
Guia de instalação
Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no 
Manual do usuário eletrônico.

Reproduza um DVD
1 Conecte o projetor. A luz de energia no projetor fica laranja.

2 Insira o DVD. O projetor ligará automaticamente.

3 Abra a tampa deslizante A/V mute completamente. O vídeo será exibido.

 

Veja “Ajuste a imagem” para mais informações.

Conecte o projetor
Escolha entre as seguintes conexões: 

Porta USB do computador (Windows® 2000 ou 
posterior apenas)

Conecte um computador usando um cabo USB (não incluído). Você também 
pode conectar um cabo de áudio.

Porta TypeB

Siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display. (É 
preciso instalar o software apenas na primeira vez que conectar.) Depois que o 
software for instalado, você verá a tela do seu computador projetada.

Porta de monitor de computador

Conecte um computador usando um cabo VGA (não incluído).

Porta PC

Se estiver usando um notebook, mude para exibição externa. Você também 
pode conectar um cabo de áudio. 

Outras conexões

Conecte até 3 dispositivos de vídeo e use o controle remoto para alternar 
entre eles. Também é possível conectar um microfone ou pen drive USB.

Cabo HDMI 
(não incluído)

Cabo de vídeo 
componente 

(não incluído)
Cabo de áudio 
(não incluído)

Cabo de vídeo RCA 
(vídeo composto) 

(não incluído)

Pen drive USB

Microfone

Ligue o equipamento
Observação: Se estiver reproduzindo um DVD, veja “Reproduza um DVD”. 

1 Ligue o computador ou fonte de vídeo.

2 Conecte o projetor. A luz de energia no projetor  
fica laranja.

3 Abra a tampa deslizante A/V mute completamente.

4 Pressione o botão de energia no projetor ou no controle remoto.

Luz e botão 
de energia

 O projetor faz um bipe, a luz de energia pisca em verde e o projetor 
aquece. Quando a luz de energia permanece verde, o projetor está 
pronto para uso.

 Observação: Para desligar o projetor, pressione o botão de energia, 
espere por dois bipes de confirmação, depois o desconecte da tomada. 
Não é preciso esperar que o projetor esfrie.

5 O idioma predeterminado do sistema de menus é o inglês. Para mudar o 
idioma para o português, faça o seguinte: pressione o botão Setup no 
controle remoto para abrir o menu Language Setup Page. Pressione 
o botão para destacar OSD Language, depois pressione o botão
para mostrar os idiomas disponíveis. Pressione o botão para selecionar 
Português e pressione Enter para salvar. Pressione o botão Setup para 
sair do menu.

Ajuste a imagem
1 Se não vir uma imagem, pressione o botão Source (controle remoto) ou 

Source Search (projetor) para selecionar a fonte de imagem.

 Observação: Se ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas 
de visualização, veja o Manual do usuário eletrônico.

2 Para levantar a imagem, pressione a 
alavanca de liberação do pé e 
levante a frente do projetor. Solte o 
botão para travar o pé na posição 
desejada. Se a imagem estiver torta 
horizontalmente, você pode girar os 
pés para nivelá-la.

3 Gire o anel de zoom para ampliar ou reduzir 
a imagem.

4 Gire o anel de foco para tornar a imagem 
mais nítida.

5 Se a imagem tiver uma aparência assim ou assim , o projetor foi 
colocado em ângulo, deslocado do centro da tela. Coloque-o diretamente 
em frente ao centro da tela, de forma reta. 

6 Se a imagem tiver uma aparência assim ou assim , pressione 
os botões de Keystone ou no controle remoto para fazer a 
correção.

Uso do controle remoto
Certifique-se de que as pilhas estão instaladas como mostrado 
(duas pilhas AA incluídas).

Corrige a forma da 
imagem (se o projetor 

estiver inclinado)

Ejeta o DVD

Desativa temporariamente 
a imagem e o som

Liga e desliga 
o projetor

Projeta a partir de um 
equipamento externo

Controla a reprodução

Controla o volume

Acessa os recursos do DVD

Ajusta a imagem de 
acordo com a iluminação

Botão alternador entre 
numérico/função

Para mais informações sobre a utilização do controle remoto, consulte o 
Manual do usuário eletrônico.

Onde obter ajuda
Manual

Para mais informação sobre o uso do projetor, clique no ícone do manual na 
sua área de trabalho para acessar o Manual do usuário. Caso não veja o ícone 
do Manual do usuário, você pode instalá-lo a partir do CD do projetor ou 
visitar o site da Epson, conforme descrito a seguir.

Serviços de suporte por telefone

No Brasil, você também pode falar com um técnico se ligar para este número:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-0376

Demais Regiões: 0800-880-0094

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas.

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.
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Quick Setup
Before using the projector, make sure you read the safety instructions in the 
on-screen User’s Guide.

Play a DVD
1 Plug in the projector. The power light on the projector turns orange.

2 Insert your DVD into the slot. The projector will power on automatically.

3 Open the A/V mute slide all the way. Your video will be displayed.

 

See “Adjust the image” for more information.

Connect the projector
Choose from the following connections: 

Computer USB Port (Windows® 2000 or later only)

Connect a computer using a USB cable (not included). You can also connect an 
audio cable.

     

TypeB port 

 

Follow the on-screen instructions to install the Epson USB Display software. 
(You need to install the software only the first time you connect.) After the 
software has been installed, you will see your computer’s screen displayed by 
the projector.

Computer Monitor Port

Connect a computer using a VGA cable (not included).

PC port

If you are using a notebook, switch it to external display. You can also connect 
an audio cable. 

Other Connections

Connect up to 3 video devices and use the remote control to switch 
between them. You can also connect a microphone or USB thumb drive.

HDMI cable
(optional)

Component 
video cable
(optional)

Audio cable  
(optional)

RCA video cable  
(composite video)

(optional)

USB thumb drive

Microphone

Turn on your equipment
Note: If you’re playing a DVD, see “Play a DVD” instead. 

1 Turn on your computer or video source.

2 Plug in the projector. The power light on       
the projector turns orange.

3 Open the A/V mute slide all the way.  

4 Press the power button on the projector or remote control.

Power light
and button

 The projector beeps, the power light flashes green, and the projector 
warms up. When the power light stays green, the projector is ready 
to use.

Note: To shut down the projector, press the power button, wait for the 
two confirmation beeps, then unplug it. You don’t have to wait for the 
projector to cool down.

5 The default language of the menu system is English. To select a different 
language, press Setup on the remote control to open the Language 
Setup Page menu. Press to highlight OSD Language, then press to 
view the available languages. Press to select your language, then press 
Enter. Press Setup to exit the language selection menu.

Adjust the image
1 If you don’t see an image, press the Source button (remote control) or 

Source Search button (projector) to select the image source.

 Note: If you still see a blank screen or have other display problems, see 
the on-screen User’s Guide.

2 To raise the image, press the foot 
adjustment levers and lift the 
front of the projector. Release the 
levers to lock the feet in position. 
If the image is horizontally tilted, 
you can turn the feet to level it. 

3 Turn the zoom ring to reduce or enlarge  
the image. 

4 Turn the focus ring to sharpen the image.

5 If your image looks like or , you’ve placed the projector off to 
one side of the screen at an angle. Place it directly in front of the center 
of the screen, facing the screen squarely. 

6 If your image looks like or , press the or Keystone 
buttons on the remote control to correct it.

Using the remote control
Install the batteries as shown (two AA batteries included).

Fix image shape  
(if the projector  

is tilted)

Eject DVD

Temporarily turn off the 
image and sound

Turn projector  
on and off

Project from 
external equipment

Control playback

Control volume

Access DVD features

Adjust picture for 
different lighting

Function/numerics 
toggle switch

For more information on using the remote control, see your on-screen 
User’s Guide.

Where to get help
Manual

For more information about using the projector, click the icon on your desktop 
to access the on-screen User’s Guide. If you don’t have a User’s Guide icon, you 
can install it from the projector CD or go to the Epson website, as described 
below.

Telephone Support Services

You may also speak with a support specialist by calling:

Argentina (54 11) 5167-0300 Mexico 
Bolivia*  800-100-116  Mexico City (52 55) 1323-2052
Chile (56 2) 484-3400  Other cities 01-800-087-1080
Colombia (57 1) 523-5000 Nicaragua* 00-1-800-226-0368
Costa Rica 800-377-6627 Panama* 00-800-052-1376
Dominican                 Peru 
 Republic* 1-888-760-0068        Lima        (51 1) 418-0210
Ecuador* 1-800-000-044  Other cities   0800-10126
El Salvador* 800-6570 Uruguay 00040-5210067
Guatemala* 1-800-835-0358 Venezuela (58 212) 240-1111
Honduras** 800-0122 
 Code: 8320

*Contact your local phone company to call this toll free number from a mobile phone.

**Dial the first 7 digits, wait for a message, then enter the code.

If your country does not appear on the preceding list, please contact the Epson 
sales office in the nearest country. Toll or long distance charges may apply.

Internet Support

Visit global.latin.epson.com/Soporte for solutions to common problems 
(website available only in Spanish). You can download utilities and 
documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson with 
your questions.

PowerLite® Presenter HD

Epson is a registered trademark and Epson Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson 
Corporation. PowerLite is a registered trademark of Epson America, Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of 
their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice. 
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