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Mapa do controle remoto

Liga o projetor
Desliga o projetor

Peças de reposição
Produto

Código

Lâmpada de substituição (ELPLP76)

V13H010L76

Ilumina os botões temporariamente

Filtro de ar (ELPAF43)

V13H134A43

Alterna entre fontes de imagem

Você pode comprar peças de substituição de um revendedor
Epson autorizado. Veja a seção “Onde obter ajuda” neste
cartão para mais informações.

Seleciona uma fonte

Guia de referência rápida
Este Guia de referência rápida traz instruções rápidas para conexão
do seu projetor PowerLite e uso de funções comuns. Para detalhes,

Ajusta a imagem do computador
automaticamente
Altera a relação de aspecto
Exibe um padrão de teste

consulte o Manual do usuário online.
Seleciona modos de cor
Desativa temporariamente
imagem e áudio

Congela a imagem

Use as teclas numéricas
para digitar senhas, configurações
de IP, etc.
Segure e use as teclas numéricas
para selecionar o projetor
a ser controlado
Controla um ou todos os projetores

Porta para conectar
o cabo do controle remoto

Segure e use as teclas numéricas
para digitar números
Mostra ajuda na tela
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Observação: SDI está disponível somente para o modelo PowerLite Pro G6900WU.

Cabo de áudio RCA

Cabo S-Video

Cabo de vídeo

Cabo de DisplayPort

Cabo HDMI

Cabo estéreo de mini-tomada

Abre menus atribuídos pelo usuário

Cabo VGA

Aproxima ou se afasta de parte
da imagem

Cabo Ethernet

Controle do volume

Retorna as configurações do
menu aos seus valores padrão

Cabo VGA para
componente

Ativa a tela dividida
Vai para a página seguinte ou
anterior quando projeta de um
computador através de uma rede

Cabo SDI

Seleciona configurações do
menu; botão esquerdo do mouse

Cabo BNC para
componente

Navega entre as configurações
do menu; move o cursor

Cancela a operação atual ou
retorna ao menu anterior; botão
direito do mouse

Cabo 5BNC para VGA

Abre os menus do projetor

Como ligar o projetor
1. L
 igue o computador ou a fonte de
imagem.
2. Remova a tampa da lente.
3. A
 perte o botão
de energia no
projetor ou o botão
On no
controle remoto. Quando a luz
de energia ficar verde, o projetor
está pronto.
 bservação: Se a função Direct
O
Power On estiver habilitada, é possível
ligar o projetor sem a necessidade de
pressionar o botão de energia. Apenas
conecte o projetor ou ligue o interruptor
que controla a tomada na qual o projetor
está conectado. Para ativar este recurso,
veja o Manual do usuário online.

4. S
 e a imagem não aparecer, veja
a seção “Como alternar entre
fontes de imagem” ou “Solução de
problemas”.

Como mudar o idioma dos
menus do projetor
O idioma padrão do sistema de menus
do projetor é o inglês, mas você pode
mudá-lo conforme necessário.
1. A
 perte o botão Menu para acessar
o sistema de menus do projetor.
2. Selecione Extended e aperte

.

3. Selecione Language e aperte

.

4. Selecione sua língua e aperte

.

5. Q
 uando terminar, aperte Menu para
sair.

Como alternar entre
fontes de imagem

Como ajustar a posição
da imagem

Pressione o botão Search, um
dos botões de fonte no controle
remoto, ou o botão Source Search
no projetor.

1. D
 estrave a trava do botão de
deslocamento da lente.

Gire o anel de zoom para aumentar/
reduzir a imagem.

W

T

Solução de problemas
Como corrigir o formato
da imagem

Como mudar o tipo
de tela

2.	Gire os botões de deslocamento
vertical e horizontal no projetor
para ajustar a posição da imagem
projetada.

Configure a opção Tipo de Tela de
acordo com a relação de aspecto
da tela.

3. S
 elecione a relação de aspecto
da tela.

3. Q
 uando terminar de fazer os ajustes,
trave o botão de des locamento da
lente.

Observação: A imagem exibida deve
corresponder ao tamanho e formato
da tela.

4. Q
 uando terminar, aperte Menu
para sair.
Observação: Depois de mudar o tipo
de tela, você poder ter que mudar
a relação de aspecto da imagem
projetada, dependendo do sinal de
entrada. Pressione o botão Aspect
no controle remoto para alterar a
relação de aspecto, se necessário.

Se a imagem estiver desigual nos
lados, você pode usar as funções de
correção de distorção do projetor,
como H/V-Keystone e Quick Corner®,
para ajustar o formato da imagem. Veja
o Manual do usuário online.

Como fazer os outros
ajustes de imagem

1. Aperte o botão Menu.
2. S
 elecione Avançado > Visor >
Tela > Tipo de Tela.

Com a tecnologia Instant Off ® da
Epson®, não há necessidade de
esperar até que o projetor esfrie,
basta desligá-lo ou desconectá-lo
quando tiver terminado.

Se o projetor estiver em uma mesa, é
possível nivelar a imagem girando os
pés ajustáveis do projetor.

Foco e zoom
Gire o anel de foco para deixar a
imagem nítida.

Para obter ajuda com o uso das
funções do projetor para melhorar
a qualidade da imagem, consulte o
Manual do usuário online do projetor.
Você também pode consultar
informação sobre como ajustar a cor,
posição e bordas (Mesclar Bordas) da
imagem quando projetar de múltiplos
projetores para criar uma imagem
contínua de tela larga.

Como desligar o projetor
Aperte o botão
de energia no
projetor ou o botão Standby no
controle remoto para desligar o
projetor. Caso veja a mensagem de
confirmação, pressione o botão
de energia/Standby novamente.
Observação: Se a função Direct Power On
estiver habilitada, é possível desconectar
o projetor ou desligar o interruptor que
controla a tomada na qual o projetor está
conectado. Para ativar este recurso, veja o
Manual do usuário online.

Se for exibida uma tela em branco
ou a mensagem Sem Sinal
•

 ertifique-se de que a luz
C
de
energia no projetor esteja verde e
sem piscar, e que a tampa da lente
tenha sido removida.

•

 erifique se os cabos estão
V
conectados corretamente. Veja o
Manual do usuário online.

•

 alvez seja necessário mudar a
T
fonte de imagem. Veja “Como
alternar entre fontes de imagem”.
Certifique-se também de que o
dispositivo de origem está ligado.

Se o projetor e o notebook não
exibem a mesma imagem
Windows®
Aperte a tecla de função do teclado
que permite que exiba em um monitor
externo. Ela pode estar marcada como
CRT/LCD ou ter um ícone assim:
. Você pode ter que segurar a
tecla Fn enquando aperta a outra tecla
(por exemplo, Fn + F7). Aguarde um
momento para a exibição começar.
Mac OS X
Abra as Preferências de Sistema
e selecione Monitores. Selecione
a opção Monitor VGA ou LCD a
cores se necessário, depois clique
em Arranjar ou Arranjo e selecione a
opção Espelhar monitores.

Onde obter ajuda
Manuais
Para mais informação sobre o uso do
projetor, clique nos ícones na sua área
de trabalho para acessar os manuais
online (requer uma conexão à Internet).
Caso não tenha os ícones dos
manuais, você pode instalá-los a partir
do CD do projetor ou visitar o site da
Epson, conforme descrito a seguir.
Suporte técnico pela internet
Visite o site global.latin.epson.
com/Suporte, onde você pode
baixar utilitários e documentação,
obter respostas às perguntas mais
frequentes e dicas de resolução de
problemas, ou pode enviar um email
para a Epson.
Fale com um representate de
suporte técnico
Você pode falar com um técnico de
suporte se ligar para este número:
Capitais e regiões metropolitanas:
4003-0376
Demais regiões:
0800-800-0094
Tarifas telefônicas de longa distância
ou outras taxas poderão ser cobradas.
Acessórios opcionais
Você pode comprar telas ou outros
acessórios através de um revendedor
Epson autorizado. Para encontrar o
revendedor mais próximo, entre em
contato com a Epson.
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O
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ligar o projetor sem a necessidade de
pressionar o botão de energia. Apenas
conecte o projetor ou ligue o interruptor
que controla a tomada na qual o projetor
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2.	Gire os botões de deslocamento
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para ajustar a posição da imagem
projetada.

Configure a opção Tipo de Tela de
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da tela.
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de tela, você poder ter que mudar
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Se a imagem estiver desigual nos
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estiver habilitada, é possível desconectar
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do CD do projetor ou visitar o site da
Epson, conforme descrito a seguir.
Suporte técnico pela internet
Visite o site global.latin.epson.
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2.	Gire os botões de deslocamento
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para ajustar a posição da imagem
projetada.

Configure a opção Tipo de Tela de
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da tela.

3. S
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3. Q
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trave o botão de des locamento da
lente.

Observação: A imagem exibida deve
corresponder ao tamanho e formato
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4. Q
 uando terminar, aperte Menu
para sair.
Observação: Depois de mudar o tipo
de tela, você poder ter que mudar
a relação de aspecto da imagem
projetada, dependendo do sinal de
entrada. Pressione o botão Aspect
no controle remoto para alterar a
relação de aspecto, se necessário.

Se a imagem estiver desigual nos
lados, você pode usar as funções de
correção de distorção do projetor,
como H/V-Keystone e Quick Corner®,
para ajustar o formato da imagem. Veja
o Manual do usuário online.

Como fazer os outros
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Como desligar o projetor
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de energia no
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de energia/Standby novamente.
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 ertifique-se de que a luz
C
de
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sem piscar, e que a tampa da lente
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 erifique se os cabos estão
V
conectados corretamente. Veja o
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Certifique-se também de que o
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Se o projetor e o notebook não
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Windows®
Aperte a tecla de função do teclado
que permite que exiba em um monitor
externo. Ela pode estar marcada como
CRT/LCD ou ter um ícone assim:
. Você pode ter que segurar a
tecla Fn enquando aperta a outra tecla
(por exemplo, Fn + F7). Aguarde um
momento para a exibição começar.
Mac OS X
Abra as Preferências de Sistema
e selecione Monitores. Selecione
a opção Monitor VGA ou LCD a
cores se necessário, depois clique
em Arranjar ou Arranjo e selecione a
opção Espelhar monitores.

Onde obter ajuda
Manuais
Para mais informação sobre o uso do
projetor, clique nos ícones na sua área
de trabalho para acessar os manuais
online (requer uma conexão à Internet).
Caso não tenha os ícones dos
manuais, você pode instalá-los a partir
do CD do projetor ou visitar o site da
Epson, conforme descrito a seguir.
Suporte técnico pela internet
Visite o site global.latin.epson.
com/Suporte, onde você pode
baixar utilitários e documentação,
obter respostas às perguntas mais
frequentes e dicas de resolução de
problemas, ou pode enviar um email
para a Epson.
Fale com um representate de
suporte técnico
Você pode falar com um técnico de
suporte se ligar para este número:
Capitais e regiões metropolitanas:
4003-0376
Demais regiões:
0800-800-0094
Tarifas telefônicas de longa distância
ou outras taxas poderão ser cobradas.
Acessórios opcionais
Você pode comprar telas ou outros
acessórios através de um revendedor
Epson autorizado. Para encontrar o
revendedor mais próximo, entre em
contato com a Epson.
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Você pode comprar peças de substituição de um revendedor
Epson autorizado. Veja a seção “Onde obter ajuda” neste
cartão para mais informações.

Seleciona uma fonte

Guia de referência rápida
Este Guia de referência rápida traz instruções rápidas para conexão
do seu projetor PowerLite e uso de funções comuns. Para detalhes,

Ajusta a imagem do computador
automaticamente
Altera a relação de aspecto
Exibe um padrão de teste

consulte o Manual do usuário online.
Seleciona modos de cor
Desativa temporariamente
imagem e áudio

Congela a imagem

Use as teclas numéricas
para digitar senhas, configurações
de IP, etc.
Segure e use as teclas numéricas
para selecionar o projetor
a ser controlado
Controla um ou todos os projetores

Porta para conectar
o cabo do controle remoto

Segure e use as teclas numéricas
para digitar números
Mostra ajuda na tela

EPSON, Instant Off, PowerLite e Quick Corner são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko
Epson Corporation.
HDBaseT™ e o logotipo da HDBaseT Alliance são marcas comerciais da HDBaseT Alliance.
Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de
seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.
Estas informações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.
© 2013 Epson America, Inc. 3/13
CPD-38735
País de impressão: XXXXXX

Observação: SDI está disponível somente para o modelo PowerLite Pro G6900WU.

Cabo de áudio RCA

Cabo S-Video

Cabo de vídeo

Cabo de DisplayPort

Cabo HDMI

Cabo estéreo de mini-tomada

Abre menus atribuídos pelo usuário

Cabo VGA

Aproxima ou se afasta de parte
da imagem

Cabo Ethernet

Controle do volume

Retorna as configurações do
menu aos seus valores padrão

Cabo VGA para
componente

Ativa a tela dividida
Vai para a página seguinte ou
anterior quando projeta de um
computador através de uma rede

Cabo SDI

Seleciona configurações do
menu; botão esquerdo do mouse

Cabo BNC para
componente

Navega entre as configurações
do menu; move o cursor

Cancela a operação atual ou
retorna ao menu anterior; botão
direito do mouse

Cabo 5BNC para VGA

Abre os menus do projetor

