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

Conecte o projetor
Antes de poder conectar-se ao projetor, você precisa remover os parafusos e a 
cobertura do cabo.

Computador
Escolha entre as conexões a seguir. Consulte as seções a seguir ou o Manual do 
usuário online para mais detalhes.

Cabo VGA 

Cabo USB 

Cabo HDMI 

Porta HDMI

Conecte uma extremidade de um cabo HDMI em uma das portas HDMI do 
projetor e a outra extremidade em uma porta HDMI do seu computador.

Porta Computer

Conecte uma extremidade do cabo VGA na porta Computer e a outra 
extremidade na porta monitor do seu computador. Se estiver usando um 
laptop, mude para exibição externa (veja a seção “Resolução de problemas”). 
Você também pode conectar um cabo de áudio.

Porta USB

Conecte a extremidade quadrada de uma cabo USB na porta USB-B 
(quadrada) do projetor. Conecte a extremidade retangular do cabo em 
qualquer porta USB do seu computador.

Windows Vista® ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções 
na tela para instalar o software Epson® USB Display (EMP_UDSE.EXE; 
somente durante a primeira conexão). Se a tela do software não for exibida 
automaticamente, abra Meu Computador, Computador ou Este PC, depois 
clique duas vezes em EPSON_PJ_UD.

OS X 10.7.x ou superior: Depois de ligar o projetor, a pasta de instalação 
para o USB Display aparece no Finder. Clique duas vezes em USB Display 
Installer e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display (você 
só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao 
computador).

Monitor e alto-falantes externos
Você pode conectar um monitor e alto-falantes externos ao seu projetor para 
realçar suas apresentações. Veja o Manual do usuário online para detalhes.

Rede com fios
Conecte o projetor à sua rede usando um cabo de Ethernet. Veja a seção 
“Projeção em uma rede” para mais informação.

Observação: Para conectar o projetor a uma rede sem fios, você precisa instalar 
o módulo opcional Epson Wireless LAN (ELPAP10). Para adquirir o módulo Epson 
Wireless LAN ou outros acessórios, veja a seção “Acessórios opcionais”. Para mais 
informação, consulte o Manual do usuário online.

Microfone
Conecte um microfone dinâmico na porta Mic usando um cabo de mini tomada 
de 3,5 mm.

Dispositivo de vídeo
Conecte múltiplos dispositivos de vídeo e use o botão Source Search no projetor 
ou no controle remoto para trocar entre eles. Para mais informações sobre a 
reprodução de som através do projetor, consulte o Manual do usuário online.

Cabo de vídeo 
componente para VGA Cabo de áudio 

Cabo de vídeo RCA 
(vídeo composto) Cabo HDMI 

Dispositivo de mídia móvel
Conecte tablets, smartphones e outros dispositivos que suportem o padrão MHL™ 
à porta HDMI 1/MHL.

Cabo MHL

Dispositivo de Streaming

Alguns dispositivos podem requerer um adaptador ou não precisar de um cabo 
MHL. É possível que nem todos os recursos ou funções sejam suportados. Veja a 
documentação do dispositivo para mais informações.

Câmera, dispositivo USB ou câmera de documentos
Conecte uma câmera digital, flash drive USB, dispositivo de armazenamento USB 
ou câmera de documentos Epson DC-07 na porta USB-A (retangular) do projetor.

Cabo USB 

Se você conectou uma câmera digital, flash drive USB ou dispositivo de 
armazenagem USB, você pode usar a função PC Free do projetor. Você também 
pode conectar outras câmeras de documentos ao projetor. Veja o Manual do 
usuário online para detalhes. 

Uso do controle remoto
Instale as pilhas conforme mostrado (duas pilhas AA).

Escolhe qual fonte 
exibir

Liga e desliga o 
projetor

Acessa os menus do 
projetor

Desativa a exibição e o 
som do projetor Acessa a tela inicial

Navega pelos menus 
do projetor

Troca o slide da apresentação 
(USB somente)

Controla o volume do 
projetor 

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

Ligue o seu equipamento
1 Ligue o seu computador ou dispositivo de vídeo.

2  Certifique-se de que o cabo de eletricidade esteja conectado ao projetor e a 
uma tomada elétrica.

3  Aperte o botão  de energia no projetor ou no controle remoto. 
O projetor emite um bipe, a luz Status pisca e depois fica acesa.

Observação: Para desligar o projetor, aperte o botão  de energia duas 
vezes.

4  Caso você não veja uma imagem, aperte o botão Source Search no 
controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

  Observação: Se ainda assim vir uma tela vazia ou tiver outros problemas 
de exibição, consulte as dicas para resolução de problemas no verso deste 
folheto.

5  Se precisar focar a imagem, primeiro deslize o botão na lateral do 
projetor para abrir a tampa do compartimento do filtro de ar. Depois 
eleve ou abaixe a alavanca de foco para deixar a imagem mais nítida.

6  Use os botões de seta no controle remoto para destacar qualquer uma 
das opções na tela inicial, depois aperte  para fazer a seleção. Você 
pode exibir um código de QR, trocar as fontes de projeção e acessar 
rapidamente várias opções de ajuste a partir dessa tela.

7  O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro 
idioma, aperte o botão Menu no controle remoto. Selecione Extended 
e aperte . Selecione Language e aperte . Selecione o seu idioma 
e aperte . Aperte o botão Menu para sair do sistema de menus.

Configuração da rede com 
fios
Siga estes passos para configurar o projetor para a sua rede com fios usando o 
sistema de menus do projetor.

Observação: Para conectar o projetor a uma rede sem fios, você precisa 
instalar o módulo opcional de LAN (peça número ELPAP10). Para mais 
informações sobre o uso do projetor em rede, consulte o Manual do usuário 
online.

1  Aperte o botão Menu no controle remoto, selecione o menu Rede e 
depois aperte .

2 Selecione Configuração de Rede e aperte .
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e aperte . Aperte o botão Menu para sair do sistema de menus.

Configuração da rede com 
fios
Siga estes passos para configurar o projetor para a sua rede com fios usando o 
sistema de menus do projetor.
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3  A partir do menu Projector Control, selecione Web Remote. Use os botões 
na tela para operar o projetor, como faria se estivesse usando um controle 
remoto.

Desativa a 
imagem e o som

Seleciona o equipamento 
conectado a uma porta HDMI

Seleciona o equipamento 
conectado a uma porta USB

Exibe closed captions

Seleciona o sinal  
de vídeo

Seleciona o sinal de 
rede com ou sem fios Pausa o vídeo

Seleciona o sinal de USB display

Resolução de problemas
Se vir uma tela em branco ou a mensagem Sem sinal após ligar o computador 
ou dispositivo de vídeo, verifique o seguinte:

 •  Certifique-se de que a luz Status no projetor esteja azul e não esteja 
piscando.

 •  Aperte o botão Source Search no projetor ou no controle remoto para 
trocar para a fonte correta de imagem, se necessário.

 •  Aperte o botão Home no projetor ou controle remoto para verificar a 
fonte de entrada e as configurações.

 •  Em Windows 7 ou posterior, aperte e segure a tecla do Windows e aperte P 
ao mesmo tempo, depois clique em Duplicar.

 •  Se estiver usando um laptop 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.

 •  Se estiver usando um laptop Mac, abra Preferências do 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, consulte os manuais online. Você 
pode visualizar ou baixar o manual a partir do site da Epson, conforme descrito 
abaixo.

Serviços de suporte pela Internet
Visite o site 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 conselhos para a resolução de problemas, ou para entrar em 
contato com a Epson.

Serviços de suporte por telefone
No Brasil, você também pode falar com um representante do suporte técnico se 
ligar para: 

0800-882-1015

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

Registro
Registre seu produto hoje para receber atualizações e ofertas exclusivas. Você 
pode registrar o seu produto no site www.epson.com.br/suporte selecionando 
Registro.

3 Selecione o menu Rede com fio e aperte . 

4 Selecione Configurações IP e aperte .

5  Se a sua rede designar endereços automaticamente, certifique-se 
de que a configuração DHCP esteja ativada. Se não, certifique-se de 
que a opção DHCP esteja desativada e digite o Endereço IP, Máscara 
sub-rede e Endereço gateway do projetor, conforme necessário. 
Depois aperte Esc.

6  Quando terminar, selecione Concluído e aperte , depois aperte  
novamente para salvar suas configurações.

7 Aperte o botão Menu para sair do sistema de menus.

Instalação do software opcional
Baixe o software e manual do Epson iProjectionTM para Windows®/Mac da 
página de suporte do seu produto (veja a seção “Onde obter ajuda”) e instale 
o programa em cada computador que irá projetar em rede.

Para monitorar e controlar o seu projetor em rede, baixe e instale o software 
e manual do Epson Projector Management (Windows somente) da página de 
suporte do seu produto (veja a seção “Onde obter ajuda“). 

Projeção em uma rede
Se precisar configurar o projetor para uma rede com fios, consulte a seção 
“Configuração da rede com fios” na parte da frente deste pôster.

1 Aperte o botão LAN no controle remoto. Você verá esta tela:

2 Inicie o Epson iProjection no seu computador.

Windows 10: Selecione  > EPSON Projector > Epson iProjection 
Ver X.XX.

 Windows 8.x: Navegue até a tela Aplicativos e selecione Epson 
iProjection Ver. X.XX.

 Outras versões do Windows: Selecione  ou Iniciar > Programas 
ou Todos os programas > EPSON Projector > Epson iProjection > 
Epson iProjection Ver X.XX.

 OS X: Clique duas vezes no ícone do Epson iProjection na pasta de 
Aplicativos.

3 Selecione Ligação avançada e clique em OK.

EPSON e PowerLite são marcas registradas, Epson iProjection é uma marca comercial e EPSON Exceed Your 
Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. 

Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca 
de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros paises.

Android, Chromebook 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.

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio. 

© 2017 Epson America, Inc., 10/17 
País de impressão: XXXXXX CPD-54954

4 Selecione o projetor ao qual deseja se conectar e clique em Conectar. 

 Caso não veja o projetor desejado, clique no botão Pesquisa automática 
para encontrar o projetor automaticamente, clique no botão Pesquisa 
manual para digitar o endereço IP do projetor ou clique no botão Perfil 
para encontrar o projetor baseado em um perfil salvo anteriormente.

5  Caso veja uma mensagem pedindo por uma palavra-chave, digite os quatro 
dígitos que aparecem na tela de espera LAN e clique em OK.

A imagem do computador é projetada, com uma barra de tarefas flutuante:

Quando terminar de apresentar, clique em Desconectar tudo na barra de 
tarefas.

Projeção de um dispositivo 
móvel
Você pode projetar sem fios a partir de um dispositivo móvel (iOS, Android™ ou 
Chromebook™) usando o aplicativo Epson iProjection e um código QR. 

1  Baixe o aplicativo Epson iProjection da App Store, Google Play™ ou Chrome 
Web Store. 

2  Se você conectou o projetor a uma rede sem fios, certifique-se de conectar 
o seu dispositivo móvel à mesma rede.

3  Aperte o botão LAN no controle remoto para exibir um código QR em uma 
tela de projeção.

4 Inicie o Epson iProjection no seu dispositivo móvel.

5  Use a função de leitura de código QR (Read QR code) para ler o código 
QR exibido.

6 Siga as instruções do aplicativo para conectar o seu dispositivo ao projetor. 

Para mais informação sobre a configuração e o uso deste aplicativo, visite o site 
www.epson.com.br/iprojection.

Uso do web remote
Você pode usar um navegador padrão para controlar o projetor em rede. 
Um “controle remoto virtual“ na tela do seu computador permite que execute 
muitas das mesmas funções possíveis com um controle remoto físico.

1  Abra o seu navegador e digite na janela o endereço IP do projetor que 
deseja controlar.

 Se não tiver certeza do endereço IP do projetor, ligue-o e selecione Info 
rede - Rede com fio ou Info rede - Rede sem fio no menu Rede para 
exibir o endereço IP do projetor. (Não digite zeros como primeiro número.)

2  Digite EPSONWEB como o nome e admin como a senha, depois clique 
em OK.

Acessórios opcionais
Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o Manual do usuário online.

Você pode adquirir telas ou outros acessórios de um revendedor autorizado 
Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a 
Epson.
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3  A partir do menu Projector Control, selecione Web Remote. Use os botões
na tela para operar o projetor, como faria se estivesse usando um controle 
remoto.

Desativa a 
imagem e o som

Seleciona o equipamento 
conectado a uma porta HDMI

Seleciona o equipamento 
conectado a uma porta USB

Exibe closed captions

Seleciona o sinal  
de vídeo

Seleciona o sinal de 
rede com ou sem fios Pausa o vídeo

Seleciona o sinal de USB display

Resolução de problemas
Se vir uma tela em branco ou a mensagem Sem sinal após ligar o computador 
ou dispositivo de vídeo, verifique o seguinte:

 •  Certifique-se de que a luz Status no projetor esteja azul e não esteja
piscando.

 •  Aperte o botão Source Search no projetor ou no controle remoto para
trocar para a fonte correta de imagem, se necessário.

 •  Aperte o botão Home no projetor ou controle remoto para verificar a
fonte de entrada e as configurações.

 •  Em Windows 7 ou posterior, aperte e segure a tecla do Windows e aperte P
ao mesmo tempo, depois clique em Duplicar.

 •  Se estiver usando um laptop 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.

 •  Se estiver usando um laptop Mac, abra Preferências do 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, consulte os manuais online. Você 
pode visualizar ou baixar o manual a partir do site da Epson, conforme descrito 
abaixo.

Serviços de suporte pela Internet
Visite o site 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 conselhos para a resolução de problemas, ou para entrar em 
contato com a Epson.

Serviços de suporte por telefone
No Brasil, você também pode falar com um representante do suporte técnico se 
ligar para: 

0800-882-1015

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

Registro
Registre seu produto hoje para receber atualizações e ofertas exclusivas. Você 
pode registrar o seu produto no site www.epson.com.br/suporte selecionando 
Registro.

3 Selecione o menu Rede com fio e aperte . 

4 Selecione Configurações IP e aperte .

5 Se a sua rede designar endereços automaticamente, certifique-se 
de que a configuração DHCP esteja ativada. Se não, certifique-se de 
que a opção DHCP esteja desativada e digite o Endereço IP, Máscara 
sub-rede e Endereço gateway do projetor, conforme necessário. 
Depois aperte Esc.

6 Quando terminar, selecione Concluído e aperte , depois aperte 
novamente para salvar suas configurações.

7 Aperte o botão Menu para sair do sistema de menus.

Instalação do software opcional
Baixe o software e manual do Epson iProjectionTM para Windows®/Mac da 
página de suporte do seu produto (veja a seção “Onde obter ajuda”) e instale 
o programa em cada computador que irá projetar em rede.

Para monitorar e controlar o seu projetor em rede, baixe e instale o software 
e manual do Epson Projector Management (Windows somente) da página de 
suporte do seu produto (veja a seção “Onde obter ajuda“). 

Projeção em uma rede
Se precisar configurar o projetor para uma rede com fios, consulte a seção 
“Configuração da rede com fios” na parte da frente deste pôster.

1 Aperte o botão LAN no controle remoto. Você verá esta tela:

2 Inicie o Epson iProjection no seu computador.

Windows 10: Selecione  > EPSON Projector > Epson iProjection 
Ver X.XX.

Windows 8.x: Navegue até a tela Aplicativos e selecione Epson 
iProjection Ver. X.XX.

Outras versões do Windows: Selecione  ou Iniciar > Programas 
ou Todos os programas > EPSON Projector > Epson iProjection > 
Epson iProjection Ver X.XX.

OS X: Clique duas vezes no ícone do Epson iProjection na pasta de 
Aplicativos.

3 Selecione Ligação avançada e clique em OK.

EPSON e PowerLite são marcas registradas, Epson iProjection é uma marca comercial e EPSON Exceed Your 
Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. 

Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca 
de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros paises.

Android, Chromebook 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.

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio. 

© 2017 Epson America, Inc., 10/17 
País de impressão: XXXXXX CPD-54954

4 Selecione o projetor ao qual deseja se conectar e clique em Conectar. 

Caso não veja o projetor desejado, clique no botão Pesquisa automática 
para encontrar o projetor automaticamente, clique no botão Pesquisa 
manual para digitar o endereço IP do projetor ou clique no botão Perfil
para encontrar o projetor baseado em um perfil salvo anteriormente.

5 Caso veja uma mensagem pedindo por uma palavra-chave, digite os quatro 
dígitos que aparecem na tela de espera LAN e clique em OK.

A imagem do computador é projetada, com uma barra de tarefas flutuante:

Quando terminar de apresentar, clique em Desconectar tudo na barra de 
tarefas.

Projeção de um dispositivo 
móvel
Você pode projetar sem fios a partir de um dispositivo móvel (iOS, Android™ ou 
Chromebook™) usando o aplicativo Epson iProjection e um código QR. 

1 Baixe o aplicativo Epson iProjection da App Store, Google Play™ ou Chrome 
Web Store. 

2 Se você conectou o projetor a uma rede sem fios, certifique-se de conectar 
o seu dispositivo móvel à mesma rede.

3 Aperte o botão LAN no controle remoto para exibir um código QR em uma 
tela de projeção.

4 Inicie o Epson iProjection no seu dispositivo móvel.

5 Use a função de leitura de código QR (Read QR code) para ler o código 
QR exibido.

6 Siga as instruções do aplicativo para conectar o seu dispositivo ao projetor. 

Para mais informação sobre a configuração e o uso deste aplicativo, visite o site 
www.epson.com.br/iprojection.

Uso do web remote
Você pode usar um navegador padrão para controlar o projetor em rede. 
Um “controle remoto virtual“ na tela do seu computador permite que execute 
muitas das mesmas funções possíveis com um controle remoto físico.

1 Abra o seu navegador e digite na janela o endereço IP do projetor que 
deseja controlar.

Se não tiver certeza do endereço IP do projetor, ligue-o e selecione Info 
rede - Rede com fio ou Info rede - Rede sem fio no menu Rede para 
exibir o endereço IP do projetor. (Não digite zeros como primeiro número.)

2 Digite EPSONWEB como o nome e admin como a senha, depois clique 
em OK.

Acessórios opcionais
Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o Manual do usuário online.

Você pode adquirir telas ou outros acessórios de um revendedor autorizado 
Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a 
Epson.
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