
Comece a usar o BrightLink Pro
O BrightLink Pro é uma ferramenta de produtividade para salas de conferência e de aula que permite que crie um 
quadro branco digital sempre que precisar. Adicione páginas em branco e continue escrevendo ao invés de apagar 
suas ideias. Insira imagens, projete seu conteúdo de smartphones, tablets ou laptops e adicione anotações. Salve 
suas anotações e ideias, e as compartilhe através de email sem usar um computador.

Uso da tela inicial
Use a tela inicial para acessar rapidamente o Modo de quadro 
branco, mudar a fonte ativa e selecionar outras opções. Você pode 
acessar a tela inicial a qualquer momento usando o botão Home no 
controle remoto. Veja o Manual do usuário online do BrightLink Pro 
para mais informação.

BrightLink® Pro 1470Ui

O que deseja de fazer?

Observação: Algumas funções do BrightLink Pro requerem software adicional ou configuração anterior pela 
pessoa responsável pela instalação ou pelo administrador de rede. Para mais informação, consulte o Manual 
do usuário online do BrightLink Pro.

Comece a escrever
Desenhe na tela projetada com a caneta interativa 
ou com o seu dedo.

Use o seu dispositivo móvel
Conecte o seu dispositivo móvel e exiba o conteúdo 
na tela.

Projete de qualquer fonte
Importe o conteúdo de um dispositivo conectado 
diretamente ao seu quadro branco.

Interaja com o seu computador
Visualize o seu desktop e use a caneta interativa como um 
mouse.



Adicione páginas
Você pode adicionar até 50 páginas novas 
ao seu quadro branco. Toque nas miniaturas 
na parte inferior da tela para trocar entre as 
páginas.

Mude cor e espessura da caneta
Toque em uma cor de caneta para selecionar 
a cor ativa. Toque na seta para baixo ao 
lado de uma caneta para selecionar uma 
cor personalizada. Toque no círculo menor 
ou maior para selecionar uma linha fina ou 
grossa.

Apague erros
Toque no ícone de borracha ou pressione 
o botão na caneta para entrar em modo de
borracha.

Faça uma cópia
Toque no ícone de duplicar página para criar 
uma duplicata da página atual como uma 
nova página.

Obtenha ajuda
Toque no ícone de ajuda para exibir na tela 
um guia para os ícones do quadro branco.

1  Aperte o botão Whiteboard para ligar o projetor.

2  Pegue a caneta interativa ou toque o quadro com o
seu dedo.

3  Comece a escrever!

Funções do controle

Remova a tampa superior 
para conexões adicionais. 
Veja o Manual do usuário 
online do BrightLink Pro 

para mais informação.

Conecte o cabo USB ao 
computador (na parte inferior 

da unidade de controle)

Liga e desliga o projetor

Conecte o pen drive USB

Selecione entre várias 
fontes de entrada 
conectadas ao projetor

Selecione modo de 
quadro branco (e ligue 
o projetor se ele estiver
desligado)

Comece a escrever



Abra o conteúdo de um dispositivo 
USB ou do drive da rede

1  Insira um flash drive USB no painel de controle
(ou use um drive de rede).

2  Toque no ícone Abrir para selecionar e exibir arquivos
JPG, PNG ou EWF.

3  Use a caneta interativa ou o seu dedo para adicionar
anotações.

Salve o seu quadro branco ou o 
compartilhe através de email

1  Toque no ícone de email ou salvar na parte inferior da
barra de tarefas.

2  Selecione as suas configurações.

3  Toque em Salvar para salvar suas anotações ou em
Enviar para enviá-las por email.



Use o seu dispositivo móvel

1  Conecte o seu dispositivo Android™ ou iOS à rede
sem fios do projetor.

2  Baixe e inicie o aplicativo Epson iProjection™ no seu
dispositivo (veja abaixo), selecione o projetor e exiba 
o conteúdo.

3  Toque no ícone de selecionar fonte para trocar para a
fonte LAN.

4 Comece a projetar e a fazer anotações no conteúdo!

Baixe o aplicativo Epson iProjection
Baixe o Epson iProjection da App Store, Google PlayTM 
ou Chrome Web Store (o aplicativo Epson iProjection 
está disponível apenas em inglês). Visite o site  
www.epson.com.br/iprojection para mais informação.

Com o Epson iProjection você pode:

•  Exibir documentos e imagens, e até mesmo navegar
páginas da web

•  Fazer anotações diretamente do seu dispositivo ou do
BrightLink Pro

•  Capturar as suas anotações e depois as salvar, imprimir
ou compartilhar através de email

Projete de qualquer fonte

1  Projete uma imagem do seu dispositivo conectado.
(Para conectar o seu dispositivo móvel, consulte a 
seção “Use o seu dispositivo móvel”.)

2  Toque no ícone de selecionar fonte na parte inferior
da barra de ferramentas para selecionar a fonte de 
entrada.

3  Use a caneta interativa ou o seu dedo para adicionar
anotações.

Tire uma foto
Toque no ícone da câmera para salvar sua 
imagem e anotações como uma nova tela no 
quadro branco digital.

Imprima suas anotações
Toque no ícone de impressão para imprimir 
a tela exibida em uma impressora conectada 
(se disponível).

Salve suas anotações
Toque no ícone de salvar para salvar a 
imagem e as anotações em um só arquivo.

Divida a tela
Toque no ícone de tela dividida para projetar 
duas fontes diferentes lado-a-lado — até 
mesmo uma vídeo conferência.

Compartilhe o quadro branco
Toque no ícone de compartilhamento para 
permitir que múltiplos dispositivos desenhem 
no quadro branco.



 Interaja com o seu 
computador

1  Conecte o seu computador à unidade de controle
usando o cabo USB fornecido.

2  Toque no ícone de selecionar fonte para selecionar a
fonte do computador.

3  Selecione o ícone de PC interativo para usar a caneta
interativa ou o seu dedo como um mouse.

Instalação do Easy Interactive Driver (Mac)
Para usar a caneta ou o dedo como um mouse, usuários 
de Mac precisam instalar o Easy Interactive Driver. Para 
instalar o software, baixe-o do site de suporte da Epson. 

Inicie programas
Use a caneta para iniciar qualquer programa no seu 
computador e navegar o seu sistema de arquivos, 
diretamente na tela de projeção.

Navegue a Internet
Navegue a Internet em qualquer navegador; veja páginas 
da web, baixe arquivos e assista a vídeos.

Reproduza vídeos
Reproduza vídeos no seu computador e exiba-os na tela.

Use a caneta/seu dedo como mouse

Comando de mouse Ação da caneta

Clique Toque

Clique duplo Toque duplo

Clique e arraste Toque e arraste

Move o cursor Aproximado do quadro

Clica com o botão direito Botão da caneta 

Toque e segure o dedo por 
3 segundos 

Precisa de ajuda?

Para acessar o Manual do usuário online, obter respostas 
para as perguntas mais frequentes e muito mais, visite a 
página www.epson.com.br/suporte e procure pelo seu 
produto. 

No Brasil, você também pode falar com um representante 
do suporte técnico se ligar para um destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627 
Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as 
chamadas.



EPSON é uma marca registrada, Epson iProjection é uma marca comercial e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. 
BrightLink é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Mac é um marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

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 essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2017 Epson America, Inc., 8/17  CPD-54278

País de impressão XXXXXX

Avisos

ANATEL
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, 
não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, 
mesmo de estações do mesmo tipo, e não causa 
interferência a sistemas operando em caráter primário.

O projetor BrightLink Pro 1470Ui inclui o módulo 
WLU5000-D101 (RoHS).

02512-16-07631
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