Home Cinema 3200/3800 Series

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

Ligue o equipamento

Ajuste a imagem

1
2

1

Ligue a sua fonte de vídeo ou computador.
Conecte o projetor.

Observação: As ilustrações mostram o Home Cinema 3800, mas são as mesmas
para o Home Cinema 3200, a não ser que seja indicado o contrário.

Observação: Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros
problemas de exibição, consulte as dicas de solução de problemas no
verso deste pôster.

Conecte o projetor
Conecte dois dispositivos de vídeo ou computadores simultaneamente usando
um cabo HDMI disponível no comércio. Use os botões Source no controle
remoto ou os botões Home e de seta no projetor para trocar entre else.

 aso não veja uma imagem, aperte um dos botões Source no controle
C
remoto ou os botões Home e de seta no projetor para selecionar a fonte
da imagem.

2
3

Remova a tampa da lente.

Home Cinema 3200

 ara a melhor qualidade de imagem, coloque o projetor diretamente em
P
frente à tela, de forma que a lente fique paralela a ela. Se isso não for
possível, gire os botões de deslocamento horizontal e vertical da lente
para ajustar a posição da imagem e centrá-la na tela.

Home Cinema 3800

Cabo HDMI

Observação: A porta DC Out (2.0A) alimenta os dispositivos de streaming de
mídia.

Aperte o botão
ou
no projetor para exibir a tela de correção de
keystone (efeito trapézio). Aperte o botão
ou
(Home Cinema 3200),
ou o botão
ou
(Home Cinema 3800) para corrigir a distorção de
keystone horizontal. Aperte o botão
ou
para corrigir a distorção
de keystone vertical.

4

Aperte o botão
de energia no projetor ou o botão On no controle
remoto. A luz de energia pisca azul e depois fica acesa.

3

Para mais detalhes e tipos de conexão adicionais, consulte o Manual do usuário
online.

S e a imagem ficar inclinada, ajuste os pés frontais conforme mostrado
abaixo.

Conecte o áudio

Uso do controle remoto

Alto-falantes externos
Você pode conectar o projetor a alto-falantes externos amplificados através da
porta Audio Out.

4

Gire o anel de zoom para aumentar ou diminuir a imagem.

5

Gire o anel de foco para deixar a imagem mais nítida.

Certifique-se de que tenha instalado as pilhas conforme mostrado (duas
pilhas AA).

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 esfrie antes de o desligar.

Observação: Se conectar alto-falantes externos ao Home Cinema 3800,
os alto-falantes internos do projetor serão silenciados.

5
Cabo mini estéreo de 3,5 mm

 se os botões de seta no projetor ou no controle remoto para destacar
U
qualquer uma das opções que apareçam na tela inicial, depois aperte
Enter para fazer a seleção. Você pode trocar as fontes de projeção e
acessar rapidamente várias opções de ajuste a partir dessa tela.

Dispositivos Bluetooth®
Você pode parear um dispositivo Bluetooth com o projetor para reproduzir
áudio de um dispositivos conectado a uma das portas HDMI. Consulte o Manual
do usuário para instruções.

Liga o projetor

Desliga o projetor

Escolhe qual fonte
exibir

Exibe a tela inicial

Exibe um padrão
de teste para focar
a imagem
Controla fontes
conectadas com
HDMI Link

6

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

Exibe o menu
HDMI Link
Exibe o menu
Faixa dinâmica

6

S e a sua imagem estiver desigual nas laterais, você pode usar a função de
correção de keystone (efeito trapézio) para ajustar a imagem. Para usar
essa função, você deve primeiro colocar a lente na posição centro-superior
usando os botões de deslocamento da lente.

Desativa
temporariamente o
áudio e vídeo
Desativa o áudio
Ajusta o volume
Muda o modo de cor
Navega os menus
do projetor

Acessa os menus
do projetor

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

Home Cinema 3200/3800 Series

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

Ligue o equipamento

Ajuste a imagem

1
2

1

Ligue a sua fonte de vídeo ou computador.
Conecte o projetor.

Observação: As ilustrações mostram o Home Cinema 3800, mas são as mesmas
para o Home Cinema 3200, a não ser que seja indicado o contrário.

Observação: Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros
problemas de exibição, consulte as dicas de solução de problemas no
verso deste pôster.

Conecte o projetor
Conecte dois dispositivos de vídeo ou computadores simultaneamente usando
um cabo HDMI disponível no comércio. Use os botões Source no controle
remoto ou os botões Home e de seta no projetor para trocar entre else.

 aso não veja uma imagem, aperte um dos botões Source no controle
C
remoto ou os botões Home e de seta no projetor para selecionar a fonte
da imagem.

2
3

Remova a tampa da lente.

Home Cinema 3200

 ara a melhor qualidade de imagem, coloque o projetor diretamente em
P
frente à tela, de forma que a lente fique paralela a ela. Se isso não for
possível, gire os botões de deslocamento horizontal e vertical da lente
para ajustar a posição da imagem e centrá-la na tela.

Home Cinema 3800

Cabo HDMI

Observação: A porta DC Out (2.0A) alimenta os dispositivos de streaming de
mídia.

Aperte o botão
ou
no projetor para exibir a tela de correção de
keystone (efeito trapézio). Aperte o botão
ou
(Home Cinema 3200),
ou o botão
ou
(Home Cinema 3800) para corrigir a distorção de
keystone horizontal. Aperte o botão
ou
para corrigir a distorção
de keystone vertical.

4

Aperte o botão
de energia no projetor ou o botão On no controle
remoto. A luz de energia pisca azul e depois fica acesa.

3

Para mais detalhes e tipos de conexão adicionais, consulte o Manual do usuário
online.

S e a imagem ficar inclinada, ajuste os pés frontais conforme mostrado
abaixo.

Conecte o áudio

Uso do controle remoto

Alto-falantes externos
Você pode conectar o projetor a alto-falantes externos amplificados através da
porta Audio Out.

4

Gire o anel de zoom para aumentar ou diminuir a imagem.

5

Gire o anel de foco para deixar a imagem mais nítida.

Certifique-se de que tenha instalado as pilhas conforme mostrado (duas
pilhas AA).

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 esfrie antes de o desligar.

Observação: Se conectar alto-falantes externos ao Home Cinema 3800,
os alto-falantes internos do projetor serão silenciados.

5
Cabo mini estéreo de 3,5 mm

 se os botões de seta no projetor ou no controle remoto para destacar
U
qualquer uma das opções que apareçam na tela inicial, depois aperte
Enter para fazer a seleção. Você pode trocar as fontes de projeção e
acessar rapidamente várias opções de ajuste a partir dessa tela.

Dispositivos Bluetooth®
Você pode parear um dispositivo Bluetooth com o projetor para reproduzir
áudio de um dispositivos conectado a uma das portas HDMI. Consulte o Manual
do usuário para instruções.

Liga o projetor

Desliga o projetor

Escolhe qual fonte
exibir

Exibe a tela inicial

Exibe um padrão
de teste para focar
a imagem
Controla fontes
conectadas com
HDMI Link

6

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

Exibe o menu
HDMI Link
Exibe o menu
Faixa dinâmica

6

S e a sua imagem estiver desigual nas laterais, você pode usar a função de
correção de keystone (efeito trapézio) para ajustar a imagem. Para usar
essa função, você deve primeiro colocar a lente na posição centro-superior
usando os botões de deslocamento da lente.

Desativa
temporariamente o
áudio e vídeo
Desativa o áudio
Ajusta o volume
Muda o modo de cor
Navega os menus
do projetor

Acessa os menus
do projetor
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Visualização de imagens
3D
Para visualizar conteúdo 3D, você precisa primeiro conectar um dispositivo
de vídeo compatível com 3D em uma das portas HDMI no seu projetor. Você
também precisará de um par de óculos RF 3D de obturador ativo da Epson®
(peça número V12H548006) ou compatível.

1

••
••

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

••

L igue o dispositivo de vídeo compatível com 3D e comece a passar o
conteúdo.
Observação: Certifique-se de configurar o dispositivo de vídeo para que
exiba conteúdo em modo 3D.

2
3

S e a função de correção de keystone (efeito trapézio) não corrigir a
imagem, certifique-se de que colocou a lente na posição centro-superior
primeiro, usando os botões de deslocamento horizontal e vertical da
lente.

••

Aperte o botão 3D Format no controle remoto, se necessário.

••

 eslize o botão liga/desliga nos seus óculos 3D para a posição On
D
(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.

Aperte o botão Menu no seu projetor ou controle remoto,
selecione o menu Sinal, depois selecione Configuração 3D e
então selecione Exibição 3D. Certifique-se de que a opção 3D
esteja selecionada. Você também pode ter que configurar a opção
Tamanho Diagon.Tela no menu Sinal. Consulte o Manual do
usuário online para mais informações.
 ertifique-se de usar os óculos 3D dentro de uma distância máxima
C
de 10 metros do projetor.
 erifique se os óculos 3D não entraram em modo de espera.
V
Deslize o botão liga/desliga nos óculos 3D para a posição Off
(desligado) e depois o retorne para a posição On (ligado).
 ertifique-se de que tanto o seu dispositivo de vídeo como a sua
C
mídia sejam compatíveis com 3D. Consulte a documentação que
veio com o seu dispositivo de vídeo para mais informações.

S e o projetor não responder aos comandos do controle remoto,
certifique-se de que a pilhas estejam instaladas corretamente no controle
remoto. Troque as pilhas, se necessário.

Onde obter ajuda
Manual
Para mais informação sobre o uso do projetor, você pode visualizar ou baixar o
manual online do site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte pela Internet
Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure pelo seu produto para
baixar o software e utilitários, visualizar o manual, obter respostas para as
perguntas mais frequentes e assistência com a resolução de problemas, ou
para contatar a Epson.
Consulte o Manual do usuário online para informação sobre como ajustar
imagens 3D.

Resolução de problemas
••
••

 aso veja a mensagem Sem sinal depois de ligar o projetor,
C
certifique-se de que o seu dispositivo de vídeo ou computador esteja
conectado corretamente.
Caso veja uma tela em branco, verifique o seguinte:

••
••
••
••

 ertifique-se de que a luz
C
não piscando.

de energia no projetor esteja azul e

 perte o botão
A
de energia para despertar o projetor do modo
de espera ou repouso, se necessário.
 perte um dos botões Source no controle remoto ou os botões
A
Home e de seta no projetor para mudar para a fonte de imagem
correta, se necessário.

 aso veja uma tela em branco quando o computador estiver conectado,
C
verifique o seguinte:

••

 m alguns laptops Windows®, você pode ter que apertar e segurar
E
a tecla Fn e apertar F7 ou a tecla de função que permite que exiba
em um monitor externo. Ela pode se chamar CRT/LCD ou ter um
ícone como
.
Em Windows 7 ou posterior, aperte e segure a tecla Windows e
aperte P ao mesmo tempo, depois clique em Duplicar.

••

S e estiver usando um laptop Mac, abra Preferências do Sistema
e selecione Monitores. Clique na guia Organização e selecione a
caixa Espelhar monitores.

Serviços de suporte por telefone
No Brasil, você pode falar com um representante do suporte técnico se ligar
para este número:
Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627
Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR
Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Registrar
Registre-se hoje para receber atualizações para o produto e ofertas
exclusivas para clientes. Você pode se registrar 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, entre em contato com a Epson.

Avisos
ANATEL
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não
pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL em www.anatel.gov.br.

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson
Corporation.
Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.
Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas
comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.
Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.
© 2019 Epson America, Inc. 6/19
País de impressão: XXXXXX
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Visualização de imagens
3D
Para visualizar conteúdo 3D, você precisa primeiro conectar um dispositivo
de vídeo compatível com 3D em uma das portas HDMI no seu projetor. Você
também precisará de um par de óculos RF 3D de obturador ativo da Epson®
(peça número V12H548006) ou compatível.

1

•
•

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

•

Ligue o dispositivo de vídeo compatível com 3D e comece a passar o
conteúdo.
Observação: Certifique-se de configurar o dispositivo de vídeo para que
exiba conteúdo em modo 3D.

2
3

Se a função de correção de keystone (efeito trapézio) não corrigir a
imagem, certifique-se de que colocou a lente na posição centro-superior
primeiro, usando os botões de deslocamento horizontal e vertical da
lente.

•

Aperte o botão 3D Format no controle remoto, se necessário.

•

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.

Aperte o botão Menu no seu projetor ou controle remoto,
selecione o menu Sinal, depois selecione Configuração 3D e
então selecione Exibição 3D. Certifique-se de que a opção 3D
esteja selecionada. Você também pode ter que configurar a opção
Tamanho Diagon.Tela no menu Sinal. Consulte o Manual do
usuário online para mais informações.
Certifique-se de usar os óculos 3D dentro de uma distância máxima
de 10 metros do projetor.
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.

Se o projetor não responder aos comandos do controle remoto,
certifique-se de que a pilhas estejam instaladas corretamente no controle
remoto. Troque as pilhas, se necessário.

Onde obter ajuda
Manual
Para mais informação sobre o uso do projetor, você pode visualizar ou baixar o
manual online do site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte pela Internet
Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure pelo seu produto para
baixar o software e utilitários, visualizar o manual, obter respostas para as
perguntas mais frequentes e assistência com a resolução de problemas, ou
para contatar a Epson.
Consulte o Manual do usuário online para informação sobre como ajustar
imagens 3D.

Resolução de problemas
•
•

Caso veja a mensagem Sem sinal depois de ligar o projetor,
certifique-se de que o seu dispositivo de vídeo ou computador esteja
conectado corretamente.
Caso veja uma tela em branco, verifique o seguinte:

•
•
•
•

Certifique-se de que a luz
não piscando.

de energia no projetor esteja azul e

Aperte o botão
de energia para despertar o projetor do modo
de espera ou repouso, se necessário.
Aperte um dos botões Source no controle remoto ou os botões
Home e de seta no projetor para mudar para a fonte de imagem
correta, se necessário.

Caso veja uma tela em branco quando o computador estiver conectado,
verifique o seguinte:

•

Em alguns laptops Windows®, você pode ter que apertar e segurar
a tecla Fn e apertar F7 ou a tecla de função que permite que exiba
em um monitor externo. Ela pode se chamar CRT/LCD ou ter um
ícone como
.
Em Windows 7 ou posterior, aperte e segure a tecla 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.

Serviços de suporte por telefone
No Brasil, você pode falar com um representante do suporte técnico se ligar
para este número:
Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627
Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR
Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Registrar
Registre-se hoje para receber atualizações para o produto e ofertas
exclusivas para clientes. Você pode se registrar 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, entre em contato com a Epson.

Avisos
ANATEL
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não
pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL em www.anatel.gov.br.

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson
Corporation.
Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.
Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas
comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.
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