
Guia de instalação
IMPORTANTE: Antes de usar este produto, certifique-se de ler estas instruções 
e as instruções de segurança no Manual do usuário online.

Observação: Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

Escolha um local
Mantenha o projetor nivelado e coloque-o a uma altura em que a lente fique 
alinhada com a parte inferior ou superior da tela, e centrada horizontalmente. 
Se isso não for possível, use a função de deslocamento da lente ou o botão de 
correção de efeito trapézio (keystone) no projetor para reposicionar a imagem 
(veja a seção “Ajuste a imagem”).

Para ver imagens em 3D corretamente, é necessário usar óculos RF 3D a uma 
distância de até 10 metros do projetor. Use a imagem abaixo para determinar 
a distância de visualização para uma projeção em 3D (a área sombreada 
representa a área de visualização em 3D):

10 m

10 m

10 m

10 m

Consulte o Manual do usuário online para mais informação sobre onde colocar 
o projetor.

Conecte o projetor
Escolha entre as conexões a seguir. Para tipos de conexão adicionais, consulte o 
Manual do usuário online.

Dispositivo de vídeo
1  Home Cinema 5050UBe: Remova a tampa conforme mostrado abaixo.

2  Conecte múltiplos dispositivos de vídeo e use os botões Source no controle
remoto ou o botão  Source no projetor para trocar entre eles.

Cabo HDMI

HDMI óptico

Observação: Quando conectar uma fonte que precise de HDCP 2.2, você 
precisa usar a porta HDMI1.

Transmissor WirelessHD™ (Home Cinema 5050UBe)
Siga estes passos para configurar o transmissor WirelessHD incluído.

HDMI

1  Coloque o transmissor a uma distância de até 10 metros do projetor.
Certifique-se de que a frente do transmissor esteja virada para a frente do 
projetor. Consulte o Manual do usuário online para mais informação sobre 
o alcance do transmissor WirelessHD.

10 m

5 m 5 m

10 m

Observação: Não coloque o transmissor em uma superfície de metal, 
pois isso pode interferir no sinal. Certifique-se de que não haja obstruções 
entre o transmissor e o projetor.

2 Conecte o adaptador AC no transmissor e em uma tomada de parede.

3  Conecte os cabos HDMI nos seus dispositivos de entrada de vídeo e nas
portas HDMI na lateral e traseira do transmissor. Você pode conectar até 
quatro dispositivos de entrada no transmissor. Consulte “Visualização de 
conteúdo WirelessHD” na parte traseira deste pôster para informação 
sobre como trocar entre as fontes de entrada.

Observação: Você pode conectar tablets, smartphones e outros 
dispositivos que suportem MHL™ na porta HDMI na lateral do transmissor 
WirelessHD. Alguns dispositivos podem requerer um adaptador ou podem 
não requerer um cabo MHL. Pode ser que nem todas as características ou 
funções sejam suportadas. Consulte a documentação do seu dispositivo 
para mais informação.

4  Para usar o transmissor como um dispositivo intermediário para uma
televisão ou outro display, conecte um cabo HDMI no dispositivo de 
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display e na porta de saída HDMI na parte traseira do transmissor. 
Consulte “Visualização de conteúdo WirelessHD” na parte traseira deste 
pôster para informação sobre como trocar entre os modos de exibição 
com e sem fios.

Ligue o equipamento
1 Ligue a sua fonte de vídeo.

2 Conecte o projetor.

3  Aperte o botão  de energia no projetor ou o botão On no controle
remoto. O obturador se abre e a luz  de energia pisca em azul, e depois 
fica acesa.

Observação: Para desligar o projetor, aperte o botão  de energia no 
projetor ou o botão Standby no controle remoto e depois aperte o botão 
novamente para confirmar, se necessário. Aguarde até que o projetor 
termine de esfriar antes de desconectá-lo.

4  Use os botões de seta no controle remoto para destacar qualquer uma das
opções que aparecerem na tela inicial, depois aperte Enter 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.

5  O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro
idioma, aperte o botão Menu no projetor ou no controle remoto. 
Selecione Extended (Avançado) e aperte Enter. Selecione Language 
(Língua) e aperte Enter. Selecione a sua língua e aperte Enter. Aperte o 
botão Menu para sair do sistema de menus.

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

Seleciona qual fonte 
deseja exibir

Liga o projetor

Acessa os menus do 
projetor

Ajusta zoom, foco e 
deslocamento da lente

Desliga o display do 
projetor

Navega os menus do 
projetor

Controla as funções 
WirelessHD

Desliga o projetor

Controla fontes 
conectadas com 

HDMI Link

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

Ajuste a imagem
1  Aperte o botão Pattern no controle remoto para exibir um padrão

de teste.

2  Para elevar a imagem ou corrigir uma imagem inclinada, ajuste os pés da
frente do projetor, conforme mostrado.

3  Aperte o botão Lens no controle remoto e use os botões  e  para focar
a imagem.



4  Aperte o botão Lens no controle remoto novamente e use os botões
 e  para reduzir ou ampliar a imagem.

5  Aperte o botão Lens no controle remoto novamente e use os botões
, ,  e  para reposicionar a imagem.

6  Se a sua imagem tiver uma aparência assim  ou assim , você pode 
usar os botões  no projetor para corrigi-la.

Observação: O uso do ajuste de efeito trapézio (keystone) pode afetar o 
tamanho e resolução efetiva da imagem. Se possível, mude a posição do 
seu projetor para eliminar o efeito trapézio (keystone) e use a opção de 
deslocamento da lente para posicionar a imagem conforme necessário.

7 Aperte Esc para sair.

Visualização de imagens 
em 3D
Para visualizar conteúdo em 3D, você precisará primeiro conectar um dispositivo 
de vídeo compatível com 3D a uma das portas HDMI do seu projetor. Você 
também precisará de um par de óculos RF 3D de obturador ativo da Epson® 
(peça número V12H548006) ou compatível.

1  Ligue o dispositivo de vídeo compatível com 3D e comece a passar o
conteúdo.

Observação: Certifique-se de configurar o dispositivo de vídeo para 
executar o conteúdo em modo 3D. 

2  Deslize o botão liga/desliga nos seus óculos 3D para a posição On (ligado).

Observação: Se os óculos não exibirem conteúdo 3D automaticamente, você 
pode ter que pareá-los com o projetor. Coloque os óculos a uma distância 
máxima de 3 metros do projetor, depois aperte e segure o botão Pairing 
nos óculos 3D por pelo menos 3 segundos. A luz de estado dos óculos piscará 
verde e vermelha alternadamente e depois ficará verde por 10 segundos, se o 
pareamento tiver sucesso.

Consulte o Manual do usuário online para mais informações sobre como ajustar 
imagens em 3D.

Visualização de conteúdo 
WirelessHD (Home Cinema 
5050UBe)
1 Ligue o seu dispositivo de vídeo e comece o playback.

2  Ligue o interruptor de energia na lateral do transmissor WirelessHD.

3 Ligue o projetor.

4  Se você conectou uma televisão ou outro display na porta de saída do
transmissor e deseja trocar entre os modos de exibição com e sem fios, 
aperte o botão Output no controle remoto ou no transmissor. A luz WiHD 
no transmissor se acende quando o modo de exibição sem fios está ativo.

5 Aperte o botão WirelessHD no projetor ou no controle remoto.

Observação: Se a conexão WirelessHD falhar, veja a seção “Resolução de 
problemas”.

6  Se você tiver conectado múltiplos dispositivos de entrada no transmissor,
aperte uma vez o botão Input no controle remoto ou no transmissor para 
exibir o menu de sub-tela, depois aperte o botão novamente para trocar 
entre os dispositivos de entrada.

Consulte o Manual do usuário online para mais informações sobre o ajuste da 
configuração e modos de exibição WirelessHD.



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  de energia no projetor esteja azul e não
esteja piscando.

•  Aperte o botão  Source no projetor ou um dos botões Source
no controle remoto para mudar para a fonte de imagem correta, se
necessário.

•  Em alguns laptops Windows®, pode ser que tenha que apertar e segurar a
tecla Fn e apertar a tecla F7 ou a tecla de função que permite que exiba
em um monitor externo. Essa tecla pode estar marcada como CTR/LCD ou
ter um ícone assim .

 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 Mac, abra Preferências do Sistema e
selecione Monitores. Clique na guia Organização e selecione a caixa
Espelhar monitores.

Se as imagens em 3D não forem exibidas corretamente, verifique o seguinte:

•  Aperte o botão Menu, depois selecione Sinal > Configuração 3D >
Exibição 3D e certifique-se de que a opção 3D está selecionada.

•  Certifique-se de que está dentro da área de alcance para visualização
em 3D. Consulte “Escolha um local” na parte da frente deste pôster ou
o Manual do usuário online para mais informação.

•  Verifique se os óculos 3D não entraram em modo de espera. Deslize o
botão liga/desliga nos óculos 3D para a posição Off (desligado) e depois
o retorne para a posição On (ligado).

•  Certifique-se de que tanto o seu dispositivo de vídeo como a sua mídia
sejam compatíveis com 3D. Consulte a documentação que veio com o seu
dispositivo de vídeo para mais informações.

•  Certifique-se de que não esteja usando uma fonte 4K.

Se o conteúdo WirelessHD não for exibido corretamente, verifique o seguinte:

•  Confirme que a luz Link no transmissor está acesa. Se a luz estiver
piscando lentamente, o transmissor não conseguiu se conectar com o
projetor e entrou em modo de espera. Verifique se o projetor está ligado
e se todos os cabos estão conectados corretamente, conforme mostrado
na seção “Transmissor WirelessHD” na parte da frente deste pôster.

 Se a luz Link continuar a piscar, aperte o botão Input no transmissor e
aguarde entre 5 e 10 segundos até que a luz Link fique acesa. Repita este
passo até cinco vezes. Se o transmissor ainda assim não se conectar ao
projetor, aperte o botão Setup na parte inferior do transmissor e tente
novamente.

•  Certifique-se de que o transmissor WirelessHD está a uma distância de no
máximo 10 metros do projetor, não está obstruído por objetos grandes e
não foi colocado em uma superfície de metal.

•  Se estiver visualizando conteúdo sem fios, certifique-se de que a luz WiHD
no transmissor está acesa. Se não estiver acesa, aperte o botão Output no
controle remoto ou no transmissor.

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corpo-

ration.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Aviso geral: Outros nomes de produto são usados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas 

comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.
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Onde obter ajuda
Manuais
Para mais informação sobre o uso do projetor, você pode visualizar ou baixar os 
manuais online do site da Epson, conforme descrito a seguir.

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

0800-007-5000

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

Suporte pela Internet
Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure o seu produto para obter 
soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, 
acessar as perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de 
problemas ou enviar emails para a Epson.

Registro
Registre-se hoje para receber atualizações para o produto e ofertas  
exclusivas para clientes. Você pode registrar-se online no site  
www.epson.com.br/suporte, encontrando seu produto e clicando 
na guia Registro.

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

Você pode comprar óculos RF 3D (peça número V12H548006) ou outros 
acessórios através de um revendedor Epson autorizado. Para encontrar o 
revendedor mais próximo, visite www.epson.com.br.

Aviso
ANATEL
O projetor Home Cinema 5050UB usa um módulo Bluetooth®.

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

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL em www.anatel.gov.br.

Bluetooth 
Contém modelo de módulo DBUB-E207

01530-12-07671
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