Uso do controle remoto
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 uando vir a tela de Autocalibragem, siga um destes
Q
passos:
•• Pressione
para executar a autocalibragem,
depois aguarde até que o processo termine.

Liga/desliga o
projetor

Acessa o sistema
de menus para
ajustes adicionais
Calibra

Seleciona entre
várias fontes de
imagem conectadas
ao projetor

Alterna entre
os modos de
PC Interativo e
Anotação PC Free
Enter
Aproxima e
afasta

Página por
documentos
Desativa
temporariamente
imagem e áudio

Para a ação de vídeo
Exibe a tela inicial

•• Selecione Não, pressione
e siga os passos a
seguir para fazer a calibragem manual.
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4

Quando vir a tela de Calibragem Manual, pressione
para selecionar Sim.
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 oque no centro dos círculos na tela com a caneta
T
para fazer a calibragem manual.

Observação: Se você não conseguir executar a
calibragem de toque digital, certifique-se de que o
instalador instalou a unidade de toque corretamente e
fez o ajuste de ângulo.

Para mais informação sobre o uso do controle remoto,
consulte o Manual do usuário do BrightLink online.

A calibragem coordena a posição da caneta ou do dedo
com a localização do cursor. Se a posição da caneta ou
do dedo e a localização do cursor não corresponderem,
você pode executar a auto-calibragem ou pode fazer a
calibragem manual para uma precisão ainda maior.
Observação: Você precisa fazer a calibragem da caneta
antes de calibrar o toque digital.

Calibragem da caneta

1

 ara começar a calibragem da caneta, pressione
P
o botão User no controle remoto ou pressione
o botão Home no controle remoto e selecione
Autocalibragem.

 ara começar a calibragem de toque digital,
P
pressione o botão User no controle remoto
ou pressione o botão Home e selecione
Autocalibragem.
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Quando
vir a tela de Autocalibragem, selecione Não,
depois pressione
e siga os passos abaixo.

3

Selecione Conf.Conf. Unid. Toque, depois
pressione
.

4

Selecione Calibração de Toque, depois pressione
.

5

Quando vir a tela de Calibração de Toque, pressione
para selecionar Sim.
 m círculo verde aparece no canto superior
U
esquerdo da imagem projetada.
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 oque e mantenha o toque no centro do círculo com
T
o seu dedo até que o círculo desapareça e outro
círculo apareça.
Certifique-se de tocar no centro de cada círculo,
caso contrário, a calibragem pode não ficar
correta.

7

Continue até que todos os círculos desapareçam.

Para mais informação detalhada, consulte o Manual do

* Dependendo do tipo de conexão. Veja o Manual do
usuário do BrightLink online para mais informação.

Seleção da ferramenta correta
Se já tiver um software de anotação, você pode
usá-lo com o seu projetor BrightLink. Se estiver usando
Microsoft® Office 2003 ou posterior, você também
pode usar as “ferramentas de escrita” para adicionar
anotações à mão aos seus documentos e apresentações
do PowerPoint®.
Aqui vão algumas dicas para a seleção de ferramentas
que acompanham o seu projetor BrightLink:
Barra de
ferramentas
integrada

Calibragem de toque digital

1

Calibragem

Selecione Calibragem Manual, depois pressione
.

usuário do BrightLink online.

Ferramentas
Easy
Interactive
Tools

Comece aqui

Precisa de ajuda?

Siga estes passos para começar a usar o seu projetor
BrightLink:

Suporte por telefone
No Brasil, você também pode falar com um representante
do suporte técnico se ligar para um destes números:
Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376
Outras regiões: 0800-880-0094
Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre
as chamadas.

Não tem computador?

Suporte pela Internet

Use a caneta ou do
dedo como um mouse

Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure
pelo seu produto para ver o Manual do usuário e 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 e-mails para a Epson.

Use o quadro para
desenhar em conteúdo
do computador

BrightLink® 695Wi+

1
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3

 onecte o computador e instalação do software
C
interativo
Interaja com a tela

Use duas canetas
e até dois dedos
simultaneamente
Use até duas
canetas e seis dedos
simultaneamente*

 om um computador, você pode usar
C
o Easy Interactive Tools. Este software
permite que você use as canetas
interativas ou o seu dedo como um mouse
para anotar, salvar e interagir com
conteúdo do seu computador.

Barra de ferramentas
de desenho

Use a barra de ferramentas integrada

Interação com o BrightLink

Barra de ferramentas de comando

As canetas interativas BrightLink transformam qualquer
parede ou mesa em uma área interativa, com ou sem o
uso de um computador.
A barra de tarefas de controle do projetor permite que
você controle o projetor a partir da tela, como faria
usando um controle remoto.

Desenhe no quadro
usando o computador

Ferramentas Easy Interactive Tools

Barra de ferramentas integrada
Sem um computador, você pode usar a
barra de ferramentas integrada no projetor
(Anotação PC Free). Isso permite que faça
anotações em imagens de uma câmera de
documentos, tablet, aparelho de DVD ou
outra fonte conectada ao seu projetor.
 lunos e colegas de trabalho podem
A
conectar seus laptops e fazer anotações
usando a barra de ferramentas integrada,
sem instalar o software.

Salve anotações como
JPEG
Salve anotações em
imagem, PDF ou em
formato editável
EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca
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1

 onexão do seu
C
computador e instalação
do software interativo

1

 ressione o botão azul
P
de energia no controle
remoto para ligar o projetor.

2

 onecte um cabo HDMI ou VGA do projetor ao seu
C
computador.

HDMI

VGA

Observação: Você também pode exibir mídia
através de uma conexão USB com a função USB
Display. Veja o Manual do usuário do BrightLink
online para mais informação.

3

 onecte o cabo USB da porta USB TypeB do
C
projetor diretamente em qualquer porta USB
disponível do computador.

•• S
 e estiver usando um computador com
Windows, pressione a tecla do Windows e P no
seu teclado e depois selecione Duplicar.

2

Interação com a tela

•• E
 m um Mac, você pode ter que abrir as
Preferências do Sistema e selecionar
Monitores. Clique na guia Organização
e selecione a caixa Espelhar monitores.

Canetas interativas

•• T
 ente pressionar o botão Source Search no
controle remoto.

As canetas têm dois tipos diferentes de ponta: uma ponta
macia, de feltro, e uma ponta rígida. Instale uma pilha AA
em cada caneta.

•• P
 ressione o botão Home no projetor ou controle
remoto para verificar a fonte de entrada e as
configurações.
Pode ser que você já tenha o software interativo no
seu computador ou pode ter que instalá-lo. Se estiver
usando um Mac, você precisa do Easy Interactive Driver
e Easy Interactive Tools (ou outro software interativo). Em
Windows, você só precisa do Easy Interactive Tools (ou
outro software interativo).
Veja aqui como descobrir se o software Easy Interactive
Tools já está instalado no seu computador:
Se estiver usando um Mac:
Procure pelas pastas Easy Interactive Driver e Easy
Interactive Tools na pasta Aplicativos no seu disco rígido.
Caso veja essas pastas, o software Easy Interactive Tools
está instalado.
Se estiver usando Windows:
Windows 10/Windows 8.x — Navegue até a tela de
Aplicativos ou até o menu Todos os aplicativos e
selecione Easy Interactive Tools.

O seu projetor veio com 2 canetas, uma laranja (caneta
interativa A) e uma azul (caneta interativa B).

Tampa da pilha
Ponta da caneta
(desparafuse para trocar)

Luz da
pilha

Botão

5

 idioma padrão do sistema de menus é o inglês.
O
Para selecionar outro idioma, pressione o botão
Menu no controle remoto. Selecione Extended e
aperte
. Selecione Language e aperte
.
Selecione o seu idioma e pressione
. Aperte o
botão Menu para sair do sistema de menus.
 xiba uma imagem do seu computador. Se a
E
imagem não aparecer, tente o seguinte:
•• E
 m alguns laptops Windows®, pode ser que
tenha que pressionar e segurar a tecla Fn no
teclado e pressionar F7 ou a tecla de função que
permite que exiba em um monitor externo. Ela
pode ter um ícone como
ou pode estar
marcada como CRT/LCD.

Se vir o Easy Interactive Tools, o software está instalado.
Se o software não estiver instalado, siga um destes
passos para instalá-lo:

Função de mouse

Ação de caneta/dedo

Clique com o botão
esquerdo

Toque na tela

Clique duplo

Toque duplo

Clique com o botão
direito do mouse

Pressione o botão da caneta

Mova o cursor

Paire sobre o quadro

Clique e arraste

Toque e segure um item e
depois o arraste

 ara girar uma imagem, toque nela usando dois dedos
•• P
e gire a mão.
 ara navegar para cima ou para baixo em uma página,
•• P
ou para ir para a frente ou para trás na janela de um
navegador, use gestos deslizantes ou movimentos
rápidos.
Consulte o Manual do usuário do BrightLink online para
mais informação.

 se o CD que veio com o projetor, chamado “EPSON
•• U
Projector Software for Easy Interactive Function”
 aixe a versão mais atual do site:
•• B
www.epson.com.br/suporte

Toque digital
Você pode usar o seu dedo para executar as mesmas
funções que a caneta interativa quando a unidade de
toque está instalada. Você pode usar a caneta ou o seu
dedo, ou os dois ao mesmo tempo.
Quando executar operações digitais, você pode usar dois
dedos nos modos de anotação e de quadro branco, ou
até seis dedos em modo de computador interativo.

Problemas?
Se o cursor não corresponder à localização da sua
caneta ou dedo, siga as instruções de calibragem na
parte traseira deste pôster.

 so da barra de
U
ferramentas integrada

A barra de ferramentas integrada do projetor permite
que você faça anotações em imagens a partir de outros
dispositivos que tenham sido conectados ao projetor,
como uma câmera de documentos, tablets ou outra
fonte. Esse modo é Anotação PC Free.

1

 ressione um dos botões de fonte no controle
P
remoto para selecionar a fonte de imagem na qual
deseja fazer anotações.
Imagem de um
computador
conectado à porta
Computer1 ou
Computer2.

Se o seu dispositivo suportar estas funções, você
também pode fazer o seguinte:

 egure a caneta perpendicularmente ao quadro,
•• S
conforme mostrado abaixo.

 uando terminar de usar a caneta, simplesmente
•• Q
coloque-a em um local distante da tela de projeção.

3

Toque a tela e segure o dedo
por 3 segundos

 ara ativar a caneta, segure-a na mão. A luz azul se
•• P
acende momentaneamente. Se a pilha estiver fraca,
a luz pisca.

Observação: As canetas desligam-se automaticamente
depois de 15 segundos de inatividade. Pegue a caneta
para voltar a ligá-la.

 ara mais informação sobre o Easy Interactive Tools,
P
consulte online a folha de dicas de Uso do Easy
Interactive Tools ou o Manual do usuário do BrightLink.

Quando estiver em modo de computador interativo, você
pode usar a caneta ou o seu dedo para interagir com a
área de trabalho do computador.

 ara aproximar ou afastar a imagem, toque no item
•• P
usando dois dedos e afaste os dedos (para aproximar
a imagem) ou aproxime os dedos (para afastar a
imagem).

Todas as outras versões — Selecione
ou Iniciar
> Todos os programas ou Programas > EPSON
Projector > Easy Interactive Tools Ver. 4.2.

4

Uso da caneta ou do dedo como um
mouse

Imagem de um computador
com uma conexão HDMI, ou
um aparelho de vídeo.

2

Imagem de um
dispositivo externo
conectado a uma
porta USB.

Imagem de um computador
ou tablet conectado através
de uma rede com ou sem fios.

 ara ativar a barra de ferramentas, toque no quadro
P
com a caneta ou o seu dedo. Caso não veja o ícone
, toque no ícone
e depois toque no ícone
.
Observação: Caso veja apenas o ícone
está em modo de Anotação PC Free.

3

, você já

Para fechar a barra de ferramentas, toque no ícone
na parte inferior da barra de ferramentas.

Duas barras de ferramentas estão disponíveis em modo
de Anotação PC Free, uma para o modo de anotação
e uma para o modo de quadro branco. Muitas das
ferramentas são as mesmas do Easy Interactive Tools,
mas com um número menor de funções disponíveis.
 modo de anotação exibe a barra de ferramentas
•• O
integrada na imagem sendo projetada.
 modo de quadro branco permite que projete uma
•• O
tela branca ou preta, ou um padrão de fundo, e use
uma caneta ou dedo para escrever ou desenhar, como
faria em um quadro negro.
Seleciona o modo de Seleciona o modo de
anotação anotação em quadro branco

Desfaz
Seleciona o padrão
de fundo*
Seleciona a
cor e largura
personalizadas

Apaga - seleciona
um ponto pequeno
ou grande para
uma borracha fina
ou grossa
Esconde ou exibe a
barra de ferramentas
enquanto desenha

Refaz

Usa a caneta
personalizada
Usa o marcador
Usa a caneta preta,
vermelha ou azul seleciona um ponto
pequeno ou grande
para uma linha fina ou
grossa
Elimina todo o
desenho
Fecha a barra de
ferramentas

Mostra a caneta e a função de
toque digital atuais
* No modo de anotação, a ferramenta

de seleção de fundo não aparece.
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 onexão do seu
C
computador e instalação
do software interativo

1

 ressione o botão azul
P
de energia no controle
remoto para ligar o projetor.

2

 onecte um cabo HDMI ou VGA do projetor ao seu
C
computador.

HDMI

VGA

Observação: Você também pode exibir mídia
através de uma conexão USB com a função USB
Display. Veja o Manual do usuário do BrightLink
online para mais informação.

3

 onecte o cabo USB da porta USB TypeB do
C
projetor diretamente em qualquer porta USB
disponível do computador.

•• S
 e estiver usando um computador com
Windows, pressione a tecla do Windows e P no
seu teclado e depois selecione Duplicar.

2

Interação com a tela

•• E
 m um Mac, você pode ter que abrir as
Preferências do Sistema e selecionar
Monitores. Clique na guia Organização
e selecione a caixa Espelhar monitores.

Canetas interativas

•• T
 ente pressionar o botão Source Search no
controle remoto.

As canetas têm dois tipos diferentes de ponta: uma ponta
macia, de feltro, e uma ponta rígida. Instale uma pilha AA
em cada caneta.

•• P
 ressione o botão Home no projetor ou controle
remoto para verificar a fonte de entrada e as
configurações.
Pode ser que você já tenha o software interativo no
seu computador ou pode ter que instalá-lo. Se estiver
usando um Mac, você precisa do Easy Interactive Driver
e Easy Interactive Tools (ou outro software interativo). Em
Windows, você só precisa do Easy Interactive Tools (ou
outro software interativo).
Veja aqui como descobrir se o software Easy Interactive
Tools já está instalado no seu computador:
Se estiver usando um Mac:
Procure pelas pastas Easy Interactive Driver e Easy
Interactive Tools na pasta Aplicativos no seu disco rígido.
Caso veja essas pastas, o software Easy Interactive Tools
está instalado.
Se estiver usando Windows:
Windows 10/Windows 8.x — Navegue até a tela de
Aplicativos ou até o menu Todos os aplicativos e
selecione Easy Interactive Tools.

O seu projetor veio com 2 canetas, uma laranja (caneta
interativa A) e uma azul (caneta interativa B).

Tampa da pilha
Ponta da caneta
(desparafuse para trocar)

Luz da
pilha

Botão
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. Selecione Language e aperte
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 xiba uma imagem do seu computador. Se a
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Se vir o Easy Interactive Tools, o software está instalado.
Se o software não estiver instalado, siga um destes
passos para instalá-lo:
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Ação de caneta/dedo
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esquerdo
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Clique com o botão
direito do mouse
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Mova o cursor
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Você pode usar o seu dedo para executar as mesmas
funções que a caneta interativa quando a unidade de
toque está instalada. Você pode usar a caneta ou o seu
dedo, ou os dois ao mesmo tempo.
Quando executar operações digitais, você pode usar dois
dedos nos modos de anotação e de quadro branco, ou
até seis dedos em modo de computador interativo.

Problemas?
Se o cursor não corresponder à localização da sua
caneta ou dedo, siga as instruções de calibragem na
parte traseira deste pôster.

 so da barra de
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ferramentas integrada

A barra de ferramentas integrada do projetor permite
que você faça anotações em imagens a partir de outros
dispositivos que tenham sido conectados ao projetor,
como uma câmera de documentos, tablets ou outra
fonte. Esse modo é Anotação PC Free.
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 ressione um dos botões de fonte no controle
P
remoto para selecionar a fonte de imagem na qual
deseja fazer anotações.
Imagem de um
computador
conectado à porta
Computer1 ou
Computer2.

Se o seu dispositivo suportar estas funções, você
também pode fazer o seguinte:

 egure a caneta perpendicularmente ao quadro,
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conforme mostrado abaixo.
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Toque a tela e segure o dedo
por 3 segundos

 ara ativar a caneta, segure-a na mão. A luz azul se
•• P
acende momentaneamente. Se a pilha estiver fraca,
a luz pisca.

Observação: As canetas desligam-se automaticamente
depois de 15 segundos de inatividade. Pegue a caneta
para voltar a ligá-la.

 ara mais informação sobre o Easy Interactive Tools,
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consulte online a folha de dicas de Uso do Easy
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Quando estiver em modo de computador interativo, você
pode usar a caneta ou o seu dedo para interagir com a
área de trabalho do computador.

 ara aproximar ou afastar a imagem, toque no item
•• P
usando dois dedos e afaste os dedos (para aproximar
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Todas as outras versões — Selecione
ou Iniciar
> Todos os programas ou Programas > EPSON
Projector > Easy Interactive Tools Ver. 4.2.
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 idioma padrão do sistema de menus é o inglês.
O
Para selecionar outro idioma, pressione o botão
Menu no controle remoto. Selecione Extended e
aperte
. Selecione Language e aperte
.
Selecione o seu idioma e pressione
. Aperte o
botão Menu para sair do sistema de menus.
 xiba uma imagem do seu computador. Se a
E
imagem não aparecer, tente o seguinte:
•• E
 m alguns laptops Windows®, pode ser que
tenha que pressionar e segurar a tecla Fn no
teclado e pressionar F7 ou a tecla de função que
permite que exiba em um monitor externo. Ela
pode ter um ícone como
ou pode estar
marcada como CRT/LCD.

Se vir o Easy Interactive Tools, o software está instalado.
Se o software não estiver instalado, siga um destes
passos para instalá-lo:

Função de mouse

Ação de caneta/dedo

Clique com o botão
esquerdo

Toque na tela

Clique duplo

Toque duplo

Clique com o botão
direito do mouse

Pressione o botão da caneta

Mova o cursor

Paire sobre o quadro

Clique e arraste

Toque e segure um item e
depois o arraste

 ara girar uma imagem, toque nela usando dois dedos
•• P
e gire a mão.
 ara navegar para cima ou para baixo em uma página,
•• P
ou para ir para a frente ou para trás na janela de um
navegador, use gestos deslizantes ou movimentos
rápidos.
Consulte o Manual do usuário do BrightLink online para
mais informação.

 se o CD que veio com o projetor, chamado “EPSON
•• U
Projector Software for Easy Interactive Function”
 aixe a versão mais atual do site:
•• B
www.epson.com.br/suporte

Toque digital
Você pode usar o seu dedo para executar as mesmas
funções que a caneta interativa quando a unidade de
toque está instalada. Você pode usar a caneta ou o seu
dedo, ou os dois ao mesmo tempo.
Quando executar operações digitais, você pode usar dois
dedos nos modos de anotação e de quadro branco, ou
até seis dedos em modo de computador interativo.

Problemas?
Se o cursor não corresponder à localização da sua
caneta ou dedo, siga as instruções de calibragem na
parte traseira deste pôster.

 so da barra de
U
ferramentas integrada

A barra de ferramentas integrada do projetor permite
que você faça anotações em imagens a partir de outros
dispositivos que tenham sido conectados ao projetor,
como uma câmera de documentos, tablets ou outra
fonte. Esse modo é Anotação PC Free.

1

 ressione um dos botões de fonte no controle
P
remoto para selecionar a fonte de imagem na qual
deseja fazer anotações.
Imagem de um
computador
conectado à porta
Computer1 ou
Computer2.

Se o seu dispositivo suportar estas funções, você
também pode fazer o seguinte:

 egure a caneta perpendicularmente ao quadro,
•• S
conforme mostrado abaixo.

 uando terminar de usar a caneta, simplesmente
•• Q
coloque-a em um local distante da tela de projeção.

3

Toque a tela e segure o dedo
por 3 segundos

 ara ativar a caneta, segure-a na mão. A luz azul se
•• P
acende momentaneamente. Se a pilha estiver fraca,
a luz pisca.

Observação: As canetas desligam-se automaticamente
depois de 15 segundos de inatividade. Pegue a caneta
para voltar a ligá-la.

 ara mais informação sobre o Easy Interactive Tools,
P
consulte online a folha de dicas de Uso do Easy
Interactive Tools ou o Manual do usuário do BrightLink.

Quando estiver em modo de computador interativo, você
pode usar a caneta ou o seu dedo para interagir com a
área de trabalho do computador.

 ara aproximar ou afastar a imagem, toque no item
•• P
usando dois dedos e afaste os dedos (para aproximar
a imagem) ou aproxime os dedos (para afastar a
imagem).

Todas as outras versões — Selecione
ou Iniciar
> Todos os programas ou Programas > EPSON
Projector > Easy Interactive Tools Ver. 4.2.

4

Uso da caneta ou do dedo como um
mouse

Imagem de um computador
com uma conexão HDMI, ou
um aparelho de vídeo.

2

Imagem de um
dispositivo externo
conectado a uma
porta USB.

Imagem de um computador
ou tablet conectado através
de uma rede com ou sem fios.

 ara ativar a barra de ferramentas, toque no quadro
P
com a caneta ou o seu dedo. Caso não veja o ícone
, toque no ícone
e depois toque no ícone
.
Observação: Caso veja apenas o ícone
está em modo de Anotação PC Free.

3

, você já

Para fechar a barra de ferramentas, toque no ícone
na parte inferior da barra de ferramentas.

Duas barras de ferramentas estão disponíveis em modo
de Anotação PC Free, uma para o modo de anotação
e uma para o modo de quadro branco. Muitas das
ferramentas são as mesmas do Easy Interactive Tools,
mas com um número menor de funções disponíveis.
 modo de anotação exibe a barra de ferramentas
•• O
integrada na imagem sendo projetada.
 modo de quadro branco permite que projete uma
•• O
tela branca ou preta, ou um padrão de fundo, e use
uma caneta ou dedo para escrever ou desenhar, como
faria em um quadro negro.
Seleciona o modo de Seleciona o modo de
anotação anotação em quadro branco

Desfaz
Seleciona o padrão
de fundo*
Seleciona a
cor e largura
personalizadas

Apaga - seleciona
um ponto pequeno
ou grande para
uma borracha fina
ou grossa
Esconde ou exibe a
barra de ferramentas
enquanto desenha

Refaz

Usa a caneta
personalizada
Usa o marcador
Usa a caneta preta,
vermelha ou azul seleciona um ponto
pequeno ou grande
para uma linha fina ou
grossa
Elimina todo o
desenho
Fecha a barra de
ferramentas

Mostra a caneta e a função de
toque digital atuais
* No modo de anotação, a ferramenta

de seleção de fundo não aparece.

Uso do controle remoto

2

 uando vir a tela de Autocalibragem, siga um destes
Q
passos:
•• Pressione
para executar a autocalibragem,
depois aguarde até que o processo termine.

Liga/desliga o
projetor

Acessa o sistema
de menus para
ajustes adicionais
Calibra

Seleciona entre
várias fontes de
imagem conectadas
ao projetor

Alterna entre
os modos de
PC Interativo e
Anotação PC Free
Enter
Aproxima e
afasta

Página por
documentos
Desativa
temporariamente
imagem e áudio

Para a ação de vídeo
Exibe a tela inicial

•• Selecione Não, pressione
e siga os passos a
seguir para fazer a calibragem manual.

3
4

Quando vir a tela de Calibragem Manual, pressione
para selecionar Sim.

5

 oque no centro dos círculos na tela com a caneta
T
para fazer a calibragem manual.

Observação: Se você não conseguir executar a
calibragem de toque digital, certifique-se de que o
instalador instalou a unidade de toque corretamente e
fez o ajuste de ângulo.

Para mais informação sobre o uso do controle remoto,
consulte o Manual do usuário do BrightLink online.

A calibragem coordena a posição da caneta ou do dedo
com a localização do cursor. Se a posição da caneta ou
do dedo e a localização do cursor não corresponderem,
você pode executar a auto-calibragem ou pode fazer a
calibragem manual para uma precisão ainda maior.
Observação: Você precisa fazer a calibragem da caneta
antes de calibrar o toque digital.

Calibragem da caneta

1

 ara começar a calibragem da caneta, pressione
P
o botão User no controle remoto ou pressione
o botão Home no controle remoto e selecione
Autocalibragem.

 ara começar a calibragem de toque digital,
P
pressione o botão User no controle remoto
ou pressione o botão Home e selecione
Autocalibragem.

2


Quando
vir a tela de Autocalibragem, selecione Não,
depois pressione
e siga os passos abaixo.

3

Selecione Conf.Conf. Unid. Toque, depois
pressione
.

4

Selecione Calibração de Toque, depois pressione
.

5

Quando vir a tela de Calibração de Toque, pressione
para selecionar Sim.
 m círculo verde aparece no canto superior
U
esquerdo da imagem projetada.

6

 oque e mantenha o toque no centro do círculo com
T
o seu dedo até que o círculo desapareça e outro
círculo apareça.
Certifique-se de tocar no centro de cada círculo,
caso contrário, a calibragem pode não ficar
correta.

7

Continue até que todos os círculos desapareçam.

Para mais informação detalhada, consulte o Manual do

* Dependendo do tipo de conexão. Veja o Manual do
usuário do BrightLink online para mais informação.

Seleção da ferramenta correta
Se já tiver um software de anotação, você pode
usá-lo com o seu projetor BrightLink. Se estiver usando
Microsoft® Office 2003 ou posterior, você também
pode usar as “ferramentas de escrita” para adicionar
anotações à mão aos seus documentos e apresentações
do PowerPoint®.
Aqui vão algumas dicas para a seleção de ferramentas
que acompanham o seu projetor BrightLink:
Barra de
ferramentas
integrada

Calibragem de toque digital

1

Calibragem

Selecione Calibragem Manual, depois pressione
.

usuário do BrightLink online.

Ferramentas
Easy
Interactive
Tools

Comece aqui

Precisa de ajuda?

Siga estes passos para começar a usar o seu projetor
BrightLink:

Suporte por telefone
No Brasil, você também pode falar com um representante
do suporte técnico se ligar para um destes números:
Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376
Outras regiões: 0800-880-0094
Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre
as chamadas.

Não tem computador?

Suporte pela Internet

Use a caneta ou do
dedo como um mouse

Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure
pelo seu produto para ver o Manual do usuário e 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 e-mails para a Epson.

Use o quadro para
desenhar em conteúdo
do computador

BrightLink® 695Wi+

1
2
3

 onecte o computador e instalação do software
C
interativo
Interaja com a tela

Use duas canetas
e até dois dedos
simultaneamente
Use até duas
canetas e seis dedos
simultaneamente*

 om um computador, você pode usar
C
o Easy Interactive Tools. Este software
permite que você use as canetas
interativas ou o seu dedo como um mouse
para anotar, salvar e interagir com
conteúdo do seu computador.

Barra de ferramentas
de desenho

Use a barra de ferramentas integrada

Interação com o BrightLink

Barra de ferramentas de comando

As canetas interativas BrightLink transformam qualquer
parede ou mesa em uma área interativa, com ou sem o
uso de um computador.
A barra de tarefas de controle do projetor permite que
você controle o projetor a partir da tela, como faria
usando um controle remoto.

Desenhe no quadro
usando o computador

Ferramentas Easy Interactive Tools

Barra de ferramentas integrada
Sem um computador, você pode usar a
barra de ferramentas integrada no projetor
(Anotação PC Free). Isso permite que faça
anotações em imagens de uma câmera de
documentos, tablet, aparelho de DVD ou
outra fonte conectada ao seu projetor.
 lunos e colegas de trabalho podem
A
conectar seus laptops e fazer anotações
usando a barra de ferramentas integrada,
sem instalar o software.

Salve anotações como
JPEG
Salve anotações em
imagem, PDF ou em
formato editável
EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca
registrada da Seiko Epson Corporation. BrightLink é uma marca registrada da
Epson America, Inc.
Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos E.U.A. e em outros
países.
Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito
de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos.
A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.
A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.
© 2016 Epson America, Inc., 9/16
País de impressão: XXXXXX
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Uso do controle remoto
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 uando vir a tela de Autocalibragem, siga um destes
Q
passos:
•• Pressione
para executar a autocalibragem,
depois aguarde até que o processo termine.

Liga/desliga o
projetor

Acessa o sistema
de menus para
ajustes adicionais
Calibra

Seleciona entre
várias fontes de
imagem conectadas
ao projetor

Alterna entre
os modos de
PC Interativo e
Anotação PC Free
Enter
Aproxima e
afasta

Página por
documentos
Desativa
temporariamente
imagem e áudio

Para a ação de vídeo
Exibe a tela inicial

•• Selecione Não, pressione
e siga os passos a
seguir para fazer a calibragem manual.

3
4

Quando vir a tela de Calibragem Manual, pressione
para selecionar Sim.

5

 oque no centro dos círculos na tela com a caneta
T
para fazer a calibragem manual.

Observação: Se você não conseguir executar a
calibragem de toque digital, certifique-se de que o
instalador instalou a unidade de toque corretamente e
fez o ajuste de ângulo.

Para mais informação sobre o uso do controle remoto,
consulte o Manual do usuário do BrightLink online.

A calibragem coordena a posição da caneta ou do dedo
com a localização do cursor. Se a posição da caneta ou
do dedo e a localização do cursor não corresponderem,
você pode executar a auto-calibragem ou pode fazer a
calibragem manual para uma precisão ainda maior.
Observação: Você precisa fazer a calibragem da caneta
antes de calibrar o toque digital.

Calibragem da caneta

1

 ara começar a calibragem da caneta, pressione
P
o botão User no controle remoto ou pressione
o botão Home no controle remoto e selecione
Autocalibragem.

 ara começar a calibragem de toque digital,
P
pressione o botão User no controle remoto
ou pressione o botão Home e selecione
Autocalibragem.

2


Quando
vir a tela de Autocalibragem, selecione Não,
depois pressione
e siga os passos abaixo.

3

Selecione Conf.Conf. Unid. Toque, depois
pressione
.

4

Selecione Calibração de Toque, depois pressione
.

5

Quando vir a tela de Calibração de Toque, pressione
para selecionar Sim.
 m círculo verde aparece no canto superior
U
esquerdo da imagem projetada.

6

 oque e mantenha o toque no centro do círculo com
T
o seu dedo até que o círculo desapareça e outro
círculo apareça.
Certifique-se de tocar no centro de cada círculo,
caso contrário, a calibragem pode não ficar
correta.

7

Continue até que todos os círculos desapareçam.

Para mais informação detalhada, consulte o Manual do

* Dependendo do tipo de conexão. Veja o Manual do
usuário do BrightLink online para mais informação.

Seleção da ferramenta correta
Se já tiver um software de anotação, você pode
usá-lo com o seu projetor BrightLink. Se estiver usando
Microsoft® Office 2003 ou posterior, você também
pode usar as “ferramentas de escrita” para adicionar
anotações à mão aos seus documentos e apresentações
do PowerPoint®.
Aqui vão algumas dicas para a seleção de ferramentas
que acompanham o seu projetor BrightLink:
Barra de
ferramentas
integrada

Calibragem de toque digital

1

Calibragem

Selecione Calibragem Manual, depois pressione
.

usuário do BrightLink online.

Ferramentas
Easy
Interactive
Tools

Comece aqui

Precisa de ajuda?

Siga estes passos para começar a usar o seu projetor
BrightLink:

Suporte por telefone
No Brasil, você também pode falar com um representante
do suporte técnico se ligar para um destes números:
Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376
Outras regiões: 0800-880-0094
Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre
as chamadas.

Não tem computador?

Suporte pela Internet

Use a caneta ou do
dedo como um mouse

Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure
pelo seu produto para ver o Manual do usuário e 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 e-mails para a Epson.

Use o quadro para
desenhar em conteúdo
do computador

BrightLink® 695Wi+
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2
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 onecte o computador e instalação do software
C
interativo
Interaja com a tela

Use duas canetas
e até dois dedos
simultaneamente
Use até duas
canetas e seis dedos
simultaneamente*

 om um computador, você pode usar
C
o Easy Interactive Tools. Este software
permite que você use as canetas
interativas ou o seu dedo como um mouse
para anotar, salvar e interagir com
conteúdo do seu computador.

Barra de ferramentas
de desenho

Use a barra de ferramentas integrada

Interação com o BrightLink

Barra de ferramentas de comando

As canetas interativas BrightLink transformam qualquer
parede ou mesa em uma área interativa, com ou sem o
uso de um computador.
A barra de tarefas de controle do projetor permite que
você controle o projetor a partir da tela, como faria
usando um controle remoto.

Desenhe no quadro
usando o computador

Ferramentas Easy Interactive Tools

Barra de ferramentas integrada
Sem um computador, você pode usar a
barra de ferramentas integrada no projetor
(Anotação PC Free). Isso permite que faça
anotações em imagens de uma câmera de
documentos, tablet, aparelho de DVD ou
outra fonte conectada ao seu projetor.
 lunos e colegas de trabalho podem
A
conectar seus laptops e fazer anotações
usando a barra de ferramentas integrada,
sem instalar o software.
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