the equipment being produced can be expected to be within the variation
accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis
as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
EPSON
Projector
H435A/H520A/H519A

A modalidade de garantia tratada neste certificado é a balcão, ou seja,
cabe ao usuário e/ou proprietário do equipamento encaminhar sob a sua
responsabilidade e custeio das despesas de transporte e seguro. Não existe
nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum
distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar
a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de
cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de
quaisquer desses termos.

f.	Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou
ausente.
g.	Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não
credenciadas.
h.	Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes
aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou
inadequados ao produto.

EPSON e PowerLite são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson
Corporation.
Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas
comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.
Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso prévio.
© 2012 Epson America, Inc. 2/12
País de impressão: XXXXXX

CPD-36684
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em todo o território nacional através dos Centros de Serviços Autorizados
Epson.
Suporte Técnico Gratuito (para equipamentos em garantia): 0800-880-0094
Termo de garantia limitada
A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante,
nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo
território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais”.
A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a
reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de
vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se
sempre de peças que mantenham as especificações originais.
São considerados suprimentos: filtros de ar e lâmpadas.
A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:
a.	Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do
produto, incluindo a utilização em ciclos de trabalhos acima da capacidade
do equipamento.
b. Inabilidade no uso ou uso indevido, fora das especificações para o produto.
c.	Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento
ou instalação inadequada.
d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo (90
dias de garantia legal, mais 640 dias de garantia adicional do fabricante),
para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo
(suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais
como: filtro de ar e lâmpadas que contam com garantia de 90 (noventa) dias.
Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da
nota fiscal ao primeiro comprador do produto. No caso de troca do produto,
como uma alternativa a sua reparação, o período da garantia do produto
substituto será de no mínimo 90 dias (garantia legal) ou do saldo da garantia
adicional remanescente do produto substituído quando maior de 90 dias.
Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de
caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade
de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer
outro bem que seja danificado. Todo o processo de assistência técnica se
inicia através do contato com o Suporte Técnico ao usuário Epson através do
telefone 0800-880-0094 (gratuito) que ofereça as alternativas mais adequadas
às necessidades do cliente ou reparação do produto.

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar.
Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço
Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo,
consulte a garantia do equipamento na documentação do produto na seção
dos Centros de Serviços Autorizados, ou a página global.latin.epson.com/br
e clique no link para Suporte técnico.

Reciclagem
A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para
o futuro requer um forte compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos
em criar produtos inovadores que são confiáveis, eficientes e recicláveis.
Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir
um futuro melhor para todos.

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é
indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da
embalagem original para transporte do referido equipamento.

Certificado de Garantia – Projetores de Vídeo

Trade Name:
Type of Product:
Model:

Instruções de descarte do produto

Suporte Técnico: 0800-880-0094

Garantia limitada da Epson America, Inc.

e.	Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em
embalagem inadequada.

Marketing Name: PowerLite X11/X11H/X14H

EPSON DO BRASIL LTDA.

Conheça melhor nossas ações ambientais e o Programa de Coleta de Cartuchos
(www2.epson.com.br/coleta) em nosso site.

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies
with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each
product marketed, is identical to the representative unit tested and found
to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect
the equipment being produced can be expected to be within the variation
accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis
as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
EPSON
Projector
H435A/H520A/H519A

A modalidade de garantia tratada neste certificado é a balcão, ou seja,
cabe ao usuário e/ou proprietário do equipamento encaminhar sob a sua
responsabilidade e custeio das despesas de transporte e seguro. Não existe
nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum
distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar
a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de
cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de
quaisquer desses termos.

f.	Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou
ausente.
g.	Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não
credenciadas.
h.	Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes
aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou
inadequados ao produto.

EPSON e PowerLite são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson
Corporation.
Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas
comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.
Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso prévio.
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