PowerLite® 85+/825+/826W+

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

Microfone
Conecte um microfone dinâmico ou condensador à porta Mic, usando um cabo
de mini-tomada de 3,5 mm.
OBSERVAÇÃO: Se estiver usando um microfone condensador, configure a
função Alimentação Plug-in como Ativado. Consulte o Manual do Usuário no
CD do projetor para mais informação.

Ligue o equipamento
1

Ligue o computador ou fonte de vídeo.

2

Conecte o projetor.

3

Gire o anel de foco para tornar a imagem mais nítida.
Gire o anel de zoom para reduzir ou ampliar a imagem.

Foco
Zoom

Selecione uma destas conexões:

Porta Monitor do Computador
Conecte um computador usando o cabo VGA que veio com o projetor.

3

Abra a tampa deslizante A/V Mute completamente.

Conecte até 4 dispositivos de vídeo e use o controle remoto para comutar
entre eles.

Conecte uma das extremidades do cabo à porta Computer1 ou Computer2
do projetor e a outra extremidade à porta monitor
do computador. Se
estiver usando um notebook, mude para exibição externa. Você também pode
conectar um cabo de áudio à porta Audio1 ou Audio2.

Se a sua imagem tiver uma aparência assim
ou assim
, você
colocou o projetor voltado para o lado da tela, em ângulo. Coloque-o
diretamente em frente à tela, com a lente paralela a ela.

5

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

ou assim

, aperte o

Uso do controle remoto

Aparelho de Vídeo

Cabo componenteCabo de vídeo RCA
Cabo S-Video (vídeo composto) Cabo de áudio
para-VGA
(não fornecido) (não fornecido) (não fornecido) (não fornecido)

4

4

Aperte o botão de energia

no projetor ou no controle remoto.

Certifique-se de pilhas estejam instaladas conforme mostrado (duas pilhas AA).

Indicador de energia

Botão de energia

Porta USB do Computador
Conecte um computador (Windows® 2000 SP4 ou posterior ou
Mac OS® X 10.5.1-10.6) usando o cabo USB que veio com o projetor.

O botão de energia

Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta
TypeB
(quadrada) do projetor. Conecte a ponta plana do cabo a qualquer porta
USB do computador. Depois, ligue o projetor (veja a seção “Ligue o
equipamento”). Você também pode conectar um cabo de áudio à porta
Audio2.

pisca verde e depois fica acesa.

OBSERVAÇÃO: Para desligar o projetor, aperte o botão de energia
duas
vezes, espere pelos dois bipes de confirmação e depois desconecte-o da
tomada. Não é necessário esperar que o projetor esfrie.

5

Câmera ou Dispositivo USB
Conecte uma câmera digital, câmera de documentos (câmera de documentos
Epson DC-06) ou outro dispositivo USB à porta
TypeA (achatada) do
projetor.

Siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display (em
Mac OS X, primeiro clique duas vezes no ícone USB Display Installer que
aparece na tela do computador). Depois aperte o botão USB no controle
remoto. (Só é necessário instalar o software a primeira vez que fizer a
conexão.)

El idioma predeterminado del sistema de menús es inglés. Para cambiar
el idioma a español, pulse el botón Menu del proyector o del control
remoto, seleccione el menú Extended (Extendida), luego pulse el botón
Enter. Seleccione Language (Idioma) y pulse el botón Enter, luego elija su
idioma y pulse el botón Enter. Pulse el botón Menu para salir del sistema
de menús.

Ajuste a imagem
1

2

Conecte o projetor à sua rede usando um cabo de Ethernet®. Consulte a seção
“Projeção em rede” na parte traseira deste pôster para mais informação.
Se você conectou uma câmera digital ou dispositivo de armazenamento USB,
você pode usar a função Slideshow (show de slides) do projetor para apresentar
imagens JPEG. Consulte o Manual do Usuário no CD do projetor.
Para informação sobre a reprodução de som pelo projetor conectando um
monitor externo, consulte o Manual do Usuário no CD do projetor.

Desliga a imagem
e o som do
projetor
Muda os slides
da apresentação
(somente para
conexão por
cabo USB

Escolhe qual
fonte exibir

Abre um menu
designado pelo
usuário

Controla o volume
do projetor

Navega os
menus do
projetor

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

Rede (LAN)

Liga e desliga o
projetor

Para elevar a imagem, aperte o botão de liberação do pé e levante a
frente do projetor. Solte o botão 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, veja o Manual do Usuário no CD
do projetor.
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Você pode usar o controle remoto para operar o projetor. Com o cabo
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Configuração de rede

Projeção em rede

Resolução de problemas

Onde obter ajuda

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

Instale o EasyMP® Network Projection e o EasyMP Monitor (Windows somente)
em cada computador que projetará em rede. Use o CD Epson Projector
Software for Meeting & Monitoring para instalar o software. Se precisar
configurar o projetor para a rede, consulte a seção “Configuração de rede.”

Caso veja uma tela vazia...

Manuais

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

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

1

•

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

Serviço de Suporte por Telefone

•

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

OBSERVAÇÃO: Se estiver usando o módulo opcional sem fio 802.11a/b/g, veja
o Manual do Usuário no CD do projetor para instruções de configuração.

1

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

Aperte o botão LAN no controle remoto.

• 		Se estiver usando um notebook Windows, aperte a tecla de função no seu
2

teclado que permite que exiba em um monitor externo (aguarde alguns
segundos até que o projetor sincronize depois de apertar a tecla). Ela
pode estar marcada como CRT/LCD ou que tenha um ícone como
.
Pode ser que tenha que apertar e segurar a tecla Fn enquanto aperta a
tecla de função.

Inicie o EasyMP Network Projection no seu computador.
Windows: Selecione
ou Inciar > Programas ou Todos os Programas >
EPSON Projector > EasyMP Network Projection > EasyMP Network
Projection V2.XX.
Mac OS X: Clique duas vezes no ícone EasyMP Network Projection na
pasta Aplicativos.

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

2

Selecione Para Configurações de Rede e aperte Enter.

3

Selecione Rede com fio e aperte Enter.

Tente usar a tecla CRT/LCD ou
como descrito acima. Na maioria dos
sistemas, ela permite que comute entre a tela LCD e o projetor, ou que exiba
nos dois ao mesmo tempo.

4

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

Se isso não funcionar, cheque as configurações de monitor para certificar-se de
que tanto a tela LCD como o monitor externo estejam ativados.

3

4
5

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

•

Se a sua rede não designar endereços automaticamente, desative
a opção DHCP e digite os ajustes para os parâmetros Endereço IP,
Máscara sub-rede e Endereço gateway, conforme necessário.

Para digitar números, use os botões
no controle remoto para
selecionar o número que deseja digitar, depois aperte o botão Enter.
Quando terminar de digitar o endereço no menu de rede, aperte o
botão Esc.

6

Para prevenir 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, aperte o
botão Esc, selecione Concluído e aperte o botão Enter para salvar as
suas configurações. Depois aperte Enter novamente para confirmar.

8

Aperte o botão Menu para sair do sistema de menus.

5

1

A partir do Painel de Controle do Windows, abra o utilitário de Vídeo
e selecione as configurações ou mude as configurações de exibição. No
Windows Vista®, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho
e selecione Personalizar, depois selecione Configurações de Vídeo.

2

Selecione Avançada ou Configurações Avançadas.

3

O método para ajuste da configuração varia; pode ser que tenha que
clicar na lingueta Monitor e certificar-se de que o monitor externo está
configurado como o modo de exibição primário e/ou ativado.

Taxas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Suporte pela Internet
Visite o site www.suporte-epson.com para obter soluções para problemas
comuns. Você pode fazer o download de utilitários e documentação, obter
respostas para as perguntas mais frequentes e obter soluções para problemas,
ou enviar um email para a Epson com as suas dúvidas.

Acessórios opcionais
Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o Manual do Usuário no CD
do projetor.
Você pode comprar telas, maletas de transporte ou outros acessórios de um
revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo,
entre em contato com o escritório de vendas Epson mais próximo.

Selecione o projetor que deseja conectar e clique em Ligar.
Caso não veja o projetor que deseja conectar, clique no botão de Pesquisa
automática. Se ainda assim não vir o projetor, clique no botão de busca
Pesquisa manual e digite o endereço de IP do projetor.

Faça o seguinte:

•

Selecione Ligação avançada e clique em OK.

Para falar com um especialista em suporte técnico para projetores, ligue para
(55-11) 3956-6868.

Caso veja uma mensagem pedindo que digite uma palavra-chave, digite
os quatro dígitos que aparecem na tela de espera LAN e clique em OK.
A imagem do computador é projetada, com uma barra suspensa:

Mac OS X

1

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

2

Clique em Detectar Monitores.

3

Certifique-se de que a opção Monitor VGA ou LCD Colorido esteja
selecionada

4

Clique em Arranjo ou Arranjar, depois selecione Espelhar Monitores.

Quando terminar de apresentar, clique em Desligar na barra de
ferramentas.
OBSERVAÇÃO: Você pode usar o módulo de LAN opcional sem fio para
fazer uma projeção sem fios. Para comprar um módulo LAN sem fio ou
outros acessórios, consulte a seção “Accessorios opcionais” à direita. Para
mais informação sobre o uso do projetor em rede, consulte o Manual
do Usuário e o Manual de Funcionamento EasyMP Network Projection
incluídos no CD do projetor.

Epson e EasyMP 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.
Aviso geral: Outros nomes de produtos podem ser usados aqui com o fim de identificação e podem ser marcas
comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.
A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.
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