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Sobre DuoLink
DuoLink é uma função do BrightLink que permite que desenhe perfeitamente nas imagens projetadas
de dois projetores adjacentes. Este manual explica como configurar o seu computador e dois projetores
BrightLink para que usem DuoLink.
Este manual foi criado para uso com os seguintes projetores BrightLink:
• BrightLink 685Wi
• BrightLink 685Wi+
• BrightLink 695Wi
• BrightLink 695Wi+
• BrightLink 696Ui
• BrightLink 697Ui
• BrightLink 710Ui
• BrightLink Pro 1450Ui
• BrightLink Pro 1460Ui
• BrightLink Pro 1470Ui

Observação: As ilustrações e capturas de imagem neste manual têm apenas uma função
representativa. Enquanto os itens específicos exibidos podem não ser idênticos aos do seu produto, os
passos são os mesmos, a não ser que seja indicado do contrário.

Observação: Os projetores BrightLink 685Wi e BrightLink 685Wi+ não suportam toque digital. Se
estiver instalando esses modelos, por favor ignore qualquer instrução específica para toque digital.
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Requisitos do DuoLink
Para usar a função de DuoLink, você precisa ter o seguinte hardware e software:
Hardware
• Dois destes projetores BrightLink (do mesmo modelo):

• BrightLink 685Wi
• BrightLink 685Wi+
• BrightLink 695Wi
• BrightLink 695Wi+
• BrightLink 696Ui
• BrightLink 697Ui
• BrightLink 710Ui
• BrightLink Pro 1450Ui
• BrightLink Pro 1460Ui
• BrightLink Pro 1470Ui

• Um computador Windows com Windows 7, Windows 8.x ou Windows 10, ou um Mac com OS X 10.7
a 10.11, macOS 10.12 ou macOS 10.13

• Dois cabos de vídeo (VGA ou HDMI em qualquer combinação)
• Dois cabos USB Tipo B para Tipo A
• Mini cabo estéreo
Software
• Easy Interactive Driver 4.00 ou posterior
• Easy Interactive Tools 4.20 ou posterior
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Diretrizes para posicionamento do projetor
Certifique-se de seguir estas diretrizes quando instalar os seus projetores BrightLink para DuoLink.
• Determine a altura e largura máximas disponíveis para a imagem. Usando esta informação,

determine a colocação do projetor da esquerda.
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• Quando instalar os projetores, não meça a partir do centro da placa de montagem; use a marca de
linha central na placa de montagem do projetor. Isso alinha com o centro da lente do projetor e o
centro da imagem não ajustada.

• Certifique-se de instalar os projetores de forma que as bordas das imagens projetadas se alinhem
com um ajuste mínimo. A distância entre as marcas da linha central nas placas de montagem do
projetor deve ser igual à largura horizontal de uma tela (não a medida diagonal da tela).
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• Alinhe as imagens o mais rigorosamente possível usando os controles de ajuste na montagem do
projetor.

• Depois de alinhar fisicamente os projetores o mais rigorosamente possível, use as configurações de
Correção Geométrica para alinhar as imagens projetadas antes de calibrar a interatividade das
canetas e do toque digital, se disponível. Para instruções detalhadas, consulte o Manual do usuário
do seu produto.
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Configuração do computador
Siga as instruções nestas seções para conectar o seu computador aos dois projetores e configurar as
definições de exibição.
Conexão do seu computador e projetores
Configuração das definições de exibição

Conexão do seu computador e projetores
Para conectar os seu computador aos projetores BrightLink, o seu computador precisa ter duas portas
de saída de vídeo e duas portas USB. As portas de vídeo podem ser VGA ou HDMI ou qualquer
combinação.
Certifique-se de que tenha instalado o Easy Interactive Tools (4.20 ou posterior) e o Easy Interactive
Driver (4.00 ou posterior). Se não houver um CD de software disponível, você pode baixá-lo do site de
suporte da Epson.
1. Conecte um cabo USB Tipo B entre o computador e cada projetor.

Observação: Consulte o Manual do usuário do seu projetor para localizações específicas das
portas do seu projetor.
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2. Conecte um cabo de vídeo VGA ou HDMI nas portas de saída de vídeo no seu computador e nas
portas correspondentes no seu projetor.

3. Conecte uma extremidade de um mini cabo estéreo na porta SYNC In em um projetor e conecte a
outra extremidade na porta SYNC Out no outro projetor.
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A sua configuração final deve ficar assim:

1 Porta SYNC Out
2 Porta SYNC In
3 Mini cabo estéreo
4 Cabo USB Tipo B
5 Cabo de vídeo (VGA ou HDMI)

Tema principal: Configuração do computador

Configuração das definições de exibição
Você precisa configurar as definições de exibição no computador para projetar o seu desktop. O
computador vê cada projetor como uma exibição diferente, portanto é necessário que configure os dois.

Observação: Esta é uma descrição geral das tarefas envolvidas na configuração da exibição do
computador. Veja o manual do computador ou do sistema operacional para detalhes. Algumas placas
de vídeo não suportam certas configurações de exibição.

1. Configure as definições de vídeo do computador para aumentar o desktop.
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2. Certifique-se de que a resolução de saída do computador esteja configurada para a resolução
nativa dos projetores.

3. Posicione os displays de forma que elas correspondam à posição dos projetores. O display do
computador deve ser o mais à direita.

4. Selecione o projetor à esquerda como a exibição primária e certifique-se de que o seu desktop
esteja estendido até a segunda exibição.

5. Em um Mac, certifique-se de que a configuração Preferências do Sistema > Mission Control > As
telas possuem Spaces separados esteja desativada.

Tema principal: Configuração do computador
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Configuração das definições do projetor para múltiplos
projetores

Siga as instruções nestas seções para configurar múltiplos projetores para uso como um sistema
DuoLink.

Observação: Ligue um dos projetores e depois execute todas as tarefas de configuração listadas aqui.
Desligue o projetor, depois ligue o segundo projetor e execute as tarefas de configuração naquele
projetor.

Ativação de projeção múltipla
Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores
Correspondência de imagens para múltiplos projetores
Calibragem da caneta
Calibragem para interatividade com toque digital

Ativação de projeção múltipla
Você precisa ativar a Projeção Múltipla nos dois projetores para configurá-los para DuoLink.
1. No menu Avançado, configure Easy Interactive Function > Avançado > Sinc de projectores

como Com fio.
2. Configure Modo Sinc com fio como Modo 1.
3. Certifique-se de que Distance of Projectors esteja configurado como Modo 1
4. Selecione Projeção Múltipla e configure como Esquerda ou Direita baseado na posição do

projetor.
5. Aperte Esc e certifique-se de que Modo Oper. Caneta esteja configurado como Modo

Windows/Mac.
6. Aperte Esc novamente e certifique-se de que USB Type B esteja configurado como Easy

Interactive Function.
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7. Selecione o menu Projeção Múltipla e pressione Enter.

8. Configure Projeção Múltipla como Activado.

9. Aperte Menu ou Esc para sair do sistema de menus.
10. Aproxime ou toque o quadro ou imagem projetada com a caneta interativa ou seu dedo.

11. Se o ícone for exibido na tela projetada, selecione-o e depois selecione o ícone .
Você agora pode operar o computador através das duas exibições usando as canetas interativas ou
o seu dedo.
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Tema principal: Configuração das definições do projetor para múltiplos projetores

Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores
Você pode operar múltiplos projetores usando um controle remoto para apresentações mais
elaboradas. Para fazer isso, você define um número de identificação para cada projetor e para o
controle remoto. Então você poderá operar todos os projetores de uma só vez ou individualmente.
Configuração da ID do projetor
Configuração da ID do controle remoto
Tema principal: Configuração das definições do projetor para múltiplos projetores

Configuração da ID do projetor
Se deseja controlar múltiplos projetores através de um controle remoto, dê a cada projetor uma ID
única.
1. Pressione o botão Menu.
2. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.
3. Selecione a configuração Projeção Múltipla e pressione Enter.
4. Selecione ID do Projector e pressione Enter.

5. Pressione os botões de seta no controle remoto para selecionar o número de identificação que
deseja usar para o projetor. Em seguida pressione Enter.

Repita estas etapas para quaisquer outros projetores que deseje operar através de um controle remoto.
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Observação: Se não souber a ID do projetor, aponte o controle remoto para o projetor e aperte o botão
ID para exibir temporariamente a ID do projetor na tela.

Tema principal: Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores

Configuração da ID do controle remoto
A ID do controle remoto é definida como zero como padrão para que possa operar qualquer projetor
compatível. Se quiser determinar que o controle remoto opere apenas um projetor em particular, você
precisa definir a ID do controle remoto para ser igual à ID do projetor.

Observação: Você deve definir a ID do controle remoto para corresponder à ID do projetor cada vez
que ligar o projetor que configurou para ser controlado.

1. Ligue o projetor que você deseja que o controle remoto opere com exclusividade.
2. Certifique-se de que sabe o número de ID do projetor definido no menu Avançado da configuração

ID do Projector.

Observação: Se você esqueceu a ID do projetor, aponte o controle remoto para o projetor e aperte
o botão ID para exibir temporariamente a ID do projetor na tela. Se você desativar a configuração ID
do Projector, o controle remoto irá operar o projetor independentemente da ID selecionada no
controle remoto.

3. Aponte o controle remoto para aquele projetor.
4. Mantenha o botão ID no controle remoto pressionado enquanto pressiona o botão numérico

equivalente à ID do projetor. Depois solte os botões.

5. Pressione o botão ID no controle remoto para verificar se o processo de configuração de ID
funcionou.
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Você verá uma mensagem exibida pelo projetor.
• Se o controle remoto estiver listado como Activado, a ID do controle remoto está definida para

operar apenas o projetor listado.
• Se o controle remoto estiver listado como Desactivado, a ID do controle remoto não está definida

corretamente. Repita as etapas acima para definir a ID equivalente ao projetor que deseja
controlar.

Tema principal: Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores

Correspondência de imagens para múltiplos projetores
Você pode ajustar as imagens do projetor para minimizar quaisquer diferenças de brilho ou cor. Use
estas seções para ajustar as configurações da imagem para cada projetor.
Antes de ajustar as imagens, certifique-se de que tenha usado as configurações de Correção
Geométrica para alinhar as imagens projetadas e que os dois projetores estejam no mesmo Modo cor.
Na maioria dos casos, use o modo de cor Apresentação para instalações DuoLink.
Para mudar a configuração de Modo cor, aperte o botão Menu e selecione a definição Avançado >
Projeção Múltipla > Modo cor.
Ajuste da uniformidade das cores
Ajuste do nível de brilho do projetor
Fazer a correspondência de cores da imagem
Ajuste de RGBCMY
Tema principal: Configuração das definições do projetor para múltiplos projetores

Ajuste da uniformidade das cores
Se o tom das cores estiver desigual em cada tela, ajuste o equilíbrio do tom de cores no menu
Avançado em cada projetor. (O tom das cores pode não ser uniforme mesmo depois de realizar
uniformidade das cores.)

Observação: Se não conseguir ajustar a uniformidade das cores, certifique-se de que a configuração
Modo cor não esteja definida como Dinâmico.
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1. Aperte o botão Menu no controle remoto ou no painel de controle, selecione o menu Avançado e
aperte Enter.

2. Selecione a configuração Projeção Múltipla e aperte Enter.
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3. Selecione a configuração Uniformidade de Cor e aperte Enter.

4. Selecione Activado como a configuração Uniformidade de Cor e aperte Enter, depois aperte Esc.
5. Selecione Nível de Ajuste e aperte Enter.
6. Selecione um nível de ajuste e aperte Esc.
7. Selecione Iniciar Ajustes e aperte Enter.
8. Selecione a área que deseja ajustar e aperte Enter.
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9. Selecione Vermelho, Verde ou Azul e aperte o botão de seta para a esquerda para esmaecer o
tom da cor e o botão de seta para a direita para intensificar o tom da cor.

Observação: A tela de ajuste muda toda vez que você aperta Enter.

10. Aperte Esc para retornar à tela de seleção de área.
11. Repita os passos 8 a 10 para cada área e depois selecione Todos para ajustar a tela inteira.
12. Aperte Esc para sair dos menus.
Tema principal: Correspondência de imagens para múltiplos projetores

Ajuste do nível de brilho do projetor
Ao projetar com múltiplos projetores, você deve ajustar a configuração de brilho para que todos os
projetores sejam igualmente brilhantes. (Mesmo depois de ajustar o nível do brilho, o brilho de cada
projetor pode não ficar exatamente igual.)
1. Ligue todos os projetores e exiba a mesma imagem.
2. Aperte o botão Menu.
3. Selecione o menu ECO e aperte Enter.
4. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Selecione Consumo de Energia > Normal e aperte Esc.
• Para modelos laser, selecione Config. Luminosidade > Modo de Luz > Normal e aperte Esc.

Observação: Se você configurou Projeção Múltipla como Activado, você não pode mudar as
configurações Consumo de Energia ou Modo de Luz.
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5. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.

6. Selecione a configuração Projeção Múltipla e aperte Enter.
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7. Execute um dos seguintes procedimentos:
• Selecione a configuração Nível do Brilho e aperte Enter.

• Para modelos laser, selecione Config. Luminosidade > Nível do Brilho e aperte Enter.

8. Selecione um nível de brilho e aperte Enter.
9. Aperte Esc para retornar à tela anterior.
Tema principal: Correspondência de imagens para múltiplos projetores



24

Fazer a correspondência de cores da imagem
É possível igualar a cor de exibição de múltiplos projetores que irão projetar próximos um do outro.
1. Pressione o botão Menu.
2. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.

3. Selecione a configuração Projeção Múltipla e pressione Enter.

4. Selecione a configuração Correpond. cores e pressione Enter.
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Você verá a seguinte tela:

5. Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para selecionar um valor para a
configuração Nível de Ajuste.

Observação: Há diversos níveis de ajustes e você pode ajustar cada nível individualmente.

6. Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para justar o tom da cor para as
configurações de Vermelho, Verde e Azul.

7. Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para ajustar a configuração de Brilho.
8. Repita os três passos anteriores conforme necessário para ajustar nível de ajuste.
Tema principal: Correspondência de imagens para múltiplos projetores

Ajuste de RGBCMY
Você pode ajustar as configurações de Tonalidade, Saturação e Luminosidade para os componentes
de cor R (vermelho), G (verde), B (azul), C (ciano), M (magenta) e Y (amarelo).
Ligue todos os projetores e selecione a configuração RGBCMY no menu Avançado de cada projetor,
para que o tom da cor na tela composta fique completamente igual.
1. Pressione o botão Menu.
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2. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.

3. Selecione a configuração Projeção Múltipla e pressione Enter.
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4. Selecione a configuração de RGBCMY e pressione Enter.

Observação: A configuração RBGCMY talvez esteja disponível apenas ao exibir um sinal de
computador.

5. Selecione a cor que deseja ajustar e pressione Enter.
Você verá a seguinte tela:

• Para ajustar o tom geral da cor, ajuste a configuração de Tonalidade.
• Para ajustar a vivacidade geral da cor, ajuste a configuração de Saturação.
• Para ajustar o brilho geral da cor, ajuste a configuração de Luminosidade.

6. Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para ajustar as configurações
Tonalidade, Saturação e Luminosidade.

7. Repita os três passos anteriores conforme necessário para ajustar cada cor.
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8. Pressione Menu ou Esc para sair dos menus.
Tema principal: Correspondência de imagens para múltiplos projetores

Calibragem da caneta
A calibragem coordena a posição da caneta com a localização do cursor. Você só precisa calibrar a
primeira vez que usar as funções interativas do seu projetor. Os resultados da calibragem permanecem
até a próxima calibragem.
Certifique-se de calibrar a caneta antes de calibrar o toque digital.
Se notar desigualdade de posicionamento depois de executar qualquer uma destas funções, faça a
calibragem novamente:
• Realizando Correção Geométrica
• Ajustando o tamanho da imagem
• Usando a função de deslocamento da imagem
• Movendo o projetor

Observação: Ao usar múltiplos projetores com DuoLink, desenhe uma linha ao longo das duas telas
após a calibragem da caneta e certifique-se de que as telas estão alinhadas corretamente. Se a posição
da linha não corresponder, alinhe novamente as telas e realize calibragem novamente.

Observação: Mova qualquer caneta que não esteja usando para longe da tela de projeção durante a
calibragem.

Calibragem automática
Calibragem manual
Tema principal: Configuração das definições do projetor para múltiplos projetores

Calibragem automática
Você não precisa das canetas ou do computador para fazer uma calibragem automática. Certifique-se
de que o outro projetor esteja desligado durante a calibragem.
Certifique-se de que tenha alinhado as telas antes de começar a calibragem.

Observação: Você pode iniciar a autocalibragem se apertar o botão User no controle remoto ou se
apertar o botão Menu no controle remoto conforme descrito aqui.
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1. Pressione o botão Menu, selecione o menu Avançado e pressione Enter.

2. Selecione a opção Easy Interactive Function e pressione Enter.
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3. Selecione Autocalibragem e pressione Enter.

Você verá a seguinte tela:

4. Ajuste o foco da imagem, se necessário.
5. Pressione Enter para selecionar Sim.

Um padrão será exibido, depois desaparece e o sistema é calibrado. Caso veja uma mensagem
indicando que a calibragem falhou, terá que calibrar manualmente.
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A localização do cursor e a posição da caneta devem corresponder após a calibragem. Se não, você
pode precisar calibrar manualmente.
Tema principal: Calibragem da caneta

Calibragem manual
Se a posição do cursor e da caneta não corresponderem após a calibragem automática, você pode
calibrar manualmente.
Certifique-se de que tenha alinhado as telas antes de começar a calibragem.
1. Pressione o botão Menu, selecione o menu Avançado e pressione Enter.
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2. Selecione a opção Easy Interactive Function e pressione Enter.

3. Selecione Calibragem Manual e pressione Enter.
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Você verá a seguinte tela:

4. Ajuste o foco da imagem, se necessário.
5. Pressione Enter para selecionar Sim.

Um círculo verde piscando aparece no canto superior esquerdo da imagem projetada.
6. Toque no centro do círculo com a ponta da caneta.

O círculo desaparece e você vê um outro círculo abaixo do primeiro.
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Observação: Para a calibragem mais precisa, certifique-se de tocar no centro do círculo.

Observação: Certifique-se que não esteja bloqueando o sinal entre a caneta e o receptor de caneta
interativa no projetor (próximo à janela de projeção no projetor).

7. Toque no centro do próximo círculo, depois repita a operação. Quando você chegar ao fim da
coluna, o próximo círculo aparece no topo de uma nova coluna.

Observação: Se você cometer um erro, aperte o botão Esc no controle remoto para voltar ao
círculo anterior. Para reiniciar o processo de calibragem, pressione e segure o botão Esc por 2
segundos.

8. Continue até que todos os círculos desapareçam.
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Tema principal: Calibragem da caneta

Calibragem para interatividade com toque digital
A calibragem do toque digital coordena a posição do seu dedo com a localização do cursor. Desligue o
outro projetor enquanto executa a calibragem do toque digital.
Verifique se calibrou as canetas, instalou a unidade de toque, realizou ajustes de ângulo e ligou a
unidade de toque antes de calibrar para interatividade de toque digital.

Observação: Os projetores BrightLink 685Wi e BrightLink 685Wi+ não suportam toque digital.

1. Pressione o botão Menu, selecione o menu Avançado e pressione Enter.
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2. Selecione a opção Easy Interactive Function e pressione Enter.

3. Selecione Conf.Conf.Unid.Toque e pressione Enter.
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4. Selecione Calibração de Toque e pressione Enter.

Observação: Se a definição Calibração de Toque estiver desativada, confirme que a definição
Energia esteja configurada como Activado.

Você verá a seguinte tela:

5. Ajuste o foco da imagem, se necessário.
6. Pressione Enter para selecionar Sim.



38

Um círculo verde piscando aparece no canto superior esquerdo da imagem projetada.
7. Toque e segure o centro do círculo com o seu dedo até que o círculo desapareça e outro círculo

apareça, então o solte.
O círculo desaparece e você vê um outro círculo abaixo do primeiro.

Observação: Para a calibragem mais precisa, certifique-se de tocar no centro do círculo com a
ponta do seu dedo.

Observação: Certifique-se que não está bloqueando o sinal entre o seu dedo e o receptor interativo
no projetor (próximo à janela de projeção no projetor).

8. Toque o centro do próximo círculo com o seu dedo e continue até que todos os círculos
desapareçam.
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Quando você chegar ao fim da coluna, o próximo círculo aparece no topo de uma nova coluna.

Observação: Se você cometer um erro, aperte o botão Esc no controle remoto para voltar ao
círculo anterior. Para reiniciar o processo de calibragem, pressione e segure o botão Esc por 2
segundos.

9. Se a localização do cursor e a posição do seu dedo não corresponderem, repita esses passos para
refazer a calibragem.

Tema principal: Configuração das definições do projetor para múltiplos projetores
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Ativação do DuoLink em Easy Interactive Tools
Você precisa configurar o Easy Interactive Tools para uso com Duolink.

Verifique o seguinte no seu computador antes de ativar o DuoLink em Easy Interactive Tools:
• Você instalou o Easy Interactive Tools e Easy Interactive Driver
• A resolução para as exibições principal e secundária é a mesma.
• As exibições principal e secundária são projetadas na mesma altura.
• A exibição secundária é colocada à direita da exibição principal.
• Em um Mac, certifique-se de que a configuração Preferências do Sistema > Mission Control > As

telas possuem Spaces separados esteja desativada.
1. Em Easy Interactive Tools, clique em > na barra de comandos.

Você vê a tela de definições.
2. Na guia Ampliar ecrã, selecione Utilizar Multi-projeção sob Utilizar definições de ecrã.
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Modos Easy Interactive Tools
Você pode usar o DuoLink com Easy Interactive Tools nos modos a seguir.

Observação: Caso veja duas barras de ferramentas, você não está em modo de PC interativo. Troque
para o modo de PC interativo para usar o Easy Interactive Tools.

Observação: Quando você salva a tela usando o Easy Interactive Tools, as duas telas são salvas em
uma única imagem.

• Modo de anotação: o desktop do computador é exibido nas duas telas e você pode desenha usando
as ferramentas interativas diretamente no desktop. Há apenas uma barra de ferramentas para a tela
inteira.

• Modo de quadro branco (tela cheia): o quadro branco é exibido nas duas telas e você pode
desenhar nele usando as ferramentas interativas.
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• Mode de quadro branco (janela): selecione o ícone de redimensionamento na parte superior direita
da janela do quadro branco para exibir o desktop do computador e quadro branco simultaneamente.

Observação: Para mais informações sobre o Easy Interactive Tools, consulte o Guia do Easy
Interactive Tools v.4.20 no site de suporte da Epson.
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Avisos sobre direitos autorais
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em
sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia,
gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As
informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se
responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.
Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do
produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros,
em consequência de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificações e
alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de uso e
manutenção da Seiko Epson Corporation.
A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da
utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos
originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.
Estas informações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais
Marcas comerciais
Atribuição de direitos autorais

Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por
direitos autorais

A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e respeitar as leis de direitos autorais ao usar
qualquer produto Epson. Embora as leis de alguns países permitam a cópia limitada ou reutilização de
material protegido por direitos autorais em determinadas circunstâncias, essas circunstâncias podem
não ser tão abrangentes como algumas pessoas supõe. Entre em contato com um advogado para
esclarecer qualquer dúvida sobre a lei de direitos autorais.
Tema principal: Avisos sobre direitos autorais

Marcas comerciais
EPSON®is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko
Epson Corporation.
BrightLink® é uma marca registrada da Epson America, Inc.
Mac, macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
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HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI
Licensing LLC.
Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e
podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer
direito sobre essas marcas.

Tema principal: Avisos sobre direitos autorais

Atribuição de direitos autorais
© 2018 Epson America, Inc.
1/18
CPD-55198
Tema principal: Avisos sobre direitos autorais
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