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Liga o projetor Ilumina temporariamente 
os botões

Ajusta automaticamente a 
imagem do computador

Muda a razão de aspecto

Abre menus designados 
pelo usuário

Aproxima ou afasta parte 
da imagem

Corrige a distorção da imagem

Salva e aplica 
pré-definições

Porta para conexão do 
cabo do controle remoto

Controla um ou 
múltiplos projetores

Mantenha pressionado e use 
teclas numéricas para selecionar 

o projetor a ser controlado

Mantenha pressionado e use 
teclas numéricas para digitar 
números

Seleciona modos de cor

Desliga o projetor

Seleciona uma fonte

Navega pelas configurações de 
menu; move o ponteiro

Exibe um padrão 
de teste

Ajusta a posição 
da imagem

Abre os menus do projetor

Seleciona configurações do 
menu; botão esquerdo do mouse

Desativa temporariamente 
imagem e áudio

Move para a imagem seguinte 
ou anterior quando projeta de 

um computador em rede

Controla o volume

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

Exibe o menu de informação

Alterna entre fontes de imagem

Congela a imagem

Divide a tela entre duas 
fontes de entrada

Ajusta o foco

Muda o tamanho da imagem

Retorna as configurações 
do menu aos seus valores 
padrão

Exibe a tela inicial

Mapa do controle remoto
Pro L1500UH/L1500UHNL/L1505UH/L1505UHNL/
L1750UNL/L1755UNL/L1715SNL

Guia de referência rápida

Este Guia de referência rápida fornece instruções rápidas sobre a 

conexão do seu projetor e uso de funções comuns. Para detalhes, 

consulte o Manual do usuário online.

Observação: SDI não está disponível para o projetor Pro L1715SNL.
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Como alternar entre fontes 
de imagem
Aperte o botão Search ou um dos 
botões de fonte (controle remoto), 
ou o botão Source Search (projetor).

Seleção do tipo de lente
Certifique-se de que a configuração de 
Tipo de lente esteja correta para a lente 
que estiver usando.

1.  Aperte o botão Menu.

2.  Selecione Avançado > Operação > 
Avançado > Tipo de lente.

 Observação: Se a configuração Tipo de 
lente estiver cinza, o projetor detectou 
automaticamente a lente instalada e você 
pode pular os passos restantes.

3.  Selecione a lente que está usando.

4.  Quando terminar, aperte o botão 
Menu para sair.

Como mudar o tipo de tela
Configure a opção de Tipo de tela para 
a razão de aspecto da tela. 

1.  Aperte o botão Menu.

2.  Selecione Avançado > Visor > Tela 
> Tipo de tela.

3.  Selecione a razão de aspecto da 
tela.

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

  Zoom: Aperte o botão Zoom 
(controle remoto) ou aperte o botão 
Lens repetidamente (projetor) até 
que a tela de ajuste do zoom seja 
exibida.

2.  Aperte o botão de seta  ou  
para fazer o ajuste. 

3.  Aperte o botão Esc para finalizar 
o ajuste.

Correção da distorção da 
imagem
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.

Outros ajustes de imagem
Para obter ajuda para usar as funções 
de projetor para melhorar a qualidade 
da imagem, consulte o Manual do 
usuário online. Você também pode ver 
informação sobre como ajustar a cor, 
posição e bordas (Mesclar Bordas) 
da imagem ao projetar de múltiplos 
projetores para criar uma imagem única 
de tela larga.

Desligar o projetor
Aperte o botão  Standby para desligar 
o projetor. Caso veja uma mensagem de 
confirmação, aperte o botão  Standby 
novamente.

Observação: Se a função Direct Power On 
estiver ativada, você pode desconectar o 
projetor ou desligar o interruptor que controla 
a tomada à qual o projetor está conectado. 
Para ativar essa função, consulte o Manual 
do usuário online.

Ligar o projetor
1.  Ligue o seu computador ou fonte 

de imagem.

2.  Remova a tampa da lente.

3.  Aperte o botão  On de energia. 
Quando a luz de estado permanecer 
azul, o projetor estará pronto.

 Observação: Se a função Direct Power 
On estiver ativada, você pode ligar o 
projetor sem ter que apertar o botão  

 On; basta conectar o projetor ou 
ligar o interruptor que controla a tomada 
à qual o projetor está conectado. Para 
ativar este recurso, veja o Manual do 
usuário.

4.  Se a imagem não aparecer, veja 
a seção “Como Alternar entre 
Fontes de Imagem” ou “Solução de 
Problemas”.

Mudança do idioma dos 
menus do projetor
O idioma padrão do sistema de menus 
do projetor é o inglês, mas você pode 
mudá-lo, se necessário.

1.  Aperte o botão Menu para acessar 
do sistema de menus do projetor.

2.  Selecione Avançado > Idioma.

3.  Selecione o seu idioma.

4.  Quando terminar, aperte o botão 
Menu para sair.

4.  Quando terminar, aperte o botão 
Menu para sair. 

 Observação: Depois de modificar o tipo 
de tela, pode ser que tenha que modificar 
a razão de aspecto da imagem projetada, 
dependendo do sinal de entrada. Aperte 
o botão Aspect no controle remoto para 
modificar a razão de aspecto, se necessário.

Ajuste da posição da 
imagem
1.  Aperte o botão Lens Shift (controle 

remoto) ou o botão Lens (projetor).

2.  Aperte os botões de seta para 
ajustar a posição da imagem 
projetada.

3.  Quando terminar, aperte o botão 
Esc para terminar de fazer o ajuste.

Se o projetor estiver em uma mesa, 
você pode nivelar a imagem girando 
qualquer um dos pés ajustáveis do 
projetor.

Foco e zoom
1.  Foco: Aperte o botão Focus 

(controle remoto) ou aperte o botão 
Lens repetidamente (projetor) até 
que a tela de ajuste do foco seja 
exibida.

Com a tecnologia Instant Off® da 
Epson, você não precisa esperar até 
que o projetor esfrie; basta desligar ou 
desconectar o projetor quando terminar 
de usá-lo.

Resolução de problemas
Caso veja uma tela em branco ou a 
mensagem Sem Sinal

•  Certifique-se de que a luz de 
estado no projetor esteja azul e não 
piscando, e de que a tampa da lente 
tenha sido removida.

•  Certifique-se de que os cabos 
estejam conectados corretamente. 
Consulte o Manual do usuário online.

•  Você pode ter que mudar a fonte da 
imagem. Consulte a seção “Como 
alternar entre fontes de imagem”. 
Além disso, certifique-se de que o 
dispositivo de origem esteja ligado.

Se o projetor e o notebook não 
exibirem a mesma imagem

Windows® 

Aperte a tecla de função no seu 
teclado que permite que exiba em 
um monitor externo. Ela pode se 
chamar CRT/LCD ou ter um ícone 
como . Pode ser que tenha que 
segurar a tecla Fn enquanto a aperta 
(por exemplo, Fn + F7). Aguarde um 
momento para que a imagem apareça. 
Você pode ter que apertar as teclas 
novamente para exibir a imagem nos 
dois dispositivos.

OS X
Abra Preferências de Sistema e 
selecione Monitores. Clique na guia 
Organização e selecione a caixa 
Espelhar monitores.

Onde obter ajuda
Manuais
Para mais informações sobre o uso do 
projetor, você pode visualizar ou baixar 
os manuais a partir do site da Epson, 
conforme descrito abaixo.

Suporte técnico pela internet
Visite o site da Epson à  
www.epson.com.br/suporte e 
procure pelo seu produto para baixar 
software e utilitários, visualizar manuais, 
obter respostas para as perguntas mais 
frequentes e soluções para problemas, 
ou para contactar a Epson.

Fale com um representante de 
suporte técnico
Você pode falar com um técnico de 
suporte se ligar para: 

Todas as localidades: 0800 882 1015 
Horário: Segunda à Sexta: 08h as 18h

Os dias e horas do suporte estão 
sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 
Taxas ou tarifas de longa distância 
podem ser cobradas.

Compre suprimentos e acessórios
Você pode comprar um filtro de ar 
(V13H134A51), telas e outros acessórios 
de um revendedor autorizado Epson®. 
Para encontrar o revendedor mais 
próximo, entre em contato com a 
Epson.
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Como alternar entre fontes 
de imagem
Aperte o botão Search ou um dos 
botões de fonte (controle remoto), 
ou o botão Source Search (projetor).

Seleção do tipo de lente
Certifique-se de que a configuração de 
Tipo de lente esteja correta para a lente 
que estiver usando.

1.  Aperte o botão Menu.

2.  Selecione Avançado > Operação > 
Avançado > Tipo de lente.

 Observação: Se a configuração Tipo de 
lente estiver cinza, o projetor detectou 
automaticamente a lente instalada e você 
pode pular os passos restantes.

3.  Selecione a lente que está usando.

4.  Quando terminar, aperte o botão 
Menu para sair.

Como mudar o tipo de tela
Configure a opção de Tipo de tela para 
a razão de aspecto da tela. 

1.  Aperte o botão Menu.

2.  Selecione Avançado > Visor > Tela 
> Tipo de tela.

3.  Selecione a razão de aspecto da 
tela.

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

  Zoom: Aperte o botão Zoom 
(controle remoto) ou aperte o botão 
Lens repetidamente (projetor) até 
que a tela de ajuste do zoom seja 
exibida.

2.  Aperte o botão de seta  ou  
para fazer o ajuste. 

3.  Aperte o botão Esc para finalizar 
o ajuste.

Correção da distorção da 
imagem
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.

Outros ajustes de imagem
Para obter ajuda para usar as funções 
de projetor para melhorar a qualidade 
da imagem, consulte o Manual do 
usuário online. Você também pode ver 
informação sobre como ajustar a cor, 
posição e bordas (Mesclar Bordas) 
da imagem ao projetar de múltiplos 
projetores para criar uma imagem única 
de tela larga.

Desligar o projetor
Aperte o botão  Standby para desligar 
o projetor. Caso veja uma mensagem de 
confirmação, aperte o botão  Standby 
novamente.

Observação: Se a função Direct Power On 
estiver ativada, você pode desconectar o 
projetor ou desligar o interruptor que controla 
a tomada à qual o projetor está conectado. 
Para ativar essa função, consulte o Manual 
do usuário online.

Ligar o projetor
1.  Ligue o seu computador ou fonte 

de imagem.

2.  Remova a tampa da lente.

3.  Aperte o botão  On de energia. 
Quando a luz de estado permanecer 
azul, o projetor estará pronto.

 Observação: Se a função Direct Power 
On estiver ativada, você pode ligar o 
projetor sem ter que apertar o botão  

 On; basta conectar o projetor ou 
ligar o interruptor que controla a tomada 
à qual o projetor está conectado. Para 
ativar este recurso, veja o Manual do 
usuário.

4.  Se a imagem não aparecer, veja 
a seção “Como Alternar entre 
Fontes de Imagem” ou “Solução de 
Problemas”.

Mudança do idioma dos 
menus do projetor
O idioma padrão do sistema de menus 
do projetor é o inglês, mas você pode 
mudá-lo, se necessário.

1.  Aperte o botão Menu para acessar 
do sistema de menus do projetor.

2.  Selecione Avançado > Idioma.

3.  Selecione o seu idioma.

4.  Quando terminar, aperte o botão 
Menu para sair.

4.  Quando terminar, aperte o botão 
Menu para sair. 

 Observação: Depois de modificar o tipo 
de tela, pode ser que tenha que modificar 
a razão de aspecto da imagem projetada, 
dependendo do sinal de entrada. Aperte 
o botão Aspect no controle remoto para 
modificar a razão de aspecto, se necessário.

Ajuste da posição da 
imagem
1.  Aperte o botão Lens Shift (controle 

remoto) ou o botão Lens (projetor).

2.  Aperte os botões de seta para 
ajustar a posição da imagem 
projetada.

3.  Quando terminar, aperte o botão 
Esc para terminar de fazer o ajuste.

Se o projetor estiver em uma mesa, 
você pode nivelar a imagem girando 
qualquer um dos pés ajustáveis do 
projetor.

Foco e zoom
1.  Foco: Aperte o botão Focus 

(controle remoto) ou aperte o botão 
Lens repetidamente (projetor) até 
que a tela de ajuste do foco seja 
exibida.

Com a tecnologia Instant Off® da 
Epson, você não precisa esperar até 
que o projetor esfrie; basta desligar ou 
desconectar o projetor quando terminar 
de usá-lo.

Resolução de problemas
Caso veja uma tela em branco ou a 
mensagem Sem Sinal

•  Certifique-se de que a luz de 
estado no projetor esteja azul e não 
piscando, e de que a tampa da lente 
tenha sido removida.

•  Certifique-se de que os cabos 
estejam conectados corretamente. 
Consulte o Manual do usuário online.

•  Você pode ter que mudar a fonte da 
imagem. Consulte a seção “Como 
alternar entre fontes de imagem”. 
Além disso, certifique-se de que o 
dispositivo de origem esteja ligado.

Se o projetor e o notebook não 
exibirem a mesma imagem

Windows® 

Aperte a tecla de função no seu 
teclado que permite que exiba em 
um monitor externo. Ela pode se 
chamar CRT/LCD ou ter um ícone 
como . Pode ser que tenha que 
segurar a tecla Fn enquanto a aperta 
(por exemplo, Fn + F7). Aguarde um 
momento para que a imagem apareça. 
Você pode ter que apertar as teclas 
novamente para exibir a imagem nos 
dois dispositivos.

OS X
Abra Preferências de Sistema e 
selecione Monitores. Clique na guia 
Organização e selecione a caixa 
Espelhar monitores.

Onde obter ajuda
Manuais
Para mais informações sobre o uso do 
projetor, você pode visualizar ou baixar 
os manuais a partir do site da Epson, 
conforme descrito abaixo.

Suporte técnico pela internet
Visite o site da Epson à  
www.epson.com.br/suporte e 
procure pelo seu produto para baixar 
software e utilitários, visualizar manuais, 
obter respostas para as perguntas mais 
frequentes e soluções para problemas, 
ou para contactar a Epson.

Fale com um representante de 
suporte técnico
Você pode falar com um técnico de 
suporte se ligar para: 

Todas as localidades: 0800 882 1015 
Horário: Segunda à Sexta: 08h as 18h

Os dias e horas do suporte estão 
sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 
Taxas ou tarifas de longa distância 
podem ser cobradas.

Compre suprimentos e acessórios
Você pode comprar um filtro de ar 
(V13H134A51), telas e outros acessórios 
de um revendedor autorizado Epson®. 
Para encontrar o revendedor mais 
próximo, entre em contato com a 
Epson.
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Como alternar entre fontes 
de imagem
Aperte o botão Search ou um dos 
botões de fonte (controle remoto), 
ou o botão Source Search (projetor).

Seleção do tipo de lente
Certifique-se de que a configuração de 
Tipo de lente esteja correta para a lente 
que estiver usando.

1.  Aperte o botão Menu.

2.  Selecione Avançado > Operação > 
Avançado > Tipo de lente.

 Observação: Se a configuração Tipo de 
lente estiver cinza, o projetor detectou 
automaticamente a lente instalada e você 
pode pular os passos restantes.

3.  Selecione a lente que está usando.

4.  Quando terminar, aperte o botão 
Menu para sair.

Como mudar o tipo de tela
Configure a opção de Tipo de tela para 
a razão de aspecto da tela. 

1.  Aperte o botão Menu.

2.  Selecione Avançado > Visor > Tela 
> Tipo de tela.

3.  Selecione a razão de aspecto da 
tela.

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

  Zoom: Aperte o botão Zoom 
(controle remoto) ou aperte o botão 
Lens repetidamente (projetor) até 
que a tela de ajuste do zoom seja 
exibida.

2.  Aperte o botão de seta  ou  
para fazer o ajuste. 

3.  Aperte o botão Esc para finalizar 
o ajuste.

Correção da distorção da 
imagem
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.

Outros ajustes de imagem
Para obter ajuda para usar as funções 
de projetor para melhorar a qualidade 
da imagem, consulte o Manual do 
usuário online. Você também pode ver 
informação sobre como ajustar a cor, 
posição e bordas (Mesclar Bordas) 
da imagem ao projetar de múltiplos 
projetores para criar uma imagem única 
de tela larga.

Desligar o projetor
Aperte o botão  Standby para desligar 
o projetor. Caso veja uma mensagem de 
confirmação, aperte o botão  Standby 
novamente.

Observação: Se a função Direct Power On 
estiver ativada, você pode desconectar o 
projetor ou desligar o interruptor que controla 
a tomada à qual o projetor está conectado. 
Para ativar essa função, consulte o Manual 
do usuário online.

Ligar o projetor
1.  Ligue o seu computador ou fonte 

de imagem.

2.  Remova a tampa da lente.

3.  Aperte o botão  On de energia. 
Quando a luz de estado permanecer 
azul, o projetor estará pronto.

 Observação: Se a função Direct Power 
On estiver ativada, você pode ligar o 
projetor sem ter que apertar o botão  

 On; basta conectar o projetor ou 
ligar o interruptor que controla a tomada 
à qual o projetor está conectado. Para 
ativar este recurso, veja o Manual do 
usuário.

4.  Se a imagem não aparecer, veja 
a seção “Como Alternar entre 
Fontes de Imagem” ou “Solução de 
Problemas”.

Mudança do idioma dos 
menus do projetor
O idioma padrão do sistema de menus 
do projetor é o inglês, mas você pode 
mudá-lo, se necessário.

1.  Aperte o botão Menu para acessar 
do sistema de menus do projetor.

2.  Selecione Avançado > Idioma.

3.  Selecione o seu idioma.

4.  Quando terminar, aperte o botão 
Menu para sair.

4.  Quando terminar, aperte o botão 
Menu para sair. 

 Observação: Depois de modificar o tipo 
de tela, pode ser que tenha que modificar 
a razão de aspecto da imagem projetada, 
dependendo do sinal de entrada. Aperte 
o botão Aspect no controle remoto para 
modificar a razão de aspecto, se necessário.

Ajuste da posição da 
imagem
1.  Aperte o botão Lens Shift (controle 

remoto) ou o botão Lens (projetor).

2.  Aperte os botões de seta para 
ajustar a posição da imagem 
projetada.

3.  Quando terminar, aperte o botão 
Esc para terminar de fazer o ajuste.

Se o projetor estiver em uma mesa, 
você pode nivelar a imagem girando 
qualquer um dos pés ajustáveis do 
projetor.

Foco e zoom
1.  Foco: Aperte o botão Focus 

(controle remoto) ou aperte o botão 
Lens repetidamente (projetor) até 
que a tela de ajuste do foco seja 
exibida.

Com a tecnologia Instant Off® da 
Epson, você não precisa esperar até 
que o projetor esfrie; basta desligar ou 
desconectar o projetor quando terminar 
de usá-lo.

Resolução de problemas
Caso veja uma tela em branco ou a 
mensagem Sem Sinal

•  Certifique-se de que a luz de 
estado no projetor esteja azul e não 
piscando, e de que a tampa da lente 
tenha sido removida.

•  Certifique-se de que os cabos 
estejam conectados corretamente. 
Consulte o Manual do usuário online.

•  Você pode ter que mudar a fonte da 
imagem. Consulte a seção “Como 
alternar entre fontes de imagem”. 
Além disso, certifique-se de que o 
dispositivo de origem esteja ligado.

Se o projetor e o notebook não 
exibirem a mesma imagem

Windows® 

Aperte a tecla de função no seu 
teclado que permite que exiba em 
um monitor externo. Ela pode se 
chamar CRT/LCD ou ter um ícone 
como . Pode ser que tenha que 
segurar a tecla Fn enquanto a aperta 
(por exemplo, Fn + F7). Aguarde um 
momento para que a imagem apareça. 
Você pode ter que apertar as teclas 
novamente para exibir a imagem nos 
dois dispositivos.

OS X
Abra Preferências de Sistema e 
selecione Monitores. Clique na guia 
Organização e selecione a caixa 
Espelhar monitores.

Onde obter ajuda
Manuais
Para mais informações sobre o uso do 
projetor, você pode visualizar ou baixar 
os manuais a partir do site da Epson, 
conforme descrito abaixo.

Suporte técnico pela internet
Visite o site da Epson à  
www.epson.com.br/suporte e 
procure pelo seu produto para baixar 
software e utilitários, visualizar manuais, 
obter respostas para as perguntas mais 
frequentes e soluções para problemas, 
ou para contactar a Epson.

Fale com um representante de 
suporte técnico
Você pode falar com um técnico de 
suporte se ligar para: 

Todas as localidades: 0800 882 1015 
Horário: Segunda à Sexta: 08h as 18h

Os dias e horas do suporte estão 
sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 
Taxas ou tarifas de longa distância 
podem ser cobradas.

Compre suprimentos e acessórios
Você pode comprar um filtro de ar 
(V13H134A51), telas e outros acessórios 
de um revendedor autorizado Epson®. 
Para encontrar o revendedor mais 
próximo, entre em contato com a 
Epson.
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Liga o projetor Ilumina temporariamente 
os botões

Ajusta automaticamente a 
imagem do computador

Muda a razão de aspecto

Abre menus designados 
pelo usuário

Aproxima ou afasta parte 
da imagem

Corrige a distorção da imagem

Salva e aplica 
pré-definições

Porta para conexão do 
cabo do controle remoto

Controla um ou 
múltiplos projetores

Mantenha pressionado e use 
teclas numéricas para selecionar 

o projetor a ser controlado

Mantenha pressionado e use 
teclas numéricas para digitar 
números

Seleciona modos de cor

Desliga o projetor

Seleciona uma fonte

Navega pelas configurações de 
menu; move o ponteiro

Exibe um padrão 
de teste

Ajusta a posição 
da imagem

Abre os menus do projetor

Seleciona configurações do 
menu; botão esquerdo do mouse

Desativa temporariamente 
imagem e áudio

Move para a imagem seguinte 
ou anterior quando projeta de 

um computador em rede

Controla o volume

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

Exibe o menu de informação

Alterna entre fontes de imagem

Congela a imagem

Divide a tela entre duas 
fontes de entrada

Ajusta o foco

Muda o tamanho da imagem

Retorna as configurações 
do menu aos seus valores 
padrão

Exibe a tela inicial

Mapa do controle remoto
Pro L1500UH/L1500UHNL/L1505UH/L1505UHNL/
L1750UNL/L1755UNL/L1715SNL

Guia de referência rápida

Este Guia de referência rápida fornece instruções rápidas sobre a 

conexão do seu projetor e uso de funções comuns. Para detalhes, 

consulte o Manual do usuário online.

Observação: SDI não está disponível para o projetor Pro L1715SNL.
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