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Sobre este manual de instalação

Este manual explica como montar na parede os projetores de alcance ultra curto listados abaixo usando a 
montagem de parede Epson® ELPMB62.

Os seguintes projetores são discutidos neste manual:

• BrightLink® 1480Fi/1480Fi+

• BrightLink® 1485Fi/1485Fi+

Instruções de segurança

Para a sua segurança, leia todas as instruções neste manual antes de usar a montagem de parede. O manuseio 
incorreto que ignora as instruções neste manual pode danificar a montagem de parede ou resultar em 
ferimentos ou danos à propriedade. Mantenha este manual de instalação à mão para uso futuro.

Leia as instruções de segurança no Manual do usuário para o seu projetor e siga as instruções neste 
documento.

Explicação de símbolos
As marcas de alerta mostradas abaixo são usadas neste manual de instalação para prevenir ferimentos ou 
danos à propriedade. Certifique-se de que entende esses alertas ao ler este manual de instalação.

Precauções de segurança para instalação

Este símbolo indica informação que, se ignorada, pode resultar em ferimentos ou até mesmo morte 
devido a manuseamento incorreto.

Este símbolo indica informação que, se ignorada, pode resultar em ferimentos ou danos físicos devido ao 
manuseamento incorreto.

Este símbolo indica informação relacionada ou útil. 

Símbolo indicando uma ação que não deve ser feita

Símbolo indicando uma ação que deve ser feita

O suporte para parede foi criado especificamente para montar um projetor na parede. Se montar qualquer 
outra coisa que não seja um projetor, o peso pode resultar em danos.
Se o suporte para parede cair, isso pode causar ferimentos ou danos a propriedade. 

O trabalho de instalação (montagem na parede) deve ser feito por especialistas que tenham conhecimento 
e habilidade técnica. A instalação incompleta ou incorreta pode fazer com que o suporte para parede caia e 
cause ferimentos ou danos materiais.

Siga os passos neste manual para instalar a montagem de parede e certifique-se de usar as porcas e 
parafusos especificados neste manual.
Se as instruções não forem seguidas, este produto pode cair, resultando em ferimentos ou acidente.

Alerta

Atenção

Alerta
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Manuseie o cabo de eletricidade com cuidado.
O manuseio incorreto pode causar incêndio ou choque elétrico. Observe as seguintes precauções quando 
manusear:
Não manuseie o plugue com as mãos molhadas.
Não use cabo de eletricidade que esteja danificado ou modificado.
Não puxe o cabo de eletricidade com muita força quando passar o cabo pelo suporte para parede.

Não instale a montagem de parede em um local em que ela fique sujeita a vibrações ou choque.
Vibração ou choque pode causar danos ao projetor ou à superfície de montagem. Isso também pode causar a 
queda do suporte para parede ou do projetor e causar ferimentos ou danos a propriedade.

O trabalho de instalação deve ser feito por pelo menos dois técnicos qualificados. Se precisar soltar 
qualquer parafuso durante a instalação, tenha cuidado para não deixar o suporte cair.
Se o suporte para parede ou o projetor cair, isso pode causar ferimentos ou danos a propriedade.

Certifique-sede usar o kit do arame de segurança incluído quando instalar o projetor no suporte.

Instale o suporte para parede de forma que ele suporte o peso do projetor e da placa, e resista a vibrações 
horizontais. Use parafusos e porcas M10 ou de 9,5 mm e certifique-se de usar as âncoras apropriadas para o 
seu tipo de parede.
Parafusos e porcas menores do que M10 ou 9,5 mm podem causar a queda do suporte. A Epson não aceita 
nenhuma responsabilidade por danos ou ferimentos causados por falta de robustez da parede ou por instalação 
inadequada.

Quando montar o projetor na parede usando o suporte para parede, a parede precisa ser robusta o 
suficiente para segurar o projetor e o suporte para parede. 
O peso total do projetor e do suporte para parede juntos é de aproximadamente 18,9 kg. Se a parede não 
tiver força suficiente, reforce a parede antes da instalação.

O trabalho de instalação deve ser feito por pelo menos dois técnicos qualificados. Se precisar soltar 
parafusos durante a instalação, tenha cuidado para não deixar o produto cair.
Se este produto cair, isso pode causar danos ou ferimentos.

Inspecione o suporte para parede com regularidade para garantir que não há peças quebradas ou 
parafusos soltos.
Se peças estiverem quebradas, pare de usar o suporte para parede imediatamente. Se o suporte para parede ou o 
projetor cair, isso pode causar ferimentos ou danos a propriedade.

Nunca modifique o suporte de parede.

Não se pendure no suporte de parede ou pendure um objeto pesado nele.
 Se o projetor ou suporte para parede cair, isso pode causar ferimentos ou danos a propriedade.

Não use adesivos, lubrificantes ou óleos para instalar ou ajustar o suporte de parede.
Se usar adesivos para evitar que parafusos se soltem ou produtos como lubrificantes ou óleos na parte do projetor 
presa na placa deslizante, o gabinete pode rachar e causar a queda do projetor, resultando em ferimentos ou 
danos a propriedade. 

Aperte todos os parafusos firmemente depois do ajuste.
Caso contrário, o projetor ou suporte de parede pode cair e causar ferimentos ou danos a propriedade.

Nunca solte os parafusos ou porcas depois da instalação.
Verifique com regularidade que os parafusos não tenham se soltado. Se encontrar parafusos soltos, aperte-os 
firmemente. Caso contrário, o projetor ou suporte de parede pode cair e causar ferimentos ou danos a 
propriedade.

Quando fizer fiação, certifique-se de que o cabo não entre em contato com parafusos ou porcas.
O manuseio incorreto do cabo pode causar incêndio ou choque elétrico. 

Não o instale em um local sujeito a fumaça oleosa ou fumaça para eventos.
Se óleos se fixarem na parte do projetor para fixação da placa deslizante, o gabinete pode rachar e causar a queda 
do projetor, resultando em ferimentos ou danos materiais.

Alerta
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Siga as instruções neste manual para instalar e operar a unidade de toque.
Se a unidade de toque não for instalada ou operada corretamente, a luz emitida pelo laser pode causar lesão à 
visão.

Nunca modifique a unidade de controle ou a unidade de toque.

Quando fizer fiação, certifique-se de que o cabo não entre em contato com parafusos ou porcas. 
O manuseio incorreto do cabo pode causar incêndio ou choque elétrico. 

Não aplique dispositivos ópticos, como uma lupa ou telescópio, à luz de laser difusa da unidade de toque. 
Se esses dispositivos ópticos forem aplicados, ferimentos ou incêndios podem ocorrer.

Não olhe nas portas de difusão de laser da unidade que toque.
Isso pode causar lesões à visão. Você deve tomar cuidados maiores quando houver crianças presentes. 

Não olhe para a luz laser usando dispositivos ópticos, como uma lupa, dentro de uma distância de 70 mm.
Olhar para a luz em proximidade pode causar lesões à visão.

Conecte o unidade de toque somente aos modelos BrightLink 1480Fi/1480Fi+/1485Fi/1485Fi+. 
Não a conecte a outros projetores ou dispositivos.

Não use a unidade de toque se estiver próximo a equipamento médico, como um marcapasso. 
O ímã dentro da unidade de toque gera interferência eletromagnética, o que pode causar o mau funcionamento 
de equipamento médico.

Não instale o suporte para parede em um local onde a temperatura de operação para o modelo do seu 
projetor não seja excedida. Esse tipo de ambiente pode danificar o projetor.

Instale o suporte de parede em um local sem excesso de pó e umidade para evitar que a lente ou 
componentes ópticos fiquem sujos.

Não use força excessiva quando ajustar o suporte de parede.
O suporte de parede pode quebrar, resultando em ferimentos.

Mantenha mídia magnética de armazenamento (por exemplo, cartões magnéticos ou dispositivos 
eletrônicos, como computadores, relógios digitais ou telefones celulares) longe da unidade de toque.
O ímã dentro da unidade de toque gera interferência eletromagnética, o que pode corromper dados ou causar o 
mau funcionamento da mídia ou dispositivo.

Alerta

Atenção
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Local de instalação

• Antes de instalar o projetor, cheque a fiação do local de instalação.

• Se quiser esconder a plugue de parede do projetor por baixo da cobertura da placa de parede, certifique-
se de que a tomada esteja no espaço vazio à esquerda ou direita da placa de parede.

• Instale o projetor longe de outros dispositivos elétricos, como luzes fluorescentes ou ar condicionados. 
Alguns tipos de luzes fluorescentes podem interferir com o controle remoto do projetor.

• Instale o projetor longe da luz solar direta e outras luzes fortes.

• Certifique-se de que haja um espaço de pelo menos 50 cm entre a parede e o exaustor e aberturas de 
entrada de ar do projetor nas laterais esquerda e direita.

• Recomenda-se que o comprimento do cabo VGA de computador seja menor do que 20 metros para 
reduzir ruídos externos.

• Instale o projetor em um ângulo que não seja maior do que 3° horizontal ou vertical com relação à 
superfície de projeção.

• Instale o projetor em um local onde a imagem projetada esteja ao alcance.

• Quando instalar dois ou mais projetores, verifique o seguinte:

• Certifique-se de que a temperatura do ambiente esteja abaixo de 35°C. Se o ambiente estiver muito 
quente, os projetores podem superaquecer e eles podem desligar sem aviso.

• Certifique-se de deixar um espaço de pelo menos 120 cm entre os projetores. 

Se os projetores forem instalados a uma distância menor do que 120 cm, instale uma partição para 
bloquear o calor da abertura de exaustão do projetor. As partições devem ser maiores do que a 
abertura de exaustão e instaladas a uma distância de aproximadamente 400 mm da abertura de 
exaustão e 200 mm das entradas de ar.

120 cm

400 mm 200 mm



6

• Antes de instalar a unidade de toque, verifique se o local de instalação está se acordo com as seguintes 
condições:

• A unidade de toque pode ser presa na superfície com ímãs ou parafusos, ou a placa opcional da 
unidade de toque. 

• A superfície de projeção é plana, lisa, sem deformações e com menos de 5 mm de irregularidade em 
qualquer direção na superfície da tela. 

• Quando instalar a unidade de toque dentro da moldura do quadro branco, prenda a unidade de toque 
usando ímãs ou parafusos. Certifique-se de que não haja obstáculos, como cabos ou objetos 
protuberantes, tal qual bandejas do quadro branco, suportes de caneta ou molduras espessas, nas áreas 
indicadas na imagem a seguir. A unidade de toque não funcionará corretamente se houver uma 
obstrução do sinal de infravermelho. Se houver um obstáculo que não possa ser removido, você pode 
usar os defletores de infravermelho fornecidos para prevenir problemas de detecção de laser. 

• Quando instalar a unidade de toque acima da moldura de um quadro branco, use a placa opcional da 
unidade de toque.

• Se a distância entre a parede e a superfície do quadro branco for maior do que 51 mm, você deve 
instalar a unidade de toque no quadro branco.

• Se a moldura do quadro branco se estender além de 3 mm da superfície do quadro, você precisa 
instalar a unidade de toque no quadro branco ou na tela.

5 mm

20 mm

100 mm100 mm
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1 Conteúdo da embalagem

Suporte de parede

N° Nome da peça

1 Tampa da extremidade

2 Unidade de ajuste de 3 eixos e placa deslizante (fornecida já 
instalada)

3 Suporte de parede

4 Placa de parede

5 Cobertura da placa de parede

6 Eixo sextavado
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Hardware

• Use os parafusos fornecidos com o suporte para parede para instalá-lo, conforme indicado neste guia. 
Não substitua estes parafusos por outros de qualquer outro tipo.

• É necessário utilizar âncoras M10 × 60 mm ou 9,5 mm (no mínimo 4) e uma parafuso M10, disponíveis no 
mercado, para fixar a placa na parede.

• Junte as ferramentas e peças necessárias antes de iniciar a instalação, incluindo uma chave de cruz Nº 3.

Acessórios

*Incluído com o projetor.

Formato Nome Quantidade Aplicação

Parafuso de cabeça cilíndrica sextavado M4 x 12 
mm com arruela/arruela de pressão

5 Para montagem da placa de parede

4 Para instalação da unidade de ajuste 
de 3 eixos/suporte para parede 

4 Para instalação da placa deslizante/
projetor

Parafuso de cabeça sextavada M6 × 20 mm com 
arruela/arruela de pressão

1 Para instalação do suporte para 
parede/placa de parede

Parafuso de ombro com cabeça com cruz 
rebaixada M6 × 20 mm com arruela de plástico

3

Parafusos de ombro com cabeça com cruz 
rebaixada M3 × 6 mm

4 Use os parafusos e porcas fornecidos 
com o suporte de parede para instalá-
lo conforme indicado neste manual.

Chave sextavada (para M4)

Folha de modelo
(para instalação da placa de parede)

Chave de boca
13 mm (para M8 e M6) × 6 mm 

(para eixo sextavado)

Adesivo de 
camuflagem

Placa de mini PC
Banda de 
Mini PC

Kit de instalação do arame de 
segurança (para prender o projetor)

Marcadores 
de canto*

Ímãs para marcadores 
de canto*
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Unidade de toque (incluída com os projetores BrightLink 1485Fi/1485Fi+)
As seguintes peças acompanham o seu projetor (BrightLink 1485Fi/1485Fi+) e são necessárias quando instalar 
a unidade de toque. Quando instalar a unidade de toque em uma tela não magnética ou quadro branco, você 
também precisará de três parafusos M4.

Placa opcional da unidade de toque
As peças a seguir acompanham a placa opcional da unidade de toque e são necessárias quando instalar a 
unidade de toque acima da moldura do quadro branco. Quando instalar a placa, você também precisará de 
quatro (4) parafusos de madeira M4 ou parafusos de âncora M4 (não incluídos).

Fita adesiva (aprox. 6 cm) 
para prender os 
marcadores (12)

Etiqueta (4)

Unidade de toque

Cabo de conexão da unidade 
de toque

Defletor de infravermelho 
(aprox. 28,5 cm) (12)

Espaçador para furos de 
parafuso (3)Marcador (2)

Folha de modelo da unidade 
de toque

Placa da unidade 
de toque

Parafusos de cabeça cilíndrica 
sextavados M4 × 25 mm (2)

Folha de modelo da placa

Chave sextavada 
(para parafusos M4)
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Unidade de controle (BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente)
As seguintes peças acompanham o seu projetor (BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente) e são necessárias 
quando instalar a unidade de controle. Quando instalar a unidade de controle em uma parede, você também 
precisará de quatro parafusos M4 × 20 mm disponíveis no comércio.

Unidade de controle

Suporte de caneta e 
cobertura

Adaptador AC

Suporte do adaptador AC Cabo USB
Cabo de energia

Espaçador para furos 
de parafuso (3)
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2 Especificações

Cobertura da placa de parede

Item Especificação Informação adicional
Página de 
referência

Peso do suporte de parede 
(incluindo a unidade de ajuste de 
3 eixos, a placa deslizante, a placa 
de parede, a cobertura da placa de 
parede, a tampa da extremidade)

Aprox. 9,2 kg — —

Capacidade máxima de 
carregamento

15 kg — —

Alcance do ajuste de 
deslizamento vertical

±40 mm — Veja a 
imagem na 
página 14

Alcance de ajuste deslizante 
horizontal

±45 mm — Veja a 
imagem na 
página 14

Alcance do ajuste de 
deslizamento para a frente/para 
trás

0 a 383 mm Determine a posição de instalação da unidade de 
ajuste baseado tamanho da tela

Veja a 
imagem na 
página 15

Alcance de ajuste de deslizamento 
horizontal

±3° Ajustes detalhados possíveis com botão de ajuste s p. 46

Alcance do ajuste de rotação 
horizontal

±8° Ajustes detalhados possíveis com botão de ajuste s p. 47

Alcance do ajuste de inclinação 
vertical

±3° Ajustes detalhados possíveis com botão de ajuste s p. 47

280 m
m

550 mm

338,5 a 418,5 m
m
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Placa de parede
A placa de parede é fornecida em três partes. Use os parafusos M4 × 12 mm (5) para prender as peças 
separadas antes de montar o projetor no suporte. Consulte a página 31 para obter instruções.

Alcance do ajuste de deslizamento vertical

Alcance do ajuste deslizante horizontal

496 mm

131 mm

28,3 mm

13
0,

2 
m

m

18
6,

4 
m

m

19
2,

2 
m

m

45 mm 45 mm

99 mm 99 mm

131 mm

79 mm

24 mm

60 mm

23
4,

8 
m

m

24 mm 24 mm

40 mm

40 mm

45 mm 45 mm
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Alcance do ajuste de deslizamento para a frente/para trás

Intervalo de ajuste de deslizamento do braço

Ajuste da posição de instalação da unidade de ajuste de 3 eixos
Se mudar a posição de instalação da unidade de ajuste de 3 eixos para a frente ou para trás, você pode ajustar 
a posição de instalação do projetor.

Quando o tamanho da tela for menor do que 80 pol. (2 metros), instale-o na posição marcada com  no 
braço de montagem.

Quando o tamanho da tela for 75 pol. (1,9 metro) ou maior, instale-o na posição marcada com  no braço 
de montagem.

Para ver essas marcas, você precisa remover um dos parafusos superiores e deslizar a extensão do braço 
para fora.

383 mm

  Marca 

  Marca 
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Unidade de toque (incluída com os projetores BrightLink 1485Fi/1485Fi+)

Dimensões internas e peso
A unidade de toque pesa aproximadamente 600 g.

Etiquetas afixadas
A unidade de toque é um equipamento laser Classe 1 em conformidade com o padrão IEC/EN60825-1:2014. 
Etiquetas de alerta estão afixadas na unidade de toque para indicar que este é um produto laser Classe 1. 
As etiquetas contém a seguinte informação:

• Produto laser Classe 1

• Alerta: Nunca abra quaisquer tampas desta unidade. Produto laser no interior.

• Alerta:

• Cuidado: Classe 3B radiação de laser invisível quando aberto.

• Evite exposição ao feixe.

Porta de difusão de laser
O feixe de laser é difundido das portas de difusão de laser na parte inferior da unidade de toque.

• Saída da fonte de luz: no máximo 285 W

• Comprimento da onda: 932 a 952 nm

422 mm

64
,8

 m
m
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Unidade de controle (BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente)

Dimensões internas e peso
A unidade de controle pesa aproximadamente 630 g.

Furos de passagem do cabo

Quando rotear os cabos, use as posições (  ) na imagem a seguir como os furos de passagem do cabo. 
Passe o cabo de energia ao longo do entalhe na parte traseira da unidade de controle (  ).

Dimensões internas e peso do suporte de caneta
O suporte de caneta pesa aproximadamente 93 g.

174 mm

19
8 

m
m

201,8 m
m

36,5 mm

101,9 mm 44,4 mm

70
 m

m

99
,9

 m
m

28,8 mm 28,8 mm
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3 Dispositivos de conexão

Certifique-se de que tem os cabos de eletricidade, de computador e outras peças no local onde o suporte para 
parede será instalado. Certifique-se de que também tem todos os cabos necessários para a unidade de toque 
(se aplicável) ou dispositivos como uma câmera de documentos ou microfone, que irá conectar ao projetor. 
O painel de conexão do seu projetor pode diferir ligeiramente do modelo nas ilustrações. Para detalhes, veja o 
Manual do usuário online do seu projetor (requer uma conexão à internet).

O exemplo de conexão abaixo mostra a unidade de controle (incluída somente com os 
projetores BrightLink 1485Fi/BrightLink 1485Fi+).

Exemplo de conexão

(4K30p: Máximo de 40 m, CAT6a/CAT7)

(1080p60p: Máximo de 70 m, CAT6a/CAT7]

(Para salvar ou importar conteúdo através de um 
drive USB)

Ao interagir com um computador, você também precisa de um cabo USB que conecte o
computador ao projetor. Porém, ao usar a barra de ferramenta embutida do projetor, você não
precisa deste cabo USB.

Para uso interativo
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Conexão do painel de controle de parede
O painel de controle de parede vem incluído com os projetores BrightLink Pro 1485Fi/1485Fi+. Oferece uma 
alternativa conveniente para ligar e controlar o seu projetor.

Você precisa instalar o projetor antes de instalar a unidade de controle. Consulte a página 76 para obter 
instruções.

4 Posicionamento do projetor

Os projetores BrightLink 1480Fi/1480Fi+/1485Fi/1485Fi+ podem projetar uma imagem de 16:10 com até 
90 pol. diagonais, uma imagem de 16:9 com até 100 pol. diagonais, uma imagem de 4:3 com até 80 pol. 
diagonais ou uma imagem de 16:6 (BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente) ou 21:9 com até 120 pol. diagonais.

Você pode projetar em um quadro branco pré-instalado ou diretamente em uma parede nua.

A altura da montagem de parede incluída determina o tamanho máximo da imagem e a altura em que a 
imagem aparece na parede ou no quadro. A distância entre o projetor e a parede (depois de montado no 
braço ajustável do suporte de parede) também afeta o tamanho e posição da imagem.

Se quiser instalar a unidade de toque fora da moldura de um quadro branco, use o suporte opcional da 
unidade de toque. Se a distância entre a parede e a superfície do quadro branco for maior do que 51 mm ou 
se a moldura do quadro branco se estender além de 3 mm da superfície do quadro, você precisará instalar a 
unidade de toque na quadro branco ou na tela. 

Se estiver planejando projetar em um quadro branco, a imagem pode não preencher o quadro todo, 
dependendo da razão de aspecto. Se corresponder a altura da imagem à altura do quadro, podem aparecer 
lacunas nas laterais do quadro.

Use as fórmulas a seguir para determinar o local adequado para a placa na parede. Se estiver projetando em 
um quadro pré-instalado, use a planilha na página 20. Se estiver projetando em uma parede, use a planilha na 
página 22.

Este manual cobre certos tamanhos de imagem. Para outros tamanhos de imagem, use 
a Calculadora de distância de alcance no site www.epson.com.br/suporte.

Ao instalar a unidade de toque em um quadro branco (se aplicável), certifique-se de 
que não haja cabos, bandejas do quadro branco ou molduras espessas nas áreas a 
seguir em torno da margem do quadro:

❏ Da borda superior da imagem projetada até a borda inferior da unidade de toque: 
20 a 50 mm para relação de aspecto 16:6 (BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente) e 
21:9; 5,7 a 50 mm para todas as outras relações de aspecto

❏ Das bordas da imagem projetada até as bordas do quadro: no mínimo 100 mm à 
esquerda e à direita

❏ Da borda inferior da imagem projetada até à borda inferior do quadro: no mínimo 
20 mm

Caso existam obstáculos dentro das áreas indicadas acima, a unidade de toque não 
funcionará corretamente.
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Planilha de instalação para projeção em um quadro pré-instalado 
na parede

*BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente.

Se quiser instalar a unidade de toque fora da moldura de um quadro branco, use o 
suporte opcional da unidade de toque. Se a distância entre a parede e a superfície do 
quadro branco for maior do que 51 mm ou se a moldura do quadro branco se estender 
além de 3 mm da superfície do quadro, você precisará instalar a unidade de toque na 
quadro branco ou na tela. 

Veja a página 52 para detalhes sobre a montagem da unidade de toque.

1. Meça a altura do teto (distância do chão ao teto). _____ 

2. Meça a altura da área de imagem do quadro (h). _____ (h)

3. Meça a largura da área de imagem do quadro (w). _____ (w)

4. Meça a distância do chão à parte inferior da área da imagem do quadro (f ). _____ (f )

5. Meça a espessura do quadro (distância da superfície de projeção à parede) (x). _____ (x)

6. Determine a relação de aspecto do quadro ou das imagens que serão projetadas. Você 
pode ter que consultar o seu administrador de sistemas para obter essa informação.

___ 4:3 XGA ___ 16:10 WXGA/WUXGA ___ 16:9 * Widescreen ___ 16:6 ___ 21:9 

*BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente.

Se a relação de aspecto desejada não corresponder à relação de aspecto nativa 
do seu produto, use a Calculadora de distância de alcance disponível no site 
www.epson.com.br/suporte para determinar as medidas corretas.

280 mm—altura da placa 
de parede com cobertura

Distância requerida da 
parte de cima da área da 
imagem até os furos da 
placa de parede (c)

 Tamanho diagonal 
da área da imagem 

Altura da área 
da imagem (h)

 Largura da área da imagem 

Distância do chão até a parte inferior 
da área da imagem (f)

100 mm — lacuna 
entre a imagem 
projetada e a moldura 
(requerida apenas se o 
seu quadro branco 
tiver um quadro ou 
moldura espessa)

20 mm—distância 
mínima da parte 
inferior da área de 
imagem até a parte 
inferior do quadro

Distância da parte de 
cima da imagem até o 
orifício temporária da 
placa de parede (d)

20 a 50 mm para imagens de 16:6 e 21:9, 
5,7 a 50 mm para todas as outras - 
distância da parte superior da imagem 
até a parte inferior da unidade de toque 
(se aplicável)
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7. Usando as tabelas nas páginas 28 a 30 e a sua relação de aspecto e altura desejada da 
imagem (h), encontre a distância requerida entre o topo da área da imagem e os furos 
inferiores da placa de parede (c). 

_____ (c)

8. Usando as tabelas nas páginas 28 a 30 e a altura desejada da imagem (h), encontre a 
distância requerida entre o topo da área da imagem e o furo temporário da placa de 
parede (d). 

_____ (d)

9. Determine a posição para a instalação do projetor adicionando os valores para (f ), (h) e 
(c), adicionando 254 mm para a altura da placa de parede com cobertura.

Se a altura do teto da sua sala (como observado no passo 1) não estiver de acordo 
com o requerimento mínimo de altura para o seu quadro, você pode ter que 
selecionar um tamanho de imagem menor ou mover o quadro para uma posição 
mais baixa na parede.

_____ (f )

_____ (h)

_____ (c)

+ 279,4 mm

_____ total 

10. Depois de confirmar o tamanho da imagem, use fita adesiva ou um lápis para marcar a 
distância (c) da parte superior da área da imagem no quadro até os furos inferiores da 
placa de parede.

11. Alinhe a linha  (horizontal) na folha modelo com a marca (c), depois alinhe a linha 
central na folha modelo com o centro da área de imagem. Siga as instruções na página 
31 para instalar o projetor. 
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Planilha de instalação para projeção em uma parede lisa

*BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente.

1. Meça a altura do teto (distância do chão ao teto). _____ 

2. Determine a relação de aspecto do quadro ou das imagens que serão projetadas. Você 
pode ter que consultar o seu administrador de sistemas para obter essa informação.

___ 4:3 XGA ___ 16:10 WXGA/WUXGA ___ 16:9 * Widescreen ___ 16:6 ___ 21:9 

*BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente.

Se a relação de aspecto desejada não corresponder à resolução nativa do seu produto, 
use a Calculadora de distância de alcance no site www.epson.com.br/suporte
para determinar as medidas corretas.

3. Usando as tabelas nas páginas 28 a 30, selecione o maior tamanho de imagem 
disponível para a altura do seu teto. 

Altura da imagem (h)

Largura da imagem (w)

_____ (h)

_____ (w)

4. Determine a distância desejada entre o chão e a parte inferior da área de imagem (f ).

A distância mínima recomendada é 762 mm.  Imagens que fiquem a menos de 
711 mm do chão podem ficar obstruídas par alguns espectadores.

_____ (f )

5. Encontre a parte superior da área da imagem projetada adicionando as distâncias (f ) 
e (h).

_____ 

6. Use as tabelas nas páginas 28 a 30 para determinar a distância requerida entre a parte 
superior da área da imagem e os furos inferiores da placa de parede (c). _____ (c)

7. Use as tabelas nas páginas 28 a 30 para determinar a distância requerida entre o topo 
da área da imagem e o furo temporário da placa de parede (d). _____ (d)

280 mm—altura da placa 
de parede com cobertura

Distância requerida da parte 
de cima da área da imagem 
até os furos da placa de 
parede (c)

 Tamanho 
diagonal da área 
da imagem (S)

Altura da área 
da imagem (h)

Distância da parte de 
cima da imagem até 
o furo da placa de 
parede temporária (d)

 Largura da área da imagem (w)

Distância do chão até a parte 
inferior da área da imagem (f)

20 a 50 mm para imagens de 16:6 e 21:9, 
5,7 a 50 mm para todas as outras - distância 
da parte superior da imagem até a parte 
inferior da unidade de toque (se aplicável)

Altura do teto
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Planilhas de distância de projeção
As tabelas nas páginas a seguir oferecem informação de instalação para certos tamanhos de imagem. 
A altura mínima do teto é baseada em uma imagem a 762 mm do chão; se a imagem estiver mais baixa, 
a altura mínima do teto é reduzida pela medida correspondente.

Use as planilhas, a ilustração abaixo e a informação nas tabelas nas páginas a seguir para determinar a 
distância de projeção e a colocação da placa de parede.

8. Adicione: 
Distância requerida da parte de cima da área da imagem até os furos inferiores da placa 
de parede (c) 
Altura da área da imagem (h)
Distância do chão até a parte inferior da área da imagem (f )
Altura da placa de parede com cobertura

Se o total exceder a altura do teto, você precisará reduzir o tamanho da imagem ou 
reduzir a distância do chão até a parte inferior da área de imagem.

_____ (c)
_____ (h)
_____ (f )
+ 254 mm

_____ total

9. Depois de confirmar o tamanho da imagem, use fita adesiva ou um lápis para marcar a 
distância (c) da parte superior da área da imagem no quadro até os furos inferiores da 
placa de parede.

10. Alinhe a linha  (horizontal) na folha modelo com a marca (c), depois alinhe a linha 
central na folha modelo com o centro da área de imagem. Siga as instruções na página 
31 para instalar o projetor. 
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Tamanho diagonal da imagem e posição de montagem

Para ver a marca e os números na escala do componente deslizante (b), você precisa deslizar para fora a 
extensão do braço.

Quando o tamanho diagonal da imagem é de 80 pol. (2 metros) ou maior, monte a unidade de ajuste de 
3 eixos na posição marcada com .

Quando o tamanho diagonal da imagem é menor do que 80 pol. (2 metros), monte a unidade de ajuste de 
3 eixos na posição marcada com .

S

a

c
d

b + x

x
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Distância do alto da imagem projetada até a placa de parede
A distância (c) entre a parte superior da imagem projetada até os orifícios na parte inferior da placa de parede 
é o número dado quando o deslizamento vertical está na posição base, como mostrado abaixo.

Alinhe o entalhe no suporte para parede com a posição da marca na placa de parede.

Tabelas de medidas para instalação
Use as tabelas de medidas para instalação a seguir para o seu projetor.

As medidas podem diferir dependendo do local onde colocar o projetor. Quando 
projetar em modo Tele, a qualidade das imagens projetadas pode diminuir.

Quando projetar em uma relação de aspecto de 16:5 ou 21:9, a imagem projetada por 
ter barras pretas nas partes superior e inferior como padrão. Você pode usar a 
configuração de Posição de Tela para mover a imagem projetada para a parte superior 
da tela e as barras pretas para baixo da imagem. Observe que a distância entre a parte 
superior da imagem e os furos inferiores da placa de parede (c) ou o furo da placa de 
parede temporária (d) irá variar se modificar a configuração de Posição de Tela. 
As tabelas de distância para as relações de aspecto 16:6 e 21:9 incluem medidas para a 
configuração padrão de Posição de Tela e medidas para uma imagem que tenha sido 
ajustada para ficar na parte superior da tela de projeção.
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Medidas em polegadas para relação de aspecto 16:9

* Baseado em uma imagem a 30 polegadas (76,2 cm) do chão; caso a imagem esteja mais baixa, a altura mínima do teto é 
reduzida pela medida correspondente.

Medidas em centímetros para relação de aspecto 16:9

* Baseado em uma imagem a 76,2 cm do chão; caso a imagem esteja mais baixa, a altura mínima do teto é reduzida pela medida 
correspondente.

Tamanho 
diagonal da 
imagem (S)

Altura 
mínima do 

teto*

Largura da 
imagem 

(w)
Altura da 

imagem (h)

Distância 
mínima de 

projeção (a)

Marca da 
régua 

deslizante 
(b)

Distância de cima 
da imagem até o 
furo da placa de 

parede (c)

Distância de cima 
da imagem até o 

furo temp. da 
placa de parede 

(d)

65” 80,8 56,7 31,9 6,2 5,8 7,9 15,5

70" 83,6 61,0 34,3 7,5 7,1 8,2 15,8

75" 85,8 65,4 36,3 8,7 8,3 8,5 16,0

80" 89,1 69,7 39,2 10,0 6,1 8,9 16,4

85" 91,8 74,1 41,7 11,2 7,4 9,2 16,7

90" 94,6 78,4 44,1 12,4 8,6 9,5 17,0

95” 97,4 82,8 46,6 13,7 9,9 9,8 17,4

100” 100,1 87,2 49,0 15,0 11,1 10,1 17,7

Tamanho 
diagonal da 
imagem (S)

Altura 
mínima do 

teto*

Largura da 
imagem 

(w)
Altura da 

imagem (h)

Distância 
mínima de 

projeção (a)

Marca da 
régua 

deslizante 
(b)

Distância de cima 
da imagem até o 
furo da placa de 

parede (c)

Distância de cima 
da imagem até o 

furo temp. da 
placa de parede 

(d)

65” 205,2 143,9 80,9 15,8 14,8 20,1 39,3

70" 212,3 155,0 87,2 19,0 18,0 20,9 40,1

75" 218,0 166,0 92,1 22,1 21,1 21,7 40,7

80" 226,3 177,1 99,6 25,3 15,6 22,5 41,7

85" 233,3 188,2 105,8 28,5 18,8 23,3 42,5

90" 240,4 199,2 112,1 31,6 21,9 24,1 43,3

95” 247,4 210,3 118,3 34,8 25,1 24,9 44,1

100” 254,4 221,4 124,5 38,0 28,3 25,7 44,9
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Medidas em polegadas para relação de aspecto 16:6 (BL 1485Fi/1485Fi+)

* Baseado em uma imagem a 76,2 cm do chão; caso a imagem esteja mais baixa, a altura mínima do teto é reduzida pela medida 
correspondente.

Medidas em centímetros p/ relação de aspecto16:6 (BL 1485Fi/1485Fi+)

* Baseado em uma imagem a 76,2 cm do chão; caso a imagem esteja mais baixa, a altura mínima do teto é reduzida pela medida 
correspondente.

Posição de tela padrão
Posição de tela máxima 

(superior)

Tamanho 
diagonal 

da 
imagem 

(S)

Altura 
mínima 

do 
teto*

Largura 
da 

imagem 
(w)

Altura 
da 

imag. 
(h)

Distância 
mín. de 
proj. (a)

Marca da 
régua 

deslizante 
(b)

Distância de 
cima da 

imagem até 
o furo da 
placa de 

parede (c)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo temp. da 

placa de 
parede (d)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo da placa 
de parede (c)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo temp. da 

placa de 
parede (d)

65” 77,7 60,9 22,8 7,4 7,0 13,9 21,5 8,2 15,7

70" 80,3 65,6 24,6 8,8 8,4 14,7 22,2 8,5 16,1

75" 82,8 70,2 26,3 10,1 9,7 15,5 23,0 8,9 16,5

80" 85,3 74,9 28,1 11,5 7,6 16,3 23,8 9,2 16,8

85" 87,9 79,6 29,8 12,8 9,0 17,0 24,6 9,6 17,2

90" 90,4 84,3 31,6 14,1 10,3 17,8 25,4 9,9 17,5

95” 93,0 88,9 33,3 15,5 11,7 18,6 26,2 10,3 17,8

100” 95,5 93,6 35,1 16,8 13,0 19,4 26,9 10,6 18,1

105” 98,0 98,3 36,9 18,1 14,3 20,2 27,7 10,9 18,5

110” 100,6 103,0 38,6 19,5 15,7 20,9 28,5 11,3 18,9

115” 103,1 107,7 40,4 20,8 17,0 21,7 29,3 11,6 19,2

120” 105,6 112,4 42,1 22,2 18,3 22,5 30,1 12,0 19,6

Posição de tela padrão
Posição de tela máxima 

(superior)

Tamanho 
diagonal 

da 
imagem 

(S)

Altura 
mínima 

do 
teto*

Largur
a da 

imag. 
(w)

Altura 
da 

imag. 
(h)

Distância 
mín. de 
proj. (a)

Marca da 
régua 

deslizante 
(b)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo da placa 
de parede (c)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo temp. da 

placa de 
parede (d)

Distância de 
cima da 

imagem até 
o furo da 
placa de 

parede (c)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo temp. da 

placa de 
parede (d)

65” 197,5 154,6 58,0 18,9 17,9 35,3 54,5 20,8 40,0

70" 203,9 166,5 62,4 22,3 21,3 37,3 56,5 21,7 40,9

75" 210,4 178,4 66,9 25,7 24,7 39,3 58,5 22,6 41,8

80" 216,8 190,3 71,3 29,1 19,4 41,3 60,5 23,5 42,7

85" 223,3 202,2 75,8 32,5 22,8 43,3 62,5 24,4 43,6

90" 229,8 214,0 80,3 35,9 26,2 45,3 64,5 25,2 44,4

95” 236,2 225,9 84,7 39,3 29,6 47,3 66,5 26,1 45,3

100” 242,6 237,8 89,2 42,7 33,0 49,2 68,4 26,9 46,1

105” 249,0 249,7 93,6 46,1 36,4 51,2 70,4 27,8 47,0

110” 255,5 261,6 98,1 49,5 39,8 53,2 72,4 28,7 47,9

115” 262,0 273,5 102,6 52,9 43,2 55,2 74,4 29,6 48,8

120” 268,4 285,4 107,0 56,3 46,6 57,2 76,4 30,5 49,7
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Medidas em polegadas para relação de aspecto 16:10

* Baseado em uma imagem a 30 polegadas (76,2 cm) do chão; caso a imagem esteja mais baixa, a altura mínima do teto é 
reduzida pela medida correspondente.

Medidas em centímetros para relação de aspecto 16:10

* Baseado em uma imagem a 76,2 cm do chão; caso a imagem esteja mais baixa, a altura mínima do teto é reduzida pela medida 
correspondente.

Tamanho 
diagonal da 
imagem (S)

Altura 
mínima do 

teto*

Largura da 
imagem 

(w)
Altura da 

imagem (h)

Distância 
mínima de 

projeção (a)

Marca da 
régua 

deslizante 
(b)

Distância de cima 
da imagem até o 
furo da placa de 

parede (c)

Distância de cima 
da imagem até o 

furo temp. da 
placa de parede 

(d)

61” 81,3 51,7 32,3 6,5 6,1 8,0 15,5

65” 83,7 55,1 344,4 7,5 7,1 8,2 15,8

70" 86,7 59,4 37,1 8,9 8,5 8,6 16,1

75" 89,7 63,6 39,8 10,2 9,8 8,9 16,5

80" 92,7 67,8 42,4 11,6 7,8 9,3 16,9

85" 95,6 72,1 45,0 12,9 9,1 9,6 17,2

90" 98,7 76,3 47,7 14,3 10,5 10,0 17,5

Tamanho 
diagonal da 
imagem (S)

Altura 
mínima do 

teto*

Largura da 
imagem 

(w)
Altura da 

imagem (h)

Distância 
mínima de 

projeção (a)

Marca da 
régua 

deslizante 
(b)

Distância de cima 
da imagem até o 
furo da placa de 

parede (c)

Distância de cima 
da imagem até o 

furo temp. da 
placa de parede 

(d)

61” 206,5 131,4 82,1 16,4 15,4 20,2 39,4

65” 212,6 140,0 87,5 19,1 18,1 20,9 40,1

70" 220,2 150,8 94,2 22,6 21,6 21,8 41,0

75" 227,9 161,5 101,0 26,0 25,0 22,7 41,9

80" 235,5 172,3 107,7 29,4 19,7 23,6 42,8

85" 243,0 183,1 114,4 32,8 23,1 24,4 43,6

90" 250,7 193,9 121,2 36,3 26,6 25,3 44,5
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Medidas em polegadas para relação de aspecto 4:3

* Baseado em uma imagem a 30 polegadas (76,2 cm) do chão; caso a imagem esteja mais baixa, a altura mínima do teto é 
reduzida pela medida correspondente.

Medidas em centímetros para relação de aspecto 4:3

* Baseado em uma imagem a 76,2 cm do chão; caso a imagem esteja mais baixa, a altura mínima do teto é reduzida pela medida 
correspondente.

Tamanho 
diagonal da 
imagem (S)

Altura 
mínima do 

teto*

Largura da 
imagem 

(w)
Altura da 

imagem (h)

Distância 
mínima de 

projeção (a)

Marca da 
régua 

deslizante 
(b)

Distância de cima 
da imagem até o 
furo da placa de 

parede (c)

Distância de cima 
da imagem até o 

furo temp. da 
placa de parede 

(d)

65” 88,8 52,0 39,0 9,8 9,4 8,8 16,4

70" 92,2 56,0 42,0 11,4 11,0 9,2 16,8

75" 95,6 60,0 45,0 12,9 12,5 9,6 17,2

80" 99,0 64,0 48,0 14,4 10,6 10,0 17,6

Tamanho 
diagonal da 
imagem (S)

Altura 
mínima do 

teto**

Largura da 
imagem 

(w)
Altura da 

imagem (h)

Distância 
mínima de 

projeção (a)

Marca da 
régua 

deslizante 
(b)

Distância de cima 
da imagem até o 
furo da placa de 

parede (c)

Distância de cima 
da imagem até o 

furo temp. da 
placa de parede 

(d)

65” 225,7 132,1 99,1 25,0 24,0 22,4 41,6

70" 234,3 142,2 106,7 28,9 27,9 23,4 42,6

75" 242,9 152,4 114,3 32,8 31,8 24,4 43,6

80" 251,5 162,6 121,9 36,6 26,9 25,4 44,6
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Medidas em polegadas para relação de aspecto 21:9

* Baseado em uma imagem a 30 polegadas (76,2 cm) do chão; caso a imagem esteja mais baixa, a altura mínima do teto é 
reduzida pela medida correspondente.

Medidas em centímetros para relação de aspecto 21:9

* Baseado em uma imagem a 76,2 cm do chão; caso a imagem esteja mais baixa, a altura mínima do teto é reduzida pela medida 
correspondente.

Posição de tela padrão
Posição de tela máxima 

(superior)

Tamanho 
diagonal 

da 
imagem 

(S)

Altura 
mínima 

do 
teto*

Largur
a da 

imag. 
(w)

Altura 
da 

imag. 
(h)

Distância 
mínima 

de 
projeção 

(a)

Marca da 
régua 

deslizante 
(b)

Distância de 
cima da 

imagem até 
o furo da 
placa de 

parede (c)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo temp. da 

placa de 
parede (d)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo da placa 
de parede (c)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo temp. da 

placa de 
parede (d)

65” 78,7 59,8 25,6 7,1 6,7 12,1 19,7 8,1 15,7

70" 81,3 64,3 27,6 8,4 8,0 12,8 20,3 8,5 16,0

75" 84,0 68,9 29,5 9,7 9,3 13,4 21,0 8,8 16,4

80" 86,6 73,5 31,5 11,1 7,2 14,1 21,6 9,1 16,7

85" 89,2 78,1 33,5 12,4 8,5 14,7 22,3 9,5 17,0

90" 91,8 82,7 35,4 13,7 9,8 15,4 22,9 9,8 17,4

95” 94,4 87,3 37,4 15,0 11,2 16,0 23,5 10,1 17,7

100” 97,1 91,9 39,4 16,3 12,5 16,7 24,2 10,5 18,1

105” 99,7 96,5 41,4 17,6 13,8 17,3 24,8 10,8 18,4

110” 102,3 101,1 43,3 18,9 15,1 17,9 25,5 11,1 18,7

115” 104,9 105,7 45,3 20,2 16,4 18,6 26,1 11,5 19,1

120” 107,5 110,3 47,3 21,6 17,8 19,2 26,8 11,8 19,4

Posição de tela padrão
Posição de tela máxima 

(superior)

Tamanho 
diagonal 

da 
imagem 

(S)

Altura 
mínima 

do 
teto*

Largur
a da 

imag. 
(w)

Altura 
da 

imag. 
(h)

Distância 
mínima 

de 
projeção 

(a)

Marca da 
régua 

deslizante 
(b)

Distância de 
cima da 

imagem até 
o furo da 
placa de 

parede (c)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo temp. da 

placa de 
parede (d)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo da placa 
de parede (c)

Distância de 
cima da 

imagem até o 
furo temp. da 

placa de 
parede (d)

65” 200,0 151,8 65,0 18,1 17,1 30,8 50,0 20,6 39,8

70" 206,6 163,4 70,0 21,4 20,4 32,4 51,6 21,5 40,7

75" 213,3 175,1 75,0 24,7 23,7 34,1 53,3 22,4 41,6

80" 219,9 186,8 80,0 28,1 18,4 35,7 54,9 23,2 42,4

85" 226,6 198,4 85,0 31,4 21,7 37,4 56,5 24,1 43,3

90" 233,2 210,1 90,0 34,7 25,0 39,0 58,2 24,9 44,1

95” 239,9 221,8 95,1 38,1 28,4 40,6 59,8 25,7 44,9

100” 246,6 233,5 100,1 41,4 31,7 42,3 61,5 26,7 45,9

105” 253,2 245,1 105,1 44,8 35,1 43,9 63,1 27,5 46,7

110” 259,8 256,8 110,1 48,1 38,4 45,5 64,7 28,3 47,5

115” 266,5 268,5 115,1 51,4 41,7 47,2 66,4 29,2 48,4

120” 273,1 280,2 120,1 54,8 45,1 48,8 68,0 30,0 49,2
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5 Instalação do projetor

Certifique-se de seguir os passos abaixo para instalar o suporte de parede. Se ignorar estes passos, o suporte 
para parede pode cair e causar ferimentos ou danos materiais.

A Monte as peças

1. Monte a placa de parede.

Monte a placa de parede e duas molduras para formar uma unidade e prenda essas peças usando os 
parafusos de cabeça cilíndrica sextavados M4 × 12 mm (5) fornecidos.

❏ Quando montar o projetor na parede usando o suporte para parede, a parede precisa ser 
forte o suficiente para segurar o projetor e o suporte, assim como a unidade de controle e a 
unidade de toque, se aplicável.
Este suporte de parede dever ser instalado em uma parede de concreto. Confirme o peso 
do projetor e do suporte de parede antes de fazer a instalação e mantenha a força da 
parede. Se a parede não tiver força suficiente, reforce a parede antes da instalação.

❏ O peso máximo do projetor e do suporte para parede juntos é de 18,9 kg.

❏ Não pendure cabos sobre o suporte para parede.

❏ Instale o suporte para parede de forma que ele suporte o peso do projetor e da placa, e 
resista a vibrações horizontais. Use parafusos e porcas M10 ou de 9,5 mm e certifique-se 
de usar as âncoras apropriadas para o seu tipo de parede. Parafusos e porcas menores do 
que M10 ou 9,5 mm podem causar a queda do suporte.

❏ A Epson não aceita nenhuma responsabilidade por danos ou ferimentos causados por 
falta de robustez da parede ou por instalação inadequada.

Alerta
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2. Solte os dois parafusos com uma chave de fenda com cabeça de cruz e remova a cobertura do cabo 
do projetor.

3. Alinhe a unidade de ajuste de 3 eixos com a marca de alinhamento da placa deslizante.

Se a unidade de ajuste de 3 eixos não estiver alinhada, solte o parafuso de cabeça cilíndrica sextavado 

M4 × 12 mm ( ) e corrija o alinhamento ( ). Depois, aperte o parafuso de cabeça cilíndrica 
sextavado M4 × 12 mm.

4. Prenda a unidade de ajuste de 3 eixos e a placa deslizante ao projetor.

Prenda a unidade de ajuste de 3 eixos e a placa deslizante ao projetor usando os parafusos de cabeça 
cilíndrica sextavados M4×12mm (4) fornecidos.
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B Instale a placa na parede

1. Determine a posição da folha modelo e fixe-a na parede.

• Confirme a localização das vigas que possam suportar o projetor e o suporte na parede.

• Na tabela de distância de projeção, confirme o tamanho da tela (S), a distância entre a imagem 
projetada e os furos na parte inferior da placa de parede (c) e a distância entre a imagem projetada 
e o furo temporário da placa de parede (d).

• Alinhe a linha central (vertical) na folha modelo com a linha central (vertical) na superfície de 
projeção.

• Alinhe as linhas  (horizontais) no modelo com a altura (c) e (d).

2. Coloque um parafuso M10 (não incluído) no furo temporário da placa de parede.

Deixe no mínimo 6 mm entre a cabeça do parafuso e a parede.

Se quiser esconder a plugue de parede do projetor por baixo da cobertura da placa de 
parede, certifique-se de que a tomada esteja no espaço vazio à esquerda ou direita da 
placa de parede.

Linha central na 
superfície de 
projeção

 Linha da folha 
de modelo

 Linha da folha 
de modelo
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3. Determine a posição dos furos de montagem da placa de parede.

Use pelo menos quatro furos de montagem para um equilíbrio adequado.

4. Faça furos dos seguintes diâmetros e profundidades.

5. Remova a folha modelo.

6. Se necessário, use um dispositivo como um aspirador de pó para remover o pó do concreto do furo.

7. Posicione a placa de parede no parafuso temporário da placa de parede.

Diâmetro do furo Parafusos de âncora de 9,5 mm: 10 mm
Parafuso de âncora M10 10,5 mm

Profundidade do furo piloto 45 mm

Profundidade do furo da 
âncora 40 mm
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8. Insira âncoras M10 × 60 mm ou de 9,5 mm, disponíveis no comércio, nos furos e prenda as âncoras no 
lugar. 

9. Remova o parafuso temporário na placa de parede.

C Determine a distância de projeção e puxe para fora a parte 
deslizante do braço do suporte

1. Usando as tabelas nas páginas 28 a 30, verifique o número para a medida da parte deslizante (b).

2. Solte os parafusos de cabeça cilíndrica sextavados M4 × 12 mm (2) e puxe a parte deslizante do suporte 
para fora.

Alinhe a parte móvel com a medida (b+x) que é equivalente à medida da parte deslizante (b) mais a 
espessura da tela de projeção (x). 

Para uma ilustração de como medir a espessura da tela de projeção (x), veja a página 24.
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D Passe os cabos pelo braço do suporte de parede

E Prenda o suporte de parede à placa de parede

1. Insira o eixo sextavado na placa de parede ( ).

2. Insira e vire o eixo sextavado na parte superior do suporte de parede na placa de parede ( ).

BrightLink 1485 Fi/Fi+: Certifique-se de passar o cabo de conexão de unidade de toque 
pelo braço do suporte de parede. Passe o cabo de conexão da unidade de toque de 
forma que a extremidade do cabo que se conecta à unidade de toque fique visível na 
parte inferior do suporte de parede, conforme mostrado acima.
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3. Insira o eixo sextavado na abertura na parte superior da placa de parede ( ).

4. Insira o eixo sextavado na abertura na parte inferior da placa de parede ( ).

❏ O cabo de conexão da unidade de toque não pode estar conectado à parede com os outros 
cabos.

❏ Tenha cuidado para não prender os cabos entre o braço e a placa de parede.

Atenção
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5. Fixe o suporte de parede à placa de parede apertando os parafusos de ombro com cabeça com cruz 
rebaixada M6 × 20 mm (3) fornecidos utilizando a chave de cruz n.º 3.

Certifique-se de usar as arruelas de plástico incluídas. Se não usar as arruelas de 
plástico, você pode danificar o parafuso hexagonal M8 quando ajustar a posição de 
deslizamento vertical.
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F Ajuste a posição de deslizamento vertical do braço

1. Ajuste a parte deslizante vertical com o parafuso sextavado M8 existente na parte inferior do suporte 

de parede ( ) ou com o eixo sextavado existente na parte superior do suporte de parede ( ). 
Comece por alinhar o entalhe no braço com a marca de alinhamento na placa de parede, conforme 

mostrado abaixo ( ).

Apertar o parafuso sextavado M8 baixa o suporte para parede e desapertar o parafuso eleva o suporte 

( ).

Apertar o eixo sextavado eleva o suporte de parede e desapertar o eixo baixa o suporte ( ).

2. Prenda o suporte de parede usando um parafuso de ombro sextavado M6 × 20 mm.
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G Prenda o projetor ao suporte de parede

Prenda a unidade de ajuste de 3 eixos com o projetor no braço do suporte de parede. 

• Decida qual posição você quer usar para instalar a unidade de ajuste de 3 eixos.

Monte-a na marca  quando a imagem tiver um tamanho diagonal menor do que 80 pol. (2 metros), 
ou na marca  quando a imagem projetada tiver um tamanho diagonal igual ou maior do que 80 
pol. (2 metros).

• Aperte os parafusos de cabeça cilíndrica sextavados M4 × 12 mm (4) fornecidos para instalar a 
unidade de ajuste de 3 eixos.

Quando for instalar ou ajustar o suporte para parede, não utilize adesivos para evitar que os 
parafusos se soltem e nem óleos ou lubrificantes na placa deslizante do projetor. Isso pode 
causar uma rachadura no gabinete e a queda do projetor, resultando em ferimentos ou danos 
materiais. 

Alerta
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H Conecte o cabo de energia e outros cabos no projetor.

Conecte qualquer cabo necessário, como o cabo de computador, HDMI, USB, cabo de conexão da 
unidade de toque (se aplicável), cabos da unidade de controle (se aplicável) ou o cabo de eletricidade 
ao projetor. Consulte o Manual do usuário do seu projetor para obter informação detalhada de 
conexão.

Use parafusos M4 (não incluídos) para prender quaisquer dispositivos ou acessórios adicionais, como 
sintonizadores externos, no ponto de montagem no suporte de parede.

Se for passar os cabos por dentro da parede, certifique-se de seguir os códigos locais para eletricidade. 
Se passar os cabos por fora da parede, use um sistema de gerenciamento de cabos para evitar que eles 
obstruam a imagem. Um sistema opcional de gerenciamento de cabos está disponível através da 
Epson (peça número ELPCK01).
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I Anexe um Mini PC ou um Stick PC, se necessário

Você pode prender um Mini PC ou Stick PC do lado esquerdo ou direito da placa de parede.

Se o seu Mini PC tiver furos para parafusos que se alinhem com os furos na placa de Mini PC, você pode 
prendê-lo usando os parafusos M3 × 6 mm (4) fornecidos.

Se o seu Mini PC não tiver furos para parafusos ou caso eles não se alinhem com os furos na placa de 
Mini PC, você pode prendê-lo usando o elástico para Mini PC incluído.

1. Passe o elástico por volta da placa de Mini PC.

2. Prenda a placa de Mini PC na placa de parede usando os parafusos M3 × 6 mm (4) fornecidos.

Instale o Mini PC de forma que as aberturas de exaustão de ar do PC não fiquem 
bloqueadas. Instale o PC de forma que as aberturas de exaustão de ar fiquem para 
cima e as aberturas de entrada de ar fiquem para baixo.
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3. Coloque o PC na aba da placa de Mini PC e prenda o PC usando o elástico.

6 Ajuste da imagem

Para garantir a melhor qualidade de imagem, siga os passos abaixo para ajustar a imagem projetada. Você 
também pode usar a função de Ajuste automático da tela para ajustar a imagem automaticamente. Consulte a 
página 81 para mais informações.

Siga estas regras ao utilizar o projetor:

• Certifique-se de que a imagem esteja retangular, sem distorção.

• Certifique-se de que não tenha uma inclinação maior do que 3° vertical e horizontal em relação à imagem 
projetada.

A Ligue o projetor

Aperte o botão de energia no controle remoto ou no projetor.

Se possível, evite fazer ajustes com as funções Ajuste automático da tela, Quick Corner 
ou Keystone do projetor. Isso pode resultar em uma redução da qualidade da imagem 
e da calibração da caneta ou de toque digital.

O seu controle remoto ou painel de controle do projetor pode ter uma aparência 
diferente das ilustrações nesta seção, mas as instruções são as mesmas, com exceção 
de onde indicado.
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B Ajuste do foco

1. Abra a tampa frontal ( ).

2. Use a alavanca de foco para ajustar o foco ( ).

3. Depois de terminar de fazer o ajuste, feche a tampa frontal.

C Selecione o tipo de tela

1. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

2. Selecione Instalação.

3. Selecione Tipo de Tela.

Controle remoto Painel de controle
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4. Selecione a configuração que corresponda à relação de aspecto da sua superfície de projeção.

Se necessário, você pode apertar o botão [Aspect] no controle remoto para modificar a relação de 
aspecto temporariamente, conforme necessário, para que corresponda ao sinal de entrada.

Segue uma lista das configurações de aspecto disponíveis:

• Automático: Determina automaticamente a relação de aspecto de acordo com o sinal de entrada e a 
configuração de Resolução.

• Modo Total: Exibe as imagens usando a largura total da área de projeção, mas não mantém a relação 
de aspecto. As imagens de aspecto 4:3 são alongadas horizontalmente.

• Zoom: Exibe as imagens usando a largura total da área de projeção e mantém a relação de aspecto da 
imagem. As imagens poderão ser cortadas nas partes superior e inferior, dependendo da relação de 
aspecto.

• Nativa: Exibe as imagens como elas realmente são (a relação de aspecto e resolução são mantidas). 
Podem ser exibidas faixas negras ou a imagem pode ser cortada, dependendo da resolução.

5. Se selecionou a configuração16:6 (BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente) ou 21:9 de Tipo de Tela e 
quiser eliminar a barra preta na parte superior da tela, selecione a configuração Instalação > Posição 
de Tela e aperte e segure o botão de seta para cima no controle remoto até que a imagem fique na 
parte superior da tela. 

D Exibição do padrão de teste

1. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

2. Selecione Instalação.

3. Selecione Guia de Instalação da placa de montagem.

Você terá que projetar conteúdo de um dispositivo conectado para mudar a relação 
de aspecto.

Controle remoto

Controle remoto Painel de controle

Normal

Relação de aspecto
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4. O guia de instalação e o padrão de teste são exibidos. Use-os para monitorar a imagem quando faz os 

ajustes nos passos E a J.

E Use o botão 1 de ajuste no lado esquerdo para ajustar o 
deslocamento horizontal

1. Solte o botão de ajuste inferior ( ).

2. Gire o botão superior de ajuste para ajustar o deslocamento horizontal ( ).

3. Depois que todos os ajustes no passos E a J tiverem sido feitos, aperte o botão inferior de ajuste 

que afrouxou no passo .

Repita os passos E a J conforme necessário.
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F Use o botão 2 de ajuste na parte superior para ajustar o 
deslocamento horizontal

1. Solte o parafuso para desbloquear os botões de ajuste ( ).

2. Gire os botões de ajuste para ajustar a rotação horizontal ( ).

3. Depois que todos os ajustes nos passos E a J tiverem sido feitos, aperte o parafuso que soltou no 

passo .

G Use o botão 3 de ajuste na frente para ajustar o inclinamento vertical

1. Solte o botão de ajuste inferior ( ).

2. Gire o botão superior de ajuste para ajustar a inclinação vertical ( ).

3. Depois que todos os ajustes no passos E a J tiverem sido feitos, aperte o botão inferior de ajuste 

que afrouxou no passo .
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H Ajuste o deslizamento horizontal

1. Solte o parafuso de cabeça cilíndrica sextavado M4 × 12 mm ( ).

2. Ajuste a parte deslizante da placa deslizante ( ).

3. Depois de terminar de fazer todos os ajustes nos passos E a J, aperte o parafuso de cabeça 

cilíndrica sextavado M4 × 12 mm que soltou no .

I Ajuste do deslizamento para a frente/para trás

1. Solte os parafusos de cabeça cilíndrica sextavados M4 × 12 mm (2) ( ).

2. Ajuste a parte deslizante do suporte de parede ( ).

3. Depois de terminar de fazer todos os ajustes nos passos E a J, aperte os parafusos de cabeça 

cilíndrica sextavados M4 × 12 mm (2) que soltou no .
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J Ajuste do deslizamento vertical

1. Solte o parafuso de ombro sextavado M6 × 20 mm ( ).

2. Ajuste a parte deslizante vertical com o parafuso sextavado M8 existente na parte inferior do suporte 

de parede ou com o eixo sextavado existente na parte superior do suporte de parede ( ).

Apertar o parafuso sextavado M8 baixa o suporte para parede e desapertar o parafuso eleva o suporte.

Apertar o eixo sextavado eleva o suporte para parede e desapertar o eixo baixa o suporte.

3. Quando terminar de fazer os ajustes, aperte o parafuso de ombro sextavado M6 × 20 mm que soltou 
no passo .

K Reajuste do foco

1. Abra a tampa frontal ( ).

2. Use a alavanca de foco para ajustar o foco ( ).

3. Depois de terminar de fazer o ajuste, feche a tampa frontal.
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L Desative a exibição do padrão de teste

Aperte o botão [Esc] no controle remoto ou no painel de controle para desativar o padrão de teste.

7 Colocação das coberturas

A Coloque a cobertura da placa de parede e a tampa da extremidade

Se precisar usar um cabo de segurança, certifique-se de prendê-lo antes de instalar a cobertura da 
placa de parede. Consulte a página 88 para obter instruções.

1. Instale a cobertura da placa de parede esquerda.

2. Instale a cobertura da placa de parede direita.

Aperte todos os parafusos firmemente. Caso contrário, o projetor ou suporte de parede pode 
cair e causar ferimentos ou danos a propriedade.

Alerta
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3. Instale a tampa da extremidade no braço do suporte.

4. Se quiser cobrir o entalhe no braço do suporte, prenda o adesivo de camuflagem conforme mostrado.

B Prenda a cobertura do cabo ao projetor

Instale a cobertura do cabo ( ) e use uma chave de fenda de cruz para apertar os parafusos (2) e 

prender a cobertura do cabo ( ).
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8 Instalação da unidade de toque 

Antes de instalar a unidade de toque, certifique-se de instalar o projetor e ajustar a imagem projetada (veja a 
página 31). Você também precisa calibrar a(s) caneta(s) interativa(s) antes de instalar a unidade de toque (veja 
o Manual do usuário online para mais informações).

Os passos para instalar a unidade de toque variam dependendo de onde instalar a unidade de toque.

• Se for instalar a unidade de toque em um quadro branco, veja ”Instalação da unidade de toque em um 
quadro branco” on page 53.

• Se for instalar a unidade de toque acima da moldura de um quadro branco (requer a placa opcional da 
unidade de toque), veja ”Instalação da unidade de toque sobre um quadro branco” on page 65.

Unidade de toque é incluída com os projetores BrightLink 1485Fi/1485Fi+. Você pode 
comprar a unidade de toque como um acessório opcional para os projetores 
BrightLink 1480Fi/1480Fi+.

❏ Se a distância entre a parede e a superfície do quadro branco for maior do que 
51 mm, você deve instalar a unidade de toque no quadro branco.

❏ Se a moldura do quadro branco se estender além de 3 mm da superfície do quadro, 
você precisa instalar a unidade de toque no quadro branco.

Somente um especialista deve remover ou reinstalar o projetor, mesmo para manutenção e 
consertos. Veja o Manual do usuário online do projetor para instruções de manutenção e 
conserto.

Atenção

❏ Nunca solte os parafusos ou porcas depois da instalação. Se encontrar parafusos soltos, 
aperte-os firmemente. Caso contrário, o projetor ou suporte de parede pode cair e causar 
ferimentos ou danos a propriedade.

❏ Não se pendure no suporte de parede ou pendure um objeto pesado nele. Se o projetor ou 
suporte para parede cair, isso pode causar ferimentos ou danos a propriedade.

Alerta

3 mm

51 mm

A unidade dever ser conectada apenas aos projetores BrightLink 1480Fi/1480Fi+/1485Fi/1485Fi+. 
Não a conecte a unidade de toque a quaisquer outros projetores ou dispositivos.

Atenção
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Instalação da unidade de toque em um quadro branco
Siga os passos abaixo para instalar a unidade de toque em um quadro branco. Alguns menus podem diferir 
ligeiramente das ilustrações, mas as instruções de instalação são as mesmas.

A Instalação de defletores de infravermelho ao longo de obstáculos

Se houver um obstáculo que não possa ser removido, como uma bandeja do quadro branco ou uma 
moldura espessa, remova a fita da parte traseira dos defletores de infravermelho fornecidos e afixe-os 
na tela de forma que o laser não seja refletido pelo obstáculo.

Certifique-se de usar tantos defletores quanto for necessário para cobrir toda a largura do obstáculo.

❏ A parte traseira da unidade de toque tem ímãs embutidos. Normalmente, a 
unidade de toque deve ser instalada prendendo os ímãs na tela ou no quadro 
branco.

❏ Se a unidade de toque mão puder ser afixada usando os ímãs, use parafusos M4 (2) 
disponíveis no comércio.

❏ Instale a unidade de toque em uma superfície plana, lisa e sem deformações. Se a 
superfície da tela tiver irregularidades maiores do que 5 mm em qualquer direção, 
os seus dedos podem não ser detectados e as operações de toque digital podem 
não funcionar corretamente. 

❏ Não remova um refletor de infravermelho depois de o instalar.

❏ Não coloque fita adesiva ou qualquer outra coisa nos refletores de infravermelho. 
Os defletores não funcionarão corretamente se houver algo sobre eles.
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B Ligue o projetor

Aperte o botão de energia no controle remoto ou no projetor.

C Exibição do padrão de instalação

1. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

2. Selecione Instalação.

3. Selecione Unidade de Toque.

4. Selecione Padrão de Instalação.

Controle remoto Painel de controle
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O padrão instalação é exibido na imagem projetada.

D Definição da posição de instalação para a unidade de toque

1. Marque as seguintes posições de instalação:

• ( ): A linha central do padrão de instalação.

• ( ): 20 a 50 mm da borda superior da imagem projetada para imagens com relação de aspecto de 
16:6/21:9 ou 5,7 a 50 mm da borda superior da imagem projetada para todas as outras relações de 
aspecto; alinhe com a borda inferior da unidade de toque.

A unidade de toque deve ser instalada acima da área da imagem.
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2. Para quadros ou telas não magnéticos, prenda a folha de modelo no quadro.

Alinhe o padrão na parte inferior da folha com a parte superior do padrão projetado.

Faça dois furos onde indicado e remova a folha modelo.
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E Instalação da unidade de toque

• Para quadros magnéticos, coloque a parte traseira da unidade na superfície da tela para afixá-la. 

• Para quadros ou telas não magnéticos, prenda os espaçadores para os furos de parafuso na parte 
traseira da unidade de toque.

Remova as tampas de borracha da frente da unidade de toque.

Quando instalação da unidade de toque em uma superfície magnética, tenha cuidado para 
não prender seus dedos ou qualquer outra parte de seu corpo entre os ímãs e a superfície 
de instalação. 

Atenção
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Prenda a unidade de toque usando dois (2) parafusos M4 (não incluídos).

Recoloque as tampas de borracha.

20 mm
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F Ligue a unidade de toque

1. Conecte o cabo de conexão da unidade de toque do projetor até a porta da unidade de toque. 
Certifique-se de que as setas na porta e no cabo estejam alinhados.

2. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

3. Selecione Instalação.

4. Selecione Unidade de Toque.

Certifique-se de usar o cabo de conexão da unidade de toque fornecido. Não é possível 
operar a unidade usando um cabo comprado no comércio. 

Controle remoto Painel de controle
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5. Defina Energia como Activado.

A unidade de toque é ligada e a luz de energia fica azul.

G Ajuste do ângulo

Ajuste o ângulo da luz de laser procedente da unidade de toque de forma que a unidade possa 
detectar a posição dos seus dedos.

Quando a opção Energia estiver definida como Activado, a unidade de toque liga 
automaticamente quando o projetor é ligado.

Certifique-se de calibrar a(s) caneta(s) interativa(s) antes de fazer a configuração da 
unidade de toque. Aperte o botão User no controle remoto e selecione Sim para fazer a 
calibragem automática. Veja o Manual do usuário online do seu projetor para 
instruções detalhadas sobre a calibragem da(s) caneta(s).

Não olhe diretamente na janela de projeção do projetor ou nas portas de difusão de laser 
da unidade de toque (localizadas na parte inferior da unidade de toque); isso pode causar 
lesões à visão.

Alerta
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1. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

2. Selecione Instalação.

3. Selecione Unidade de Toque.

4. Selecione Conf.Unid.Toque.

Controle remoto Painel de controle

Se estiver usando múltiplos projetores e a opção Definição de saída HDMI no menu 
Projeção Múltipla estiver configurada como Saída processo, siga as instruções na tela 
para desativar a configuração Energia no próximo projetor que configurar.



62

5. Selecione Instalando a Unid.Toque sem o suporte.

6. Prenda os dois marcadores de posição exibidos na tela projetada.

Iguale as posições de forma que as cruzes ( ) se sobreponham com os pontos ( ) nas posições dos 
marcadores. Mova o marcador para a cruz projetada até que as linhas da cruz se alinhem com as linhas 
do marcador.
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Prenda os marcadores na tela de projeção da seguinte forma:

• Para telas magnéticas: Coloque a parte inferior dos marcadores na tela com a extremidade mais fina 
do marcador virada para a unidade de toque.

• Para telas não magnéticas: Use a fita fornecida para prender os marcadores com a extremidade mais 
fina do marcador virada para a unidade de toque.

7. Aperte o botão [Enter] no controle remoto ou no painel de controle para iniciar o ajuste automático.

8. Quando os ajustes terminarem, remova os marcadores.

9. Toque em cada um dos quatro círculos amarelos e verifique se os indicadores cinza de toque aparecem 
na posição correta.

Não coloque qualquer outra coisa que não seja os marcadores próximo à imagem 
projetada durante o ajuste de ângulo. Se outros objetos estiverem na imagem 
projetada, o ajuste do ângulo pode não ser executado corretamente.

Se o ajuste automático falhar, siga as instruções na tela para ajustar manualmente o 
ângulo do laser e fazer o ajuste automático novamente.

Operações de toque digital podem não funcionar corretamente se estiver usando 
curativos, unhas artificiais, esmalte ou qualquer outra coisa que cubra seus dedos. 
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Se os indicadores cinza não aparecerem onde você tocar na tela, é necessário que ajuste o alinhamento 
da unidade de toque manualmente.

Selecione Para cima usando o painel de controle ou controle remoto e aperte [Enter]. Tente tocar nos 
quatro pontos novamente e repita este processo até que os indicadores de toque apareçam na posição 
correta.

10. Faça a calibragem de toque apertando Menu no controle remoto. No menu Instalação, selecione 
Unidade de Toque e depois selecione Calibração de Toque. Siga as instruções na tela.

H Afixe as etiquetas

Afixe as etiquetas nas guias nas laterais da unidade de toque. 

Veja o Manual do usuário online para mais detalhes sobre a calibragem de toque.

Se a unidade de toque sair da posição, use as etiquetas para determinar onde 
reposicionar a unidade de toque.
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Instalação da unidade de toque sobre um quadro branco
Siga os passos abaixo para usar a placa opcional da unidade de toque para instalar a unidade de toque acima 
da moldura de um quadro branco. Alguns menus podem diferir ligeiramente das ilustrações, mas as 
instruções de instalação são as mesmas.

A Instalação de defletores de infravermelho ao longo de obstáculos

Se houver um obstáculo que não possa ser removido, como uma bandeja do quadro branco ou uma 
moldura espessa, remova a fita da parte traseira dos defletores de infravermelho fornecidos e afixe-os 
na tela de forma que o laser não seja refletido pelo obstáculo.

Certifique-se de usar tantos defletores quanto for necessário para cobrir toda a largura do obstáculo.

Instale a placa da unidade de toque em uma superfície plana, lisa e sem deformações. 
Se a superfície da tela tiver irregularidades maiores do que 5 mm em qualquer direção, 
os seus dedos podem não ser detectados e as operações de toque digital podem não 
funcionar corretamente.

❏ Não remova um refletor de infravermelho depois de o instalar.

❏ Não coloque fita adesiva ou qualquer outra coisa nos refletores de infravermelho. 
Os defletores não funcionarão corretamente se houver algo sobre eles.
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B Ligue o projetor

Aperte o botão de energia no controle remoto ou no projetor.

C Exibição do padrão de instalação

1. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

2. Selecione Instalação.

3. Selecione Unidade de Toque.

4. Selecione Padrão de Instalação.

Controle remoto Painel de controle
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O padrão instalação é exibido na imagem projetada.

D Definição da posição de instalação para a placa

Alinhe a parte inferior da folha de modelo da placa com a parte superior da superfície de projeção e 
prenda a folha na parede.

A unidade de toque deve ser instalada acima da área da imagem.
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E Faça furos para a placa

Se possível, faça furos nos quatro pontos marcados como Main na folha de modelo.

Se não puder usar os pontos marcados como Main, você pode prender a placa nos pontos marcados 
como Sub.

F Instalação da placa

1. Solte os parafusos (2) na parte superior da placa.

2. Deslize a frente da placa para a frente até que esteja completamente estendida.

Para evitar que a frente da placa escorregue durante a instalação, aperte um pouco os parafusos 
superiores.

Certifique-se de prender a plana nos quatro pontos (dois à esquerda e dois à direita) 
para um equilíbrio adequado.
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3. Prenda a placa na parede usando quatro (4) parafusos de madeira de 3,8 mm que tenham 46 mm de 
comprimento ou quatro (4) parafuso de âncora M4 (não incluídos).

4. Deslize a frente da placa até que a borda inferior toque a superfície de projeção.

❏ Se a distância entre a parede e a superfície do quadro branco for maior do que 
51 mm, você deve instalar a unidade de toque no quadro branco.

❏ Se a moldura do quadro branco se estender além de 3 mm da superfície do quadro, 
você precisa instalar a unidade de toque no quadro branco.

3 mm

51 mm
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5. Aperte os parafusos (2) na parte superior da placa que soltou no passo 1.

6. Remova as tampas de borracha (2) da frente da unidade de toque.

7. Prenda a unidade de toque na placa usando os parafusos (2) M4 ×  25 mm fornecidos.

8. Recoloque as tampas de borracha.

Quando instalar da unidade de toque na placa, tenha cuidado para não prender seus dedos ou 
qualquer outra parte de seu corpo entre os ímãs e a placa.

Atenção
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G Ligue a unidade de toque

1. Conecte o cabo de conexão da unidade de toque conectado no projetor na porta da unidade de toque.

2. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

3. Selecione Instalação.

4. Selecione Unidade de Toque.

Certifique-se de usar o cabo de conexão da unidade de toque fornecido. Não é possível 
operar a unidade usando um cabo comprado no comércio.

Controle remoto Painel de controle
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5. Defina Energia como Activado.

A unidade de toque é ligada e a luz do indicador fica azul.

H Ajuste do ângulo

Ajuste o ângulo da luz de laser procedente da unidade de toque de forma que a unidade possa 
detectar a posição dos seus dedos.

1. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

2. Selecione Instalação.

Quando a opção Energia estiver definida como Activado, a unidade de toque liga 
automaticamente a próxima vez que o projetor for ligado.

Certifique-se de calibrar a(s) caneta(s) interativa(s) antes de fazer a configuração da 
unidade de toque. Aperte o botão User no controle remoto e selecione Sim para fazer a 
calibragem automática. Veja o Manual do usuário online do seu projetor para 
instruções detalhadas sobre a calibragem da(s) caneta(s).

Controle remoto Painel de controle

Não olhe diretamente na janela de projeção do projetor ou nas portas de difusão de laser 
da unidade de toque (localizadas na parte inferior da unidade de toque); isso pode causar 
lesões à visão.

Alerta
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3. Selecione Unidade de Toque.

4. Selecione Conf.Unid.Toque.

5. Selecione Instalando a Unid.Toque com o suporte.

Se estiver usando múltiplos projetores e a opção Definição de saída HDMI no menu 
Projeção Múltipla estiver configurada como Saída processo, siga as instruções na tela 
para desativar a configuração Energia no próximo projetor que configurar.
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6. Solte o parafuso de ajuste na parte superior da placa até que ele pare de girar.

7. Prenda os dois marcadores de posição exibidos na tela projetada.

Iguale as posições de forma que as cruzes ( ) se sobreponham com os pontos ( ) nas posições dos 
marcadores. Mova o marcador para a cruz projetada até que as linhas da cruz se alinhem com as linhas 
do marcador.

Pare de soltar o parafuso assim que ele parar de girar. Se continuar a girar o parafuso, 
pode removê-lo da placa.
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Prenda os marcadores na tela de projeção da seguinte forma:

• Para telas magnéticas: Coloque a parte inferior dos marcadores na tela.

• Para telas não magnéticas: Use a fita fornecida para prender os marcadores.

8. Aperte o botão [Enter] no controle remoto ou no painel de controle para iniciar o ajuste automático.

9. Quando os ajustes terminarem, remova os marcadores.

10. Toque em cada um dos quatro círculos amarelos e verifique se os indicadores cinza de toque aparecem 
na posição correta.

Não coloque qualquer outra coisa que não seja os marcadores próximo à imagem 
projetada durante o ajuste de ângulo. Se outros objetos estiverem na imagem 
projetada, o ajuste do ângulo pode não ser executado corretamente.

Se o ajuste automático falhar, siga as instruções na tela para ajustar manualmente a 
posição da placa e fazer o ajuste automático novamente.

Operações de toque digital podem não funcionar corretamente se estiver usando 
curativos, unhas artificiais, esmalte ou qualquer outra coisa que cubra seus dedos.
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Se os indicadores cinza não aparecerem onde você tocar na tela, é necessário que ajuste o alinhamento 
da unidade de toque manualmente.

Selecione Para cima usando o painel de controle ou controle remoto e aperte [Enter]. Tente tocar nos 
quatro pontos novamente e repita este processo até que os indicadores de toque apareçam na posição 
correta.

11. Faça a calibragem de toque apertando Menu no controle remoto. No menu Instalação, selecione 
Unidade de Toque e depois selecione Calibração de Toque. Siga as instruções na tela.

9 Instalação da unidade de controle e do suporte de 
caneta (BrightLink 1485Fi/1485Fi+ somente)

Você precisa instalar o projetor antes de instalar a unidade de controle e o suporte de caneta.

Verificação do local de instalação
Certifique-se de que haja espaço suficiente ao redor da unidade de controle para conectar e desconectar os 
cabos facilmente. 

Se estiver usando a unidade de toque, não instale a unidade de controle ou o suporte de caneta nas áreas 
sombreadas na imagem a seguir. A unidade de toque não funcionará corretamente se houver uma obstrução 
do sinal de infravermelho.

Veja o Manual do usuário online para mais detalhes sobre a calibragem de toque.

A unidade de controle dever ser conectada apenas aos projetores BrightLink 1485Fi/1485Fi+. 
Não conecte a unidade de controle a quaisquer outros projetores.

Atenção

20 mm

100 mm100 mm
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A Remoção da tampa frontal

Pegue o furo na parte superior da tampa e a remova. 

B Conexão do cabo de energia

Conecte o cabo de energia e passe-o pelo entalhe na parte traseira da unidade de controle.
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C Afixação da unidade de controle

Afixe a unidade de controle usando parafusos (4) M4 × 20 mm disponíveis no comércio.

D Prenda o adaptador AC

Prenda o suporte do adaptador AC na parede usando parafusos (4) M4.

Verifique se a unidade de controle está funcionando corretamente antes de predê-la 
com os parafusos.

❏ Certifique-se de que os parafusos não estejam angulados. 

❏ Certifique-se de que a unidade de controle esteja firmemente afixada.

❏ Não afixe a unidade de controle usando fita adesiva de dupla face ou ímãs.

Alerta



79

Deslize o adaptador AC no suporte e conecte o cabo de energia.

E Conecte os cabos do projetor na unidade de controle

Veja o exemplo de conexão na página 18 para mais detalhes.

F Afixe a tampa frontal
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G Instale o suporte de caneta

Você pode prender o suporte de caneta usando parafusos M4 (não incluídos) disponíveis no comércio 
ou os ímãs em anexo.

1. Prenda o suporte de caneta:
• Se o seu quadro branco for magnético, você pode usar os ímãs na parte traseira da caneta para fixá-la.

• Se não tiver um quadro branco magnético ou não conseguir encaixar o suporte da caneta no quadro 
branco com o espaço adequado ao redor da imagem projetada, use parafusos M4 (não incluídos) 
disponíveis no comércio para prendê-lo na parede.

2. Instale a tampa do suporte da caneta.

Você precisa deixar um espaço de no mínimo 100 mm entre o suporte da caneta 
e o lado esquerdo ou direito da imagem projetada ou a função de toque pode não 
funcionar corretamente. Se não conseguir deixar este espaço, instale o suporte da 
caneta na parede ao lado do quadro branco.



81

10 Apêndice

Uso do Easy Interactive Function
Depois de instalar o projetor BrightLink (e a unidade de toque, se aplicável), você precisará executar uma 
calibragem para alinhar as posições do cursor e da(s) caneta(s) interativa(s) (e do seu dedo, se a unidade de 
toque estiver instalada). Consulte o Manual do usuário online ou o pôster Guia de instalação incluído com o 
projetor para instruções detalhadas.

Para usar o software Easy Interactive Tools, você precisa primeiro instalar o software no seu computador. 
Usuários do OS X também precisam instalar um driver que permite interatividade de toque por dedo ou 
caneta. Os dois programas de software estão disponíveis para download.

Para mais detalhes, consulte o Manual do usuário online do projetor ou visite:

www.epson.com.br/suporte

Uso do Ajuste automático da tela

A função de Ajuste automática da tela corrige automaticamente a posição e formato de qualquer imagem 
com até 2,8 metros (110 pol.) diagonais.

1. Colocar um marcador de canto em cada canto do local desejado para a imagem.

Se possível, evite fazer ajustes com as funções Ajuste automático da tela, Quick Corner 
ou Keystone do projetor. Isso pode resultar em uma redução da qualidade da imagem 
e da calibração da caneta ou de toque digital.

Certifique-se de selecionar a configuração correta de Tipo de Tela antes de fazer o 
Ajuste automático da tela. Se mudar o Tipo de Tela, os ajustes de tela são reiniciados. 
Consulte a página 44 para mais informações.

O Ajuste automático de tela pode não funcionar corretamente se:

❏ A superfície de projeção não for plana.

❏ Houver padrões, obstruções ou sujeira/detritos na superfície de projeção.

Os adesivos marcadores de canto só podem ser colocados uma vez. Se quiser reusar os 
marcadores, fixe-os no lugar usando os ímãs incluídos.
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2. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

3. Selecione Instalação.

4. Selecione Ajuste automático da tela.

5. Solte todos os botões e parafusos de ajuste.

Controle remoto Painel de controle
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6. Ajuste a posição do projetor de forma que os marcadores de canto fiquem completamente dentro das 
áreas destacadas nos cantos da imagem.

7. Aperte os botões e parafusos de ajuste que soltou anteriormente.

8. Abra a tampa frontal ( ).

9. Use a alavanca de foco para ajustar o foco ( ).

10. Depois de terminar de fazer o ajuste, feche a tampa frontal.

11. Aperte o botão [Enter] no controle remoto ou no painel de controle para iniciar o ajuste.

Quando o ajuste terminar, você pode usar a configuração de Quick Corner para fazer outros ajustes. 
Se usar as opções Correção de Arcos ou Correção de Pontos, os ajustes anteriores serão resetados.

Aperte todos os parafusos firmemente. Caso contrário, o projetor ou suporte de parede pode 
cair e causar ferimentos ou danos a propriedade.

Alerta
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Ajustes adicionais de tela

Correção do formato da imagem em uma tela curvada
Se estiver projetando em uma tela curvada, ajuste a configuração Correção de Arcos para corrigir o formato 
da imagem.

1. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

2. Selecione Instalação.

3. Selecione Correção Geométrica.

4. Selecione Correção de Arcos.

Se possível, evite fazer ajustes com as funções Ajuste automático da tela, Quick Corner 
ou Keystone do projetor. Isso pode resultar em uma redução da qualidade da imagem 
e da calibração da caneta ou de toque digital.

A instalação da unidade de toque requer uma superfície de projeção plana, lisa, 
sem deformações e com menos de 5 mm de irregularidade em qualquer direção 
na superfície da tela.

Controle remoto Painel de controle
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5. Selecione a área que deseja corrigir.

6. Use os botões de seta no controle remoto ou no painel de controle para mudar o formato da área 
selecionada.

7. Repita os passos 5 e 6 para ajustar áreas adicionais.

Correção do formato do canto
Você pode ajustar o formato dos cantos da imagem usando a configuração Quick Corner.

1. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

2. Selecione Instalação.

3. Selecione Correção Geométrica.

Controle remoto Painel de controle
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4. Selecione Quick Corner.

5. Selecione o canto que deseja corrigir.

6. Use os botões de seta no controle remoto ou no painel de controle para mudar o formato do canto 
selecionado.

7. Repita os passos 5 e 6 para ajustar cantos adicionais.

Correção do formato da imagem em pontos individuais
Você pode ajustar a imagem em pontos específicos usando a configuração Correção de Pontos.

1. Aperte o botão [Menu] no controle remoto ou no painel de controle.

2. Selecione Instalação.

Controle remoto Painel de controle
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3. Selecione Correção Geométrica.

4. Selecione Correção de Pontos.

5. Selecione o ponto na grande que deseja corrigir.

6. Use os botões de seta no controle remoto ou no painel de controle para mudar o formato do canto 
selecionado.

7. Repita os passos 5 e 6 para ajustar áreas adicionais.



Instalação de um cabo de segurança
Se o projetor for instalado em uma sala onde ele ficará sem supervisão, você pode usar uma trava de 
prevenção de furto disponível no comércio para prender o projetor a uma coluna ou outro objeto e evitar 
que ele seja levado por alguém.

Passe o cabo da trava de prevenção de furto pelo ponto de instalação do cabo de segurança.

Para mais detalhes sobre como travar o cabo, consulte o Manual do usuário fornecido com a trava.

Certifique-se de deixar o controle remoto, pilhas, caneta(s) interativa(s), pilhas da caneta, 
bandeja da caneta e carregador de pilha na sala com o projetor. Se o seu projetor veio com 
um guia de instalação específico ou uma lista de instalação, use a lista ao invés deste guia. 
Os acessórios incluídos com o projetor variam dependendo do modelo e da região. 
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