PowerLite® 1915/1925W

Conecte um computador usando o cabo VGA que veio com o projetor.

Ligue o equipamento
1
2

3

Aperte os botões Focus (Foco) para ajustar a nitidez da imagem.
Gire o anel de zoom para aumentar ou reduzir a imagem.

Ligue o computador ou fonte de vídeo.

Foco

Conecte o projetor à tomada.

Zoom
Cabo HDMI*

Cabo de vídeo componete
para VGA*

Porta Monitor do computador

Cabo VGA

Escolha uma destas conexões:

Cabo de S-Video*

Conexão do projetor

Cabo RCA vídeo (vídeo composto)*

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no
Manual do Usuário incluído no CD do projetor.

Conecte até 5 dispositivos de vídeo e use o controle remoto para comutar
entre eles.

Cabo de áudio*

Guia de Instalação

Equipamento de vídeo

3

Abra a porta deslizante A/V Mute completamente.

4

Se a sua imagem tiver uma aparência assim
ou assim
,o
projetor não está diretamente em frente à tela. Coloque-o diretamente
em frente à tela, de forma que a lente fique paralela a ela.

5

Se a sua imagem tiver uma aparência assim
botões
ou
no projetor para corrigi-la.

ou assim

, aperte os

Uso do controle remoto
Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas como mostrado (duas
pilhas AA).

* Esses cabos são opcionais.
Conecte uma das extremidades à porta Computer1 ou Computer2 do
projetor e a outra extremidade à porta
monitor do computador. Se
estiver usando um notebook, mude para função de exibição externa. Você
também pode conectar um cabo de áudio.

Câmera ou dispositivo USB
Conecte uma câmera digital ou outro dispositivo USB à porta USB1 tipo A
(achatada) do computador.

4

Aperte o botão

de energia no projetor ou no controle remoto.

Luz de energia

Porta USB do computador
Conecte um computador (somente Windows® 2000 ou posterior) usando o
cabo USB que veio com o projetor.
Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta USB
TypeB
do projetor. Conecte a extremidade achatada do cabo à qualquer porta USB
disponível do computador.

Botão de energia

Liga e desliga
o projetor

Escolhe qual fonte
deve exibir

Desativa o som
e a imagem
do projetor

Pen drive
Câmera digital

A luz de energia pisca na cor verde e depois fica acesa.

5
Conecte uma câmera de documentos da Epson à porta USB

Siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display. (Você só
precisa instalar o software a primeira vez que fizer a conexão.) Depois aperte
o botão USB no controle remoto.

.

Câmera de documentos DC-06

O idioma predeterminado do sistema de menus é inglês. Para mudar
o idioma para português, faça o seguinte: pressione o botão Menu no
controle remoto, selecione o menu Extended (Avançado) e pressione
Enter, depois selecione Language (Língua) e pressione Enter. Em
seguida, selecione Português e pressione Enter. Aperte o botão Menu
ou Esc para sair do sistema de menus do projetor quando terminar.

Ajuste a imagem

Conecte o projetor à uma rede com fios usando um cabo de Ethernet®. Veja
a seção “Projeção em uma rede com fios” na parte traseira deste pôster para
mais informações.

1
Se conectar uma câmera digital ou um dispositivo de armazenamento USB, você
pode usar a função EasyMP Slide Converter do projetor. Consulte o Maual de
Funcionamento em Rede e Sem Computador incluído no CD do projetor.

Para fazer a conexão a uma rede sem fios, veja a seção “Projeção sem fios” na
parte traseira deste pôster para informações.

Controla o volume
do projetor

Navega os
menus do
projetor

OBSERVAÇÃO: Para desativar o projetor, aperte o botão
de energia duas
vezes, depois desconecte o projetor da tomada. Não é necessário esperar o
projetor esfriar.

Rede (LAN)

Para informação sobre a conexão de um monitor ou alto-falantes externos,
consulte o Manual do Usuário incluído no CD do projetor.

Muda os slides da
apresentação (somente
conexão USB)

Se nenhuma imagem for exibida, aperte o botão Source Search
(Procurar Fonte) no projetor ou no controle remoto para selecionar a
fonte de imagem.
OBSERVAÇÃO: Caso você ainda veja uma tela vazia ou outros problemas
de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas na parte traseira
deste pôster.

2

Para levantar a imagem, aperte a alavanca cinza de liberação do pé e
suspenda a frente do projetor. Solte a alavanca para travar o pé no lugar.

Você pode usar o controle remoto para operar o projetor. Com o cabo
USB, você pode usar o controle remoto como um mouse sem fio. Para mais
informação sobre o uso do controle remoto, consulte o Manual do Usuário.
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Conecte uma câmera de documentos da Epson à porta USB

Siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display. (Você só
precisa instalar o software a primeira vez que fizer a conexão.) Depois aperte
o botão USB no controle remoto.
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Ajuste a imagem

Conecte o projetor à uma rede com fios usando um cabo de Ethernet®. Veja
a seção “Projeção em uma rede com fios” na parte traseira deste pôster para
mais informações.

1
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projetor esfriar.
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Se nenhuma imagem for exibida, aperte o botão Source Search
(Procurar Fonte) no projetor ou no controle remoto para selecionar a
fonte de imagem.
OBSERVAÇÃO: Caso você ainda veja uma tela vazia ou outros problemas
de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas na parte traseira
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Para levantar a imagem, aperte a alavanca cinza de liberação do pé e
suspenda a frente do projetor. Solte a alavanca para travar o pé no lugar.

Você pode usar o controle remoto para operar o projetor. Com o cabo
USB, você pode usar o controle remoto como um mouse sem fio. Para mais
informação sobre o uso do controle remoto, consulte o Manual do Usuário.

Projeção sem fio

9

Siga estes passos para conectar o projetor a uma rede sem fios 802.11g,
802.11b ou 802.11a. O seu computador deve ter uma placa ou interface
embutida sem fios e o sistema operacional Windows Vista®, Windows XP
Professional x64, Windows XP ou Windows 2000, ou Mac OS® X10.3 a 10.5.

1

Para instalar o módulo LAN, remova a tampa do módulo LAN sem fio
do projetor.

Se a sua rede designar endereços automaticamente, ative a função DHCP.
Caso contrário, desative a função DHCP e digite o Endereço IP, Máscara
sub-rede e o Endereço de gateway do projetor, conforme necessário.
Para digitar números, use os botões de flecha no controle remoto para
selecionar um número, depois aperte Enter. Quando terminar de digitar
o endereço, selecione Voltar e aperte Enter.

10 Para evitar que o SSID e o endereço de IP apareçam na tela de espera

da rede, configure a Visualização SSID e/ou Exibir endereço IP como
Desactivado.

11 Consulte a seção “Instalação do software de rede” para instruções
adicionais.

2

3

4

Encaixe o módulo LAN na porta e recoloque a tampa no lugar.

Para configurar o projetor para a sua rede sem fios, siga uma destas
sugestões:

•

8

Para instruções de instalação e uso do software de rede, consulte o Manual de
Funcionamento em Rede e Sem Computador.

Selecione Endereço IP e aperte Enter. Você verá uma tela como esta:

Caso veja uma tela vazia ou a mensagem Sem sinal depois de ligar o
computador, verifique o seguinte.

•

Certifique-se de que a luz de energia do projetor esteja verde e não esteja
piscando, e de que a tampa deslizante A/V Mute esteja aberta.

•

Aperte o botão Source Search (Procurar Fonte) no projetor ou no
controle remoto para selecionar o computador como a fonte de imagem.

•

Se estiver usando um notebook Windows, aperte a tecla de função no seu
teclado que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode estar
marcada como CRT/LCD ou ter um ícone assim
. Pode ser que tenha
que apertar e segurar a tecla Fn enquanto aperta a tecla de função.

Se você precisar contactar a Epson para obter serviços de suporte técnico, ligue
para este número de telefone: (55-11) 3956-6868
Taxas podem incidir sobre as chamadas.

Acessórios opcionais
Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o Manual do Usuário.
Você pode comprar telas, maletas de transporte e outros acessórios de um
revendedor autorizado Epson. Para achar o revendedor mais próximo, entre
em contato com a Epson.

Se o projetor e notebook não exibirem a mesma
imagem...

Se estiver usando a chave USB Quick Wireless Connection opcional,
coloque-a na porta USB1 do projetor, aguarde a mensagem que
será exibida, remova a chave e conecte-a à porta USB no seu
computador. Siga as instruções na tela para instalar o driver e
executar a sua apresentação. Para detalhes, consulte o Manual
do Usuário.

Windows

Se não estiver usando a chave, siga com estes passos.

1

A partir do painel de controle do Windows, abra o utilitário Vídeo. Em
Windows Vista, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho
e selecione Personalizar, depois selecione Propriedades de Vídeo.

2

Clique em Configurações, depois clique em Avançadas ou em
Configurações avançadas.

3

O método para ajustar a configuração varia. Pode ser necessário clicar na
guia Monitor e verificar se a porta de monitor externo está configurada
como primária e/ou ativada.

Tente usar a tecla CRT/LCD ou
como descrito acima. Na maioria dos
sistemas, essa tecla permite que comute entre a tela LCD e o projetor, ou que
exiba nos dois ao mesmo tempo.
Se isso não funcionar, verifique as configurações do monitor para certificar-se
de que tanto a tela LCD como a porta do monitor externo estejam ativadas.

Aperte o botão Menu no controle remoto, selecione o menu Rede e
aperte Enter.
Siga um destes passos:

•

Se a sua rede designar endereços automaticamente, ative a
função DHCP.

•

Se a sua rede não designar endereços automaticamente, desative a
função DHCP e digite o Enderço IP, Máscara sub-rede e Endereço
de gateway do projetor, conforme necessário.

Para digitar números, use os botões de flecha no controle remoto para
selecionar um número, depois aperte o botão Enter. Quando terminar de
digitar o endereço, selecione Voltar e aperte Enter.

Selecione Para Configuração de Rede e aperte Enter.
Selecione o menu Rede sem fios e aperte Enter.

Serviços de suporte por telefone

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

Selecione Para Configuração de Rede e aperte Enter.
Selecione o menu Rede com fios e aperte Enter.

Para mais informações sobre o uso do projetor, instale os manuais que vieram
no CD do projetor.

Esses manuais são instalados junto com o Manual do Usuário do projetor
e podem ser acessados se clicar nos ícones na área de trabalho do seu
computador.

Caso veja uma tela vazia...

2
3
4

Manuais

Suporte pela Internet

1

Aperte o botão Menu no controle remoto, selecione o menu Rede,
depois aperte Enter.

Onde obter ajuda

Para instruções de instalação e uso do EasyMP Monitor para monitorar os
projetores em rede, consulte o Guia do EasyMP Monitor.

Resolução de problemas

5

6
7

Instale o EasyMP® Network Projection e o Easy Management® EasyMP Monitor
(Windows somente) em cada computador que irá projetar na rede. Use o CD
marcado como Epson Projector Software for Meeting & Monitoring para
instalar esses programas.

Se precisar configurar o projetor para a rede, você pode usar o sistema de
menus do projetor.

Prenda a tampa usando o parafuso que veio com o módulo LAN.

•

5

Projeção em uma rede
com fios

Instalação do software
de rede

6

Para evitar que o endereço de IP apareça na tela de espera da rede,
configure a função Exibir Endereço IP como Desactivado.

7

Quando terminar de fazer todas as modificações necessárias, selecione
Configuração concluída e aperte Enter para gravar as suas
configurações. Depois aperte Enter novamente para confirmar.

8

Aperte o botão Menu para sair do sistema de menus.

Mac OS X

1

A partir do menu Apple®, selecione Preferências do Sistema, depois
selecione Monitor ou Monitores.

2
3

Clique em Detectar Monitores.

4

Certifique-se de que a opção Monitor VGA ou LCD Colorido esteja
selecionada.
Clique em Arranjo ou Arranjar, depois selecione Espelhar Monitores.

Epson, EasyMP e Easy Management são marcas registradas, e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca
registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Clique em Rápido ou Avançado e digite o SSID da sua rede.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com fim de indetificação e podem ser marcas
registradas de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.
A informação contida aqui está sujeita a modificações sem aviso prévio.
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Projeção sem fio

9

Siga estes passos para conectar o projetor a uma rede sem fios 802.11g,
802.11b ou 802.11a. O seu computador deve ter uma placa ou interface
embutida sem fios e o sistema operacional Windows Vista®, Windows XP
Professional x64, Windows XP ou Windows 2000, ou Mac OS® X10.3 a 10.5.

1

Para instalar o módulo LAN, remova a tampa do módulo LAN sem fio
do projetor.

Se a sua rede designar endereços automaticamente, ative a função DHCP.
Caso contrário, desative a função DHCP e digite o Endereço IP, Máscara
sub-rede e o Endereço de gateway do projetor, conforme necessário.
Para digitar números, use os botões de flecha no controle remoto para
selecionar um número, depois aperte Enter. Quando terminar de digitar
o endereço, selecione Voltar e aperte Enter.

10 Para evitar que o SSID e o endereço de IP apareçam na tela de espera

da rede, configure a Visualização SSID e/ou Exibir endereço IP como
Desactivado.

11 Consulte a seção “Instalação do software de rede” para instruções
adicionais.

2

3

4

Encaixe o módulo LAN na porta e recoloque a tampa no lugar.

Para configurar o projetor para a sua rede sem fios, siga uma destas
sugestões:

•

8

Para instruções de instalação e uso do software de rede, consulte o Manual de
Funcionamento em Rede e Sem Computador.

Selecione Endereço IP e aperte Enter. Você verá uma tela como esta:

Caso veja uma tela vazia ou a mensagem Sem sinal depois de ligar o
computador, verifique o seguinte.

•

Certifique-se de que a luz de energia do projetor esteja verde e não esteja
piscando, e de que a tampa deslizante A/V Mute esteja aberta.

•

Aperte o botão Source Search (Procurar Fonte) no projetor ou no
controle remoto para selecionar o computador como a fonte de imagem.

•

Se estiver usando um notebook Windows, aperte a tecla de função no seu
teclado que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode estar
marcada como CRT/LCD ou ter um ícone assim
. Pode ser que tenha
que apertar e segurar a tecla Fn enquanto aperta a tecla de função.

Se você precisar contactar a Epson para obter serviços de suporte técnico, ligue
para este número de telefone: (55-11) 3956-6868
Taxas podem incidir sobre as chamadas.

Acessórios opcionais
Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o Manual do Usuário.
Você pode comprar telas, maletas de transporte e outros acessórios de um
revendedor autorizado Epson. Para achar o revendedor mais próximo, entre
em contato com a Epson.

Se o projetor e notebook não exibirem a mesma
imagem...

Se estiver usando a chave USB Quick Wireless Connection opcional,
coloque-a na porta USB1 do projetor, aguarde a mensagem que
será exibida, remova a chave e conecte-a à porta USB no seu
computador. Siga as instruções na tela para instalar o driver e
executar a sua apresentação. Para detalhes, consulte o Manual
do Usuário.

Windows

Se não estiver usando a chave, siga com estes passos.

1

A partir do painel de controle do Windows, abra o utilitário Vídeo. Em
Windows Vista, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho
e selecione Personalizar, depois selecione Propriedades de Vídeo.

2

Clique em Configurações, depois clique em Avançadas ou em
Configurações avançadas.

3

O método para ajustar a configuração varia. Pode ser necessário clicar na
guia Monitor e verificar se a porta de monitor externo está configurada
como primária e/ou ativada.

Tente usar a tecla CRT/LCD ou
como descrito acima. Na maioria dos
sistemas, essa tecla permite que comute entre a tela LCD e o projetor, ou que
exiba nos dois ao mesmo tempo.
Se isso não funcionar, verifique as configurações do monitor para certificar-se
de que tanto a tela LCD como a porta do monitor externo estejam ativadas.

Aperte o botão Menu no controle remoto, selecione o menu Rede e
aperte Enter.
Siga um destes passos:

•

Se a sua rede designar endereços automaticamente, ative a
função DHCP.

•

Se a sua rede não designar endereços automaticamente, desative a
função DHCP e digite o Enderço IP, Máscara sub-rede e Endereço
de gateway do projetor, conforme necessário.

Para digitar números, use os botões de flecha no controle remoto para
selecionar um número, depois aperte o botão Enter. Quando terminar de
digitar o endereço, selecione Voltar e aperte Enter.

Selecione Para Configuração de Rede e aperte Enter.
Selecione o menu Rede sem fios e aperte Enter.

Serviços de suporte por telefone

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

Selecione Para Configuração de Rede e aperte Enter.
Selecione o menu Rede com fios e aperte Enter.

Para mais informações sobre o uso do projetor, instale os manuais que vieram
no CD do projetor.

Esses manuais são instalados junto com o Manual do Usuário do projetor
e podem ser acessados se clicar nos ícones na área de trabalho do seu
computador.

Caso veja uma tela vazia...
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Manuais

Suporte pela Internet

1

Aperte o botão Menu no controle remoto, selecione o menu Rede,
depois aperte Enter.

Onde obter ajuda

Para instruções de instalação e uso do EasyMP Monitor para monitorar os
projetores em rede, consulte o Guia do EasyMP Monitor.

Resolução de problemas

5

6
7

Instale o EasyMP® Network Projection e o Easy Management® EasyMP Monitor
(Windows somente) em cada computador que irá projetar na rede. Use o CD
marcado como Epson Projector Software for Meeting & Monitoring para
instalar esses programas.

Se precisar configurar o projetor para a rede, você pode usar o sistema de
menus do projetor.

Prenda a tampa usando o parafuso que veio com o módulo LAN.

•

5

Projeção em uma rede
com fios

Instalação do software
de rede

6

Para evitar que o endereço de IP apareça na tela de espera da rede,
configure a função Exibir Endereço IP como Desactivado.

7

Quando terminar de fazer todas as modificações necessárias, selecione
Configuração concluída e aperte Enter para gravar as suas
configurações. Depois aperte Enter novamente para confirmar.

8

Aperte o botão Menu para sair do sistema de menus.

Mac OS X

1

A partir do menu Apple®, selecione Preferências do Sistema, depois
selecione Monitor ou Monitores.

2
3

Clique em Detectar Monitores.

4

Certifique-se de que a opção Monitor VGA ou LCD Colorido esteja
selecionada.
Clique em Arranjo ou Arranjar, depois selecione Espelhar Monitores.

Epson, EasyMP e Easy Management são marcas registradas, e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca
registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Clique em Rápido ou Avançado e digite o SSID da sua rede.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com fim de indetificação e podem ser marcas
registradas de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.
A informação contida aqui está sujeita a modificações sem aviso prévio.
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