Guia do Epson Projector Content
Manager

Conteúdo
Introdução ao software Epson Projector Content Manager .................................................................... 5
Funções do Epson Projector Content Manager.................................................................................... 5
Configurando o software pela primeira vez ..............................................................................................
Instalação do software .........................................................................................................................
Requisitos de sistema .....................................................................................................................
Instalação do software Epson Projector Content Manager..............................................................

7
7
7
8

Como editar e exportar listas de reprodução ........................................................................................... 9
Como editar uma lista de reprodução................................................................................................... 9
Tipos de arquivos suportados para listas de reprodução .............................................................. 10
Como converter arquivos de filme ................................................................................................. 11
Tipos de arquivos suportados para a conversão de filme ......................................................... 12
Como salvar listas de reprodução em um projeto.......................................................................... 13
Como adicionar efeitos a uma lista de reprodução........................................................................ 21
Como personalizar os filtros de efeito de formato para uma lista de reprodução...................... 21
Como programar listas de reprodução .......................................................................................... 28
Como exportar um projeto para um dispositivo de armazenamento externo ..................................... 30
Solução de problemas .............................................................................................................................. 32
Resolução de problemas com o Epson Projector Content Manager .................................................. 32
Resumo da tela ..........................................................................................................................................
Tela principal......................................................................................................................................
Tela do projeto ...................................................................................................................................
Tela do projeto - Guia de Listas de reprodução .............................................................................
Tela de Configurações de efeito ...............................................................................................
Tela do projeto - Guia do Filtro de formas......................................................................................
Tela do projeto - Guia da Tabela de tempo....................................................................................

34
34
35
36
38
40
42

Anexo ......................................................................................................................................................... 44
Atualização e desinstalação do programa.......................................................................................... 44
Obter a última versão do software ................................................................................................. 44
Desinstalação do Epson Projector Content Manager (Windows 7) ............................................... 44
Desinstalação do Epson Projector Content Manager (Windows 8.x/Windows 10) ........................ 45
3

Avisos.................................................................................................................................................
Avisos sobre direitos autorais........................................................................................................
Sobre notações .............................................................................................................................
Aviso Geral ....................................................................................................................................
Atribuição de direitos autorais .......................................................................................................

4

45
45
46
46
46

Introdução ao software Epson Projector Content Manager
Consulte a informação aqui para saber mais sobre o software Epson Projector Content Manager:
Funções do Epson Projector Content Manager

Funções do Epson Projector Content Manager
O software Epson Projector Content Manager permite que adicione imagens e filmes a listas de
reprodução e salve-as em um dispositivo de armazenamento externo. Se inserir o dispositivo de
armazenamento no projetor, você pode projetar com facilidade a sua lista de reprodução sem usar uma
conexão com cabo.

Observação: Dependendo do projetor, os dispositivos de armazenamento suportados diferem.
Consulte o Manual do usuário do seu projetor para detalhes.
Você pode usar uma variedade de controles da lista de reprodução, conforme necessário.
• Adição de efeitos em uma lista de reprodução
Você pode adicionar efeitos, como intervalos, transições, reproduções em loop, brilho e efeitos de cor
e formato, a uma lista de reprodução. Você também pode personalizar os filtros de efeito de formato.
• Programação de listas de reprodução
Você pode especificar quando cada lista de reprodução começa e termina. As listas de reprodução
programadas começam automaticamente. Esta função é útil quando você quer repetir a mesma lista
de reprodução periodicamente.
• Reprodução simultânea
5

Você pode reproduzir a mesma lista de reprodução ao mesmo tempo em múltiplos projetores.
Observação: Esta função está disponível apenas em modelos compatíveis. Consulte o Manual do
usuário do seu projetor para detalhes.
Tema principal: Introdução ao software Epson Projector Content Manager
Tarefas relacionadas
Como salvar listas de reprodução em um projeto
Como adicionar efeitos a uma lista de reprodução
Como programar listas de reprodução
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Configurando o software pela primeira vez
Siga estas instruções para instalar o software Epson Projector Content Manager.
Instalação do software

Instalação do software
Verifique os requisitos de sistema necessários para executar o software e instale-o.
Observação:
• Caso o idioma selecionado para a instalação seja diferente do idioma do sistema operacional usado,
as telas podem não ser exibidas corretamente.
Requisitos de sistema
Instalação do software Epson Projector Content Manager
Tema principal: Configurando o software pela primeira vez

Requisitos de sistema
O seu computador deve atender aos seguintes requisitos de sistema para usar o software Epson
Projector Content Manager.
Sistema operacional

Windows 7
• Ultimate (32 e 64 bit)
• Enterprise (32 e 64 bit)
• Professional (32 e 64 bit)
• Home Premium (32 e 64 bit)
• Home Basic (32 bit)
Windows 8.1
• Windows 8.1 (32 e 64 bit)
• Windows 8.1 Pro (32 e 64 bit)
• Windows 8.1 Enterprise (32 e 64 bit)
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Windows 10
• Windows 10 Home (32 e 64 bit)
• Windows 10 Pro (32 e 64 bit)
• Windows 10 Enterprise (32 e 64 bit)
CPU

Intel Core i5 ou mais rápido
(recomenda-se Intel Core i7 ou mais rápido)

Memória

2 GB ou mais
(16 GB ou mais é recomendado)

Espaço em disco rígido

2 GB ou mais

Monitor

Resolução entre 1280 × 800 ou 1366 × 768 (WXGA) e
1920 × 1200 (WUXGA)
Cor de 32-bit ou superior

Tema principal: Instalação do software

Instalação do software Epson Projector Content Manager
Baixe e instale o software Epson Projector Content Manager no seu computador.
Visite o site epson.com.br/suporte e selecione o seu projetor para baixar a versão mais atual do Epson
Projector Content Manager.
Observação:
• Você precisa de privilégios de administrador para instalar o software Epson Projector Content
Manager.
• Você precisa instalar o Microsoft .NET Framework 4.5 antes de instalar o software Epson Projector
Content Manager.
1. Baixe a versão mais atual do software Epson Projector Content Manager.
2. Clique duas vezes em EPCM_Setup.exe para iniciar o instalador.
3. Siga as instruções na tela.
Tema principal: Instalação do software
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Como editar e exportar listas de reprodução
Siga estas instruções para editar listas de reprodução e exportá-las para um dispositivo de
armazenamento externo. Depois, você pode inserir o dispositivo no projetor e projetar as listas de
reprodução a partir do dispositivo.
Como editar uma lista de reprodução
Como exportar um projeto para um dispositivo de armazenamento externo

Como editar uma lista de reprodução
Você pode criar listas de reprodução combinando imagens e filmes, como quiser. Você também pode
adicionar efeitos às listas de reprodução e programá-las para quando quiser que sejam reproduzidas.
Múltiplas listas de reprodução programadas podem ser salvas em um único projeto.

Tipos de arquivos suportados para listas de reprodução
Como converter arquivos de filme
9

Como salvar listas de reprodução em um projeto
Como adicionar efeitos a uma lista de reprodução
Como programar listas de reprodução
Tema principal: Como editar e exportar listas de reprodução

Tipos de arquivos suportados para listas de reprodução
Você pod usar arquivos dos seguintes tipos para listas de reprodução:
Conteúdo

Tipo de
arquivo
(extensão)

Detalhes

Imagem

.jpg

Certifique-se de que o arquivo não seja:
• De formato CMYK
• De formato progressivo
• Altamente comprimido
• De resolução acima de 8192 × 8192

.bmp

Certifique-se de que o arquivo não seja:
• De resolução acima de 1280 × 800

.gif

Certifique-se de que o arquivo não seja:
• De resolução acima de 1280 × 800
• Animado
• Entrelaçado

.png

Certifique-se de que o arquivo não seja:
• De resolução acima de 1280 × 800
• Entrelaçado

10

Conteúdo

Tipo de
arquivo
(extensão)

Detalhes

Filme

.avi (Motion
JPEG)

Suporta somente AVI 1.0.
Certifique-se de que o arquivo não seja:
• Gravado com codec de áudio que não seja LPCM
• De resolução acima de 1280 × 800
• Resolução menor do que 320 × 240
• Maior do que 2GB

Observação: Se o seu tipo de arquivo de filme não for suportado, você pode converter o arquivo para
um tipo suportado usando o software Epson Projector Content Manager.
Tema principal: Como editar uma lista de reprodução
Tarefas relacionadas
Como converter arquivos de filme

Como converter arquivos de filme
Se o seu tipo de arquivo de filme não for suportado, você pode converter o arquivo para um tipo
suportado.
1. Inicie o software Epson Projector Content Manager.
• Windows 7: Clique em Iniciar, selecione Programas (ou Todos os programas), EPSON
Projector e depois clique em Epson Projector Content Manager Ver.X.XX.
• Windows 8.1: Navegue até a tela de Aplicativos e selecione Epson Projector Content
Manager Ver.X.XX.
• Windows 10: Selecione Iniciar, selecione EPSON Projector e depois selecione Epson
Projector Content Manager Ver.X.XX.
2. Selecione a guia Conversor de vídeo.
3. Arraste e solte os arquivos de filme, especifique as Configurações de qualidade de imagem e
Caminho de saída, e depois clique no botão Iniciar.
A conversão inicia.
Quando a conversão termina, o arquivo é salvo no local que você designou.
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Tipos de arquivos suportados para a conversão de filme
Tema principal: Como editar uma lista de reprodução
Tipos de arquivos suportados para a conversão de filme
Você pode converter estes tipos de arquivos de filme para um tipo suportado.
Formato de
arquivo de
filme

Tipo de arquivo
(extensão)

Detalhes

MP4

.mp4 (MPEG-4
ASP,
H.264/MPEG-4
AVC *)

Certifique-se de que o arquivo não seja:
• Gravado com codec de áudio que não seja MPEG-4, AAC-LC ou
LPCM
• De resolução acima de 1920 × 1080
• Resolução menor do que 320 × 240
• Maior do que 30 fps

WMV

.wmv (WMV9)

Certifique-se de que o arquivo não seja:
• Gravado com codec de áudio que não seja WMA9
• De resolução acima de 1920 × 1080
• Resolução menor do que 320 × 240
• Maior do que 30 fps

* Versão High Profile ou anterior é suportada.
Observação:
• Se os arquivos de filme contiverem somente dados de som, a conversão falhará.
• Arquivos que não podem ser reproduzidos pelo Windows Media Player 12 não são suportados.
• Se a resolução do arquivo de entrada for maior do que 1280 × 800, o arquivo final é redimensionado
para que caiba na resolução.
• Se o tamanho do arquivo final for maior do que 2 GB, ele é dividido em múltiplos arquivos.
Tema principal: Como converter arquivos de filme
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Como salvar listas de reprodução em um projeto
Você pode criar listas de reprodução e salvá-las em um projeto que pode exportar para um dispositivo
de armazenamento externo.
1. Inicie o software Epson Projector Content Manager.
• Windows 7: Clique em Iniciar, selecione Programas (ou Todos os programas), EPSON
Projector e depois clique em Epson Projector Content Manager Ver.X.XX.
• Windows 8.1: Navegue até a tela de Aplicativos e selecione Epson Projector Content
Manager Ver.X.XX.
• Windows 10: Selecione Iniciar, selecione EPSON Projector e depois selecione Epson
Projector Content Manager Ver.X.XX.
A tela principal é exibida.
2. Realize um dos seguintes procedimentos:
• Se estiver criando um projeto pela primeira vez, digite um nome para o projetor e especifique o
local onde deseja salvá-lo na guia Criar projeto e clique no botão Criar.
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• Se desejar selecionar um projeto que tenha criado anteriormente, selecione a guia Abrir projeto
e selecione o projetor navegando pelas pastas ou usando a lista de projetos usados
recentemente.

A tela do projeto é exibida.
3. Selecione a pasta contendo os arquivos de imagem ou filme que deseja adicionar à lista de
reprodução.
• Para adicionar imagens, clique em
pasta.

na guia Imagens na área Lista de dados e selecione a

14

• Para adicionar filmes, troque para a guia Vídeos, clique em

e selecione a pasta.

Observação:
• Na tela Selecionar a pasta exibida depois de clicar em
você não pode ver arquivos nas pastas.

, somente as pastas são exibidas;

• Para ver informação sobre o tipo de arquivo suportado, passe o ponteiro do mouse sobre
Formatos disponíveis.
Todas as imagens ou filmes armazenados na pasta são exibidos na área Lista de dados.
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4. Na área Lista de dados, selecione uma imagem na guia Imagens ou um filme na guia Vídeos e
clique no botão Adicionar para adicioná-lo à lista de reprodução.

O arquivo selecionado é exibido na área Det.
Observação:
• Os arquivos selecionados serão listados na guia Importado da área Lista de dados depois de
você clicar no botão Registrar.
• Você também pode adicionar arquivos à lista de reprodução se arrastar e soltá-los nela.
5. Repita os passos 3 e 4 conforme necessário para adicionar mais arquivos.
Observação:
• Para modificar a ordem de exibição dos arquivos na lista de reprodução, arraste e solte os
arquivos na ordem desejada na área Det.
• Para apagar um arquivo da lista de reprodução, passe o ponteiro do mouse por cima do arquivo e
clique em

ao ser exibido no arquivo.
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6. Edite o nome da lista de reprodução na área Det, se necessário.

7. Se quiser designar um número específico à lista de reprodução, você pode selecioná-lo como a
configuração Atalho remoto. Isso permite que inicie a lista de reprodução ao apertar o botão
numérico correspondendo diretamente no controle remoto do projetor.
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8. Clique em
reprodução.

para exibir a tela Configurações de efeito e adicionar efeitos à lista de

9. Clique em OK na tela Configurações de efeito para refletir as configurações de efeito na lista de
reprodução.
10. Clique no botão Registrar para salvar a lista de reprodução.
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11. Se quiser criar múltiplas listas de reprodução e adicioná-las ao mesmo projetor, clique no botão
Novo para adicionar uma nova lista de reprodução. Repita os passos 3 a 10 para cada lista de
reprodução que criar.

Observação: Você pode reorganizar listas de reprodução no projeto se arrastar e soltar as listas de
reprodução na ordem que desejar na área Lista de listas de reprodução.
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12. Quando terminar de adicionar e editar todas as listas de reprodução no seu projetor, clique no botão
Salvar para salvar o projeto.

O projetor é salvo e você retorna para a tela principal.
Tema principal: Como editar uma lista de reprodução
Referências relacionadas
Tipos de arquivos suportados para listas de reprodução
Tela do projeto
Tela de Configurações de efeito
Tarefas relacionadas
Como adicionar efeitos a uma lista de reprodução
Como programar listas de reprodução
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Como adicionar efeitos a uma lista de reprodução
Você pode selecionar efeitos para uma lista de reprodução na tela Configurações de efeito. Para
exibir a tela Configurações de efeito, clique em

na tela do projeto.

Como personalizar os filtros de efeito de formato para uma lista de reprodução
Tema principal: Como editar uma lista de reprodução
Referências relacionadas
Tela de Configurações de efeito
Como personalizar os filtros de efeito de formato para uma lista de reprodução
Você pode usar as suas imagens como filtros de efeito de formato e adicioná-las às suas listas de
reprodução.
1. Selecione a guia Abrir projeto na tela principal.
2. Selecione o projeto navegando nas pastas ou usando a lista de projetos recentemente usados.
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3. Selecione a guia Filtro de formas.

4. Selecione um dos filtros de nome Personalizado 1 a Personalizado 4 na área Filtrar lista.
Observação: Você não pode editar filtros padrão como Círculo 1 a Círculo 3 e Retângulo 1 a
Retângulo 3.
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5. Clique no botão Navegar e selecione o arquivo de imagem que deseja usar como um filtro de efeito
de forma.

As imagens de exemplos de efeitos são exibidas.
Observação:
• Você pode usar o formato de arquivo jpeg, png ou bmp.
• Somente imagens de 1280 × 800 pixels são suportadas.
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6. Clique no botão Registrar para salvar as configurações de filtro de efeito de formato como o filtro
Personalizar na Filtrar lista.

7. Selecione a guia Listas de reprodução e selecione uma lista de reprodução.

24

8. Clique em

.

A tela Configurações de efeito é exibida.
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9. Selecione o nome do filtro alvo de Personalizado 1 a Personalizado 4 como a configuração de
Filtro de formas.

Quatro tipos de efeitos de imagem são exibidos.
10. Selecione o efeito de imagem que deseja usar e clique em OK.
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11. Clique no botão Registrar para aplicar as configurações na sua lista de reprodução.

12. Repita os passos 7 a 11 se quiser aplicar os filtros de efeito de formato a outras listas de
reprodução.
13. Clique no botão Salvar para fechar o projeto.
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Tema principal: Como adicionar efeitos a uma lista de reprodução
Referências relacionadas
Tela de Configurações de efeito
Tela do projeto - Guia do Filtro de formas

Como programar listas de reprodução
Você pode especificar quando cada lista de reprodução começa e termina. Programar eventos permite
que:
• repita periodicamente a mesma lista de reprodução
• reproduza a mesma lista de reprodução ao mesmo tempo em múltiplos projetores (somente modelos
suportados)
1. Selecione a guia Abrir projeto na tela principal.
2. Selecione o projeto navegando nas pastas ou usando a lista de projetos recentemente usados.
3. Selecione a guia Tabela de tempo.
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4. Clique duas vezes na data na qual deseja programar eventos no calendário.

A tela Novo evento é exibida.
5. Selecione as configurações de Lista de reprodução e Tempo e depois clique no botão Registrar.
Observação:
• Se quiser copiar o evento para outro dia, selecione a data original e clique no botão Copiar. A tela
Copiar é exibida e você pode configurar a data alvo.
• Se quiser repetir o mesmo evento por um certo período, selecione a data original e clique no
botão Repetir copiar. A tela Repetir copiar é exibida e você pode configurar o período alvo no
qual deseja repetir o evento e o(s) dia(s) dentro daquele período.
6. Repita os passos 4 e 5 para programar qualquer outra lista de reprodução, conforme necessário.

29

7. Quando estiver usando múltiplos projetores, clique no botão Sincronizar configurações para
compartilhar os eventos programados com os outros projetores (somente modelos suportados).
Observação: A configuração Sincronizar configurações se aplica ao projeto inteiro, não a listas
de reprodução individuais.

A tela Registrar projetor para reprodução sincronizada é exibida.
8. Digite o nome de outro projetor e clique no botão Registrar (somente modelos suportados).
Observação: Certifique-se de que os projetores estejam conectados à sua rede.
9. Clique no botão Salvar para fechar o projeto.
Observação: Eventos programados começam a ser reproduzidos conforme agendados. Consulte o
Manual do usuário do seu projetor para detalhes.
Tema principal: Como editar uma lista de reprodução

Como exportar um projeto para um dispositivo de armazenamento externo
Você pode exportar um projeto que contenha listas de reprodução para um dispositivo de
armazenamento externo.
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Observação:
• Dependendo do projetor, os dispositivos de armazenamento suportados diferem. Consulte o Manual
do usuário do seu projetor para detalhes.
• Você só pode exportar um projeto de cada vez para o mesmo dispositivo de armazenamento externo.
Se você exportar mais um projeto para o mesmo dispositivo, o projeto existente é sobrescrito.
1. Insira um dispositivo de armazenamento externo no seu computador.
2. Inicie o software Epson Projector Content Manager.
• Windows 7: Clique em Iniciar, selecione Programas (ou Todos os programas), EPSON
Projector e depois clique em Epson Projector Content Manager Ver.X.XX.
• Windows 8.1: Navegue até a tela de Aplicativos e selecione Epson Projector Content
Manager Ver.X.XX.
• Windows 10: Selecione Iniciar, selecione EPSON Projector e depois selecione Epson
Projector Content Manager Ver.X.XX.
3. Selecione a guia Exportar na tela principal.
4. Selecione o projeto navegando nas pastas ou usando a lista de projetos recentemente usados.
A tela Exportar é exibida.
5. Selecione o drive no qual inseriu o dispositivo de armazenamento externo como a configuração de
Exportar unidade e clique no botão Exportar.
A exportação inicia.
6. Quando a exportação terminar, clique em Fechar na tela Progresso de Exportação.
7. Remova o dispositivo de armazenamento externo do seu computador.
Observação: Você também pode exportar o projeto a partir da tela do projeto.
Você pode inserir o dispositivo contendo o projeto no projetor para que possa projetar as listas de
reprodução a partir do dispositivo.
Tema principal: Como editar e exportar listas de reprodução
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Solução de problemas
Consulte a seção a seguir para soluções de problemas que pode encontrar ao usar o software Epson
Projector Content Manager.
Resolução de problemas com o Epson Projector Content Manager

Resolução de problemas com o Epson Projector Content Manager
Tente estas soluções se encontrar algum destes problemas:
• Se não conseguir importar imagens, tente fazer o seguinte:
• Cheque os tipos de arquivos suportados.
• Se estiver vendo a guia Vídeos, tente clicar na guia Imagens.
• Se não conseguir importar filmes, tente fazer o seguinte:
• Cheque os tipos de arquivos suportados.
• Converta um arquivo de filme em um tipo suportado pelo projetor.
• Se estiver vendo a guia Imagens, tente clicar na guia Vídeos.
• Se não conseguir converter o seu filme em um tipo de arquivo que o projetor suporte, cheque os tipos
de arquivos suportados para conversão de filme.
• Se não conseguir apagar uma lista de reprodução da área Lista de listas de reprodução na tela de
projetos, certifique-se de que a lista de reprodução não esteja programada na guia Tabela de tempo.
• Se não puder registrar outro projetor enquanto estiver usando Sincronizar configurações, tente o
seguinte:
• Certifique-se de que o projetor suporte esta função. Consulte o Manual do usuário do seu projetor
para detalhes.
• Certifique-se de que o projetor esteja conectado à sua rede. Consulte o Manual do usuário do seu
projetor para detalhes.
• Certifique-se de que o nome do projetor esteja correto. Consulte o Manual do usuário do seu
projetor para detalhes.
• Se você não conseguir exportar um projeto para um dispositivo de armazenamento externo, tente as
seguintes soluções:
• Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento externo não esteja travado.
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• Consulte o Manual do usuário do seu projetor para obter especificações sobre o tipo de dispositivo
de armazenamento externo.
Tema principal: Solução de problemas
Referências relacionadas
Tipos de arquivos suportados para listas de reprodução
Tarefas relacionadas
Como converter arquivos de filme
Como personalizar os filtros de efeito de formato para uma lista de reprodução
Como programar listas de reprodução
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Resumo da tela
Consulte estas seções para mais informações sobre as telas do Epson Projector Content Manager:
Tela principal
Tela do projeto

Tela principal
Quando você inicia o software Epson Projector Content Manager, a tela principal é exibida.

1

Criar projeto

Cria um novo projetor no seu computador.

2

Abrir projeto

Abre um projeto existente.

3

Exportar

Exporta o projeto para um dispositivo de armazenamento externo.

4

Conversor de vídeo

Converte um arquivo de filme em um tipo suportado pelo projetor.
Observação: Você pode checar os tipos de arquivos suportados se
passar o mouse por cima da opção Formatos conversíveis na guia
Conversor de vídeo.

5

Versão

Exibe a versão do software.
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Tema principal: Resumo da tela
Tarefas relacionadas
Como converter arquivos de filme
Como salvar listas de reprodução em um projeto
Como exportar um projeto para um dispositivo de armazenamento externo

Tela do projeto
Quando você cria ou abre um projeto, a tela do projeto é exibida.

1

Retorna à tela principal.

2

Guias Listas de
reprodução, Filtro de
formas e Tabela de
tempo

Troca para guias de telas de projetos diferentes.

3

Salvar

Salva o projeto no seu computador e retorna à tela principal.

4

Duplicar

Duplica o projeto.
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5

Exportar

Exporta o projeto para um dispositivo de armazenamento externo.

6

Nome do projeto

Exibe o nome do projeto. Você pode editar este nome.

Tela do projeto - Guia de Listas de reprodução
Tela do projeto - Guia do Filtro de formas
Tela do projeto - Guia da Tabela de tempo
Tema principal: Resumo da tela

Tela do projeto - Guia de Listas de reprodução
Quando você clica na guia Listas de reprodução na tela do projeto, a tela a seguir é exibida.
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1

Lista de listas de
reprodução

Exibe a lista de listas de reprodução no projeto. Selecione o nome
da lista de reprodução para editá-la.
Você pode adicionar até 50 listas de reprodução ao seu projeto.
Remoto é a tecla de atalho do controle remoto designada para a
lista de reprodução.

2

Novo

Cria uma nova lista de reprodução.

3

Copiar

Copia a lista de reprodução selecionada.

4

Excluir

Apaga a lista de reprodução selecionada.

5

Nome da lista de
reprodução

Permite que edite o nome da lista de reprodução.

6

Área de linha do tempo

Exibe as imagens ou filmes adicionados à lista de reprodução em
ordem de reprodução.
Você pode adicionar até 100 arquivos à lista de reprodução.

7

Registrar

Salva as modificações feitas à lista de reprodução.

8

Cancelar

Desfaz qualquer modificação feita à lista de reprodução que não
tenha sido salva.

9

Abre a tela Configurações de efeito. Você pode adicionar
configurações de efeito à lista de reprodução.

10

Adicionar

Adiciona imagens e filmes selecionados na Lista de dados à lista
de reprodução, um por um.

11

Atalho remoto

Designa uma tecla de atalho do controle remoto para a lista de
reprodução.
Veja o Manual do usuário do seu projetor para reproduzir a lista de
reprodução usando a tecla de atalho.

12

Formatos disponíveis

Exibe os tipos de arquivos suportados quando você passa o
ponteiro do mouse por cima desse texto.

13

Atualiza os arquivos exibidos para refletir o estado atual na pasta
selecionada.

14

Procura por pastas.

15

Caminho da pasta

Exibe o caminho da pasta selecionada.
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16

Lista de dados

Exibe as imagens ou filmes na pasta selecionada.
• Guia Imagens: Você pode exibir arquivos de imagem.
• Guia Vídeos: Você pode exibir arquivos de filme.
• Guia Importado: Você pode exibir os arquivos que importou para
listas de reprodução anteriormente. Quaisquer arquivos usados
na lista de reprodução são marcados com
.

Tela de Configurações de efeito
Tema principal: Tela do projeto
Tela de Configurações de efeito
Quando você clica em

na guia Listas de reprodução, a tela Configurações de efeito é exibida.
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Duração (s.)

Seleciona o tempo de duração da exibição de cada arquivo antes de
passar para o próximo arquivo automaticamente. Você pode digitar
entre 1 e 60.

Transição

Seleciona o efeito de transição de uma lista de transições
disponíveis.

Repetir

Seleciona se deve ativar reprodução em loop ou não.

Efeito de sobrepos.

Seleciona se deve ativar um efeito de sobreposição ou não.
Selecione Ativ se quiser aplicar as configurações Filtro de cor,
Leveza e Filtro de formas.
Observação: Você também pode selecionar a configuração Efeito
de sobrepos. e as configurações de tamanho e posição para os
filtros de efeito de formato padrão no menu do seu projetor.
Consulte o Manual do usuário do seu projetor para detalhes.

Filtro de cor

Aplica o efeito de cor da lista de efeitos disponíveis na lista de
reprodução. Você também pode selecionar um filtro de cor
Personalizar.

Leveza

Clareia ou escurece o filtro de efeito.

Filtro de formas

Seleciona um filtro de efeito de formato padrão ou personalizado, e
uma configuração de máscara preta ou branca ou invertida (Os
filtros de efeito de formato padrão são Círculo 1 a Círculo 3 e
Retângulo 1 a Retângulo 3.)
Observação: Você pode personalizar os filtros de efeito de formato
na guia Filtro de formas.

Tema principal: Tela do projeto - Guia de Listas de reprodução
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Tela do projeto - Guia do Filtro de formas
Quando você clica na guia Filtro de formas na tela do projeto, a tela a seguir é exibida.

1

Filtrar lista

Exibe a lista de filtros de efeito de formato. Quando você clica o
nome de um filtro, imagens usando aquele filtro de efeito de formato
são exibidos na área Editar filtro. Você só pode editar os filtros de
efeito de formato Personalizado 1 a Personalizado 4.

2

Editar filtro

Exibe os efeitos de vários filtros de formato em uma imagem de
amostra.
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Quando você seleciona um filtro de efeito de formato Personalizado 1 a Personalizado 4 na Filtrar
lista, as seguintes funções ficam disponíveis.

1

Limpar

Elimina as configurações para o filtro de efeito de formato
selecionado.

2

Registrar

Salva no projeto as configurações para o filtro de efeito de formato
selecionado.

3

Cancelar

Descarda as modificações feitas para o filtro de efeito de formato
selecionado.

4

Níveis automáticos

Ajusta automaticamente os níveis de intensidade dos tons da
imagem para enfatizar preto e branco.

5

Imagem original

Exibe o caminho do arquivo para a imagem que está usando como o
efeito de formato. Clique no botão Navegar para selecionar o
arquivo.

Tema principal: Tela do projeto
Tarefas relacionadas
Como personalizar os filtros de efeito de formato para uma lista de reprodução
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Tela do projeto - Guia da Tabela de tempo
Quando você clica na guia Tabela de tempo na tela do projeto, a tela a seguir é exibida.

1

Calendário

Selecione
para ir para o mês ou ano anterior e selecione
para ir para o próximo mês ou ano.
Para adicionar um novo evento, clique duas vezes no dia.
Para travar ou destravar todos os eventos para o dia, clique o ícone
da tecla.

2

Copiar

Copia todos os eventos no dia selecionado para outro dia.

3

Repetir copiar

Repete todos os eventos no dia selecionado em um outro dia e hora
específicos.

4

Excluir

Apaga todos os eventos no dia selecionado.

5

Excluir por período

Apaga todos os eventos no período selecionado.
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6

Bloquear

Evita que adicione ou edite eventos no dia selecionado.
Você ainda pode apagar eventos de um dia que esteja travado no
calendário depois de confirmar a operação quando lhe for pedido.
Não é possível copiar um evento para um dia que esteja travado.

7

Editar

Muda a lista de reprodução ou programação para o evento
selecionado.

8

Excluir

Apaga o evento selecionado.

9

Novo

Adiciona um novo evento no dia selecionado.

10

Programação do evento

Exibe a programação do evento para o dia selecionado.

11

Sincronizar
configurações (apenas
modelos suportados)

Clique neste botão para abrir a tela Registrar projetor para
reprodução sincronizada para compartilhar os eventos
programados com outros projetores selecionados.

Tema principal: Tela do projeto
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Anexo
Consulte estas seções para saber mais sobre o software Epson Projector Content Manager.
Atualização e desinstalação do programa
Avisos

Atualização e desinstalação do programa
Siga estas instruções para atualizar ou desinstalar o Epson Projector Content Manager.
Obter a última versão do software
Desinstalação do Epson Projector Content Manager (Windows 7)
Desinstalação do Epson Projector Content Manager (Windows 8.x/Windows 10)
Tema principal: Anexo

Obter a última versão do software
Atualizações para este software e este manual podem estar disponíveis. Para procurar por
atualizações, visite epson.com.br/suporte e selecione o seu produto.
Tema principal: Atualização e desinstalação do programa

Desinstalação do Epson Projector Content Manager (Windows 7)
Siga as instruções abaixo para desinstalar o Epson Projector Content Manager.
Observação: Você precisa de autoridade de administrador para desinstalar o software.
1. Ligue o computador.
2. Certifique-se de que todos os aplicativos estejam fechados.
3. Clique em Iniciar e clique em Painel de controle.
4. Clique em Desinstalar um programa na categoria Programas.
5. Selecione Epson Projector Content Manager e selecione Desinstalar/Alterar
6. Siga as instruções na tela.
Tema principal: Atualização e desinstalação do programa
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Desinstalação do Epson Projector Content Manager (Windows 8.x/Windows 10)
Siga as instruções abaixo para desinstalar o Epson Projector Content Manager.
Observação: Você precisa de autoridade de administrador para desinstalar o software.
1. Ligue o computador.
2. Certifique-se de que todos os aplicativos estejam fechados.
3. Aperte a tecla

no teclado para exibir todos os aplicativos.

4. Clique com o botão direito do mouse (aperte e segure) em Epson Projector Content Manager
Ver.X.XX e depois selecione Desinstalar.
5. Siga as instruções na tela.
Tema principal: Atualização e desinstalação do programa

Avisos
Consulte estas seções para observações importantes sobre o seu software.
Avisos sobre direitos autorais
Sobre notações
Aviso Geral
Atribuição de direitos autorais
Tema principal: Anexo

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. Não é
assumida nenhuma responsabilidade relacionada com patentes, no que diz respeito às informações
contidas neste manual. Também não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da
ultilização das informações contidas neste manual.
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.
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A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade contra danos ou problemas decorrentes da
utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos
originais Epson" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.
O conteúdo deste manual pode ser alterado ou atualizado sem prévio aviso.
As ilustrações mostradas neste manual e no projetor podem ser diferentes.
Tema principal: Avisos

Sobre notações
• Sistema operacional Microsoft® Windows® 7
• Sistema operacional Microsoft® Windows® 8.1
• Sistema operacional Microsoft® Windows® 10
Neste manual, os sistemas operacionais acima são chamados de "Windows 7", "Windows 8", "Windows
8.1" e "Windows 10". Além disso, o termo coletivo Windows pode ser usado para se referir ao Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 e diversas versões de Windows podem ser chamadas de, por
exemplo, Windows 7/8.1, com a notação do Windows omitida.
Tema principal: Avisos

Aviso Geral
EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko
Epson Corporation.
Microsoft, Windows e a logomarca Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Intel® é uma marca registrada da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.
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.
Direitos autorais do programa: Este produto utiliza software livre, bem como software para os quais esta
empresa detém os direitos.
© 2018 Epson America, Inc.
Tema principal: Avisos

Atribuição de direitos autorais
9/18
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CPD-55490
Tema principal: Avisos
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