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

Conecte o projetor
Escolha entre as seguintes conexões:

Porta de Monitor do Computador

Conecte um computador usando o cabo VGA fornecido com o projetor.

Conecte uma ponta à porta Computer1 ou Computer2 do projetor, e a outra 
à porta de monitor do computador. Se estiver usando um notebook, 
mude para exibição externa. Você também pode conectar um cabo de áudio 
ou microfone. 

Porta USB do Computador

Conecte um computador (somente Windows® 2000 ou posterior) usando o 
cabo USB fornecido com o projetor.

Conecte a ponta quadrada do cabo USB à porta USB Type B do 
projetor. Conecte a ponta plana do cabo a qualquer porta USB do computador. 
Você também pode conectar um cabo de áudio ou microfone.

 

Siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display. Depois 
pressione o botão USB no controle remoto.

Rede (LAN)

Conecte o projetor à sua rede usando um cabo de Ethernet®. Consulte “Projete 
pela Rede” no verso desta folha para mais informações.

Microfone

Conecte um microfone dinâmico à porta Mic, usando um cabo mini-jack 
de 3,5 mm.

Reprodutor de Vídeo

Conecte ate 4 dispositivos de vídeo e use o controle remoto para alternar 
entre eles.

Cabo de vídeo RCA 
(vídeo composto) 

(opcional)

Cabo 
S-Vídeo 

(opcional)

Cabo de vídeo 
Componente para 

VGA (opcional)

Cabo de 
áudio 

(opcional)

Câmera ou Dispositivo USB

Conecte uma câmera digital, câmera de documentos, ou outro dispositivo USB à 
porta USB Type A (plana) do projetor.

Se conectar uma câmera digital ou dispositivo de armazenamento USB, 
você pode usar o recurso Slideshow do projetor. Consulte o Manual de 
Funcionamento EasyMP no CD do projetor.

Para mais informações sobre reprodução de som pelo projetor ou sobre 
conexão de um monitor externo, consulte o Manual do Usuário no CD 
do projetor.

Ligue o equipamento
1 Ligue o computador ou fonte de vídeo.

2 Plugue o projetor.

3 Abra o slide A/V Mute completamente.

4 Pressione no projetor ou controle remoto.

Luz de energia

Botão de energia

 A luz de energia pisca em verde, depois fica acesa.

5 Para trocar o idioma do sistema de menus, faça o seguinte: aperte o 
botão Menu no controle remoto ou no projetor. Utilize os botões de 
flecha para cima e para baixo para selecionar Extended (Alargado) e 
aperte o botão Enter. Depois, selecione Language (Idioma) e aperte 
Enter. Selecione Português e aperte Enter. Quando terminar, aperte o 
botão Esc ou Menu para sair do sistema de menus do projetor.

 OSERVAÇÃO: Para desligar o projetor, pressione duas vezes, depois 
remova o plugue. Não é preciso esperar que o projetor esfrie.

Ajuste a imagem
1 Se não vir uma imagem, pressione o botão Source Search (Busca de 

Fonte) no projetor ou o botão Search (Busca) no controle remoto para 
selecionar a fonte de imagem.

 OSERVAÇÃO: Se ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas 
de visualização, consulte as dicas de resolução de problemas no verso 
desta folha.

2 Para levantar a imagem, pressione a alavanca azul de liberação do pé e 
levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé na posição 
desejada. 

3 Gire o anel de foco para melhorar a imagem.

 Gire o anel de zoom para reduzir ou amentar a imagem.

Zoom

Foco

4 Se a imagem parecer ou , o projetor foi colocado a um certo 
ângulo da tela. Coloque-o diretamente em frente ao centro da tela, de 
forma reta. 

5 Se a imagem parecer ou , pressione ou no projetor 
para corrigir.

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

Muda apresentação 
de slides (somente 

conexão USB)

Explora os 
menus do 

projetor

Escolhe qual 
fonte exibir

Controla o volume 
do projetor

Liga e desliga o 
projetor

Desliga som e 
imagem do projetor

O controle remoto pode ser usado para operar o projetor. Com o cabo 
USB, o controle remoto pode ser usado como um mouse sem fio. Para mais 
informações sobre utilização do controle remoto, consulte o Manual do 
Usuário.
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Resolução de problemas
Se vir uma tela em branco...

Se vir uma tela em branco ou uma mensagem de Sem sinal após ligar o 
computador, verifique o seguinte:

• Certifique-se de que a luz de energia no projetor está verde e não 
piscando, e o slide A/V Mute está aberto.

•  Pressione o botão Source Search (Busca de Fonte) no projetor ou o 
botão Search (Busca) no controle remoto para selecionar o computador 
como fonte de imagem.

•   Se estiver usando um notebook com Windows, pressione a tecla de função 
no teclado que permite a exibição em um monitor externo. Ela pode se 
chamar CRT/LCD ou ter um ícone como . Talvez seja necessário 
segurar a tecla Fn ao pressioná-la.

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

Windows

Tente usar a tecla CRT/LCD ou como descrito acima. Na maioria dos 
sistemas, esta tecla permite a alternância entre a tela LCD e o projetor, ou exibir 
em ambos ao mesmo tempo.

Se isso não funcionar, verifique as configurações do monitor para certificar-se 
de que tanto a tela LCD quanto a porta do monitor estão habilitadas.

1 No Painel de Controle do Windows, abra o utilitário Vídeo. No Windows 
Vista®, clique com o botão direito na área de trabalho e selecione 
Personalizar, depois selecione Configurações de Vídeo.

2 Clique em Configurações, depois clique em Avançadas. No Windows 
Vista, clique em Configurações Avançadas.

3 O método para ajustar a configuração varia; talvez seja preciso clicar em 
uma guia Monitor, depois certificar-se que a porta de Monitor externo 
está definida como primária e/ou habilitada.

Mac OS X

1 No menu da Apple®, selecione Prefêrencias do Sistema, depois 
selecione Monitor  ou Monitores.

2 Clique em Detectar Monitores.

3 Certifique-se de que a caixa de diálogo Monitor VGA ou LCD Colorido 
está selecionada.

4 Clique em Arranjo ou Arranjar, e certifique-se de que a opcão Espelhar 
Monitores esteja selecionada.

Projete pela rede
Instale EMP NS Connection em cada computador que projetará pela rede. Use 
o CD Epson Projector Software for Meeting & Monitoring para instalar 
o EMP NS Connection. Se precisar configurar o projetor para a rede, consulte 
“Configurações de Rede.”

1 Pressione o botão LAN no controle remoto.

2 Abra o EMP NS Connection no computador.

 Windows: Selecione Iniciar > Programas ou Todos os Programas > 
EPSON Projector > EMP NS Connection.

 Mac OS® X: Clique duas vezes no ícone EMP NS Connection  na pasta 
Aplicativos.

3 Selecione Advanced Connection Mode (Modo de Conexão Avançado) 
e clique em OK.

4 Selecione o projetor que deseja conectar, depois clique em Ligar. 

 Se não vir o projetor desejado, clique no botão Pesquisa automática.

5 Se vir uma mensagem pedindo por uma senha, insira os quatro dígitos 
que aparecem na tela de repouso da LAN e clique em OK.

 A imagem do computador é projetada, com uma barra de ferramentas 
flutuante:

 Quando tiver terminado a apresentação, clique em Desligar na barra de 
ferramentas.

 OSERVAÇÃO: Usando o módulo Wireless LAN (LAN Sem Fio) opcional, é 
possível projetar sem fio. Para comprar o módulo Wireless LAN ou outros 
acessórios, consulte “Acessórios Opcionais.” Para mais informações sobre 
utilização do controle remoto, consulte o Manual do Usuário e o Manual 
de Funcionamento do EasyMP.

Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson 
Corporation.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas 
comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso. 
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Configuração de rede
Se precisar configurar o projetor para a rede, você pode usar o sistema de menu 
do projetor.

1 Pressione o botão Menu no controle remoto, selecione o menu Rede, 
depois pressione Enter.

2 Escolha Para Configuração de Rede e pressione Enter.

3 Escolha Rede com fio e pressione Enter. 

4 Escolha Configurações IP e pressione Enter. Você verá uma janela 
como esta:

5 Realize uma das seguintes ações:

 • Caso a rede determine um endereço automaticamente, ative o 
parâmetro DHCP.

 • Caso a rede não determine um endereço automaticamente, desative 
a opção DHCP e insira o Endereço IP, a Máscara sub-rede e Endereço 
gateway do projetor, conforme necessário.  

 Para inserir números, use os botões no controle remoto para 
destacar o número que deseja inserir e pressione o botão Enter. Quando 
terminar de digitar um endereço no menu da rede, destaque Voltar e 
pressione o botão Enter.

6 Para evitar que o endereço de IP apareça na tela de espera, configure a 
opção Exibir endereço IP como Desactivado.

7 Quando terminar de fazer todas as modificações necessárias, selecione 
Concluído e pressione o botão Enter para salvar as suas configurações. 
Depois pressione Enter mais uma vez para confirmar.

8 Pressione o botão Menu para sair do sistema de menus.

Onde obter ajuda
Manuais

Para mais informações a respeito do uso do projetor, instale os manuais 
incluídos no CD do projetor.

Telefone

Brasil: (55 11) 3956-6868

Suporte On-line

Visite o site de suporte da Epson no endereço www.suporte-epson.com.br 
e selecione seu produto para obter soluções para os problemas mais comuns. 
É possível baixar utilitários e documentação, ver conselhos sobre resolução de 
problemas e perguntas frequentes, ou enviar um e-mail para a Epson com suas 
perguntas.

Acessórios Opcionais
Você pode comprar acessórios de um revendedor autorizado Epson.

Produto Número de série

Lâmpada de substituição  V13H010L50

Kit de substituição de filtro (2 filtros) V13H010L50

Módulo Wireless LAN V12H306P11

Chave USB de Conexão sem Fio Rápida V12H005M05
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