Ajusta a imagem
do computador
automaticamente
Muda a
relação de aspecto

Este cartão de referência rápida oferece instruções rápidas sobre a

Você pode comprar peças de
substituição de um revendedor
autorizado Epson. Veja a seção “Onde
obter ajuda” neste cartão para mais
informação.

Compre materiais e acessórios
Você pode comprar telas e outros
acessórios de um revendedor autorizado
Epson. Para encontrar o revendedor
mais próximo, entre em contato com
a Epson, conforme descrito na seção
“Suporte técnico da Epson”.

Para a imagem; som
continua

conexão do seu projetor PowerLite e sobre o uso de funções básicas.
Para detalhes, instale e visualize o Manual do usuário incluído no CD
do projetor.

Seleciona entre 8
modos de cor
Usa o teclado numérico
para digitar senhas,
configurações de IP,
etc.

Cabo VGA para
componente (opcional)

Ativa a divisão de tela

Aumenta e diminui a
imagem

V13H134A17

Cabo vídeo composto (BNC) (opcional)

Desliga a imagem e o
áudio temporariamente

Ativa o cursor na tela

Filtro de ar

Cabo de áudio (opcional)

Muda de slide ou
página durante uma
apresentação

Lâmpada de substituição
PowerLite Pro G5550NL V13H010L62
PowerLite Pro
G5650WNL/G5950NL
V13H010L63

Cabo vídeo composto (opcional)

Seleciona configurações
do menu

Cancela a operação
atual e volta ao menu
anterior

Fale com um representante do
suporte técnico
Você pode falar com um representante
do suporte técnico ligando para:
+55-11-3956-6868

Referência rápida

No de referência

Cabo S-vídeo (opcional)

Navega entre as
configurações do menu;
movimenta o cursor

Abre menus designados
pelo usuário

Produto

®

Cabo HDMI (opcional)

Abre menus do projetor

Troca de ID do
controle remoto

Suporte via internet
Visite o site da Epson no endereço
www.suporte-epson.com.br e
selecione o seu produto para ver
soluções de problemas comuns.
É possível baixar utilitários e
documentação, ver as perguntas mais
comuns e conselhos para soluções de
problemas ou mandar um e-mail para a
Epson com as suas perguntas.

PowerLite Pro G5550NL/G5650WNL/G5950NL

Cabo de mini-tomada estéreo (opcional)

Seleciona uma fonte

Alterna fontes de
imagem

Peças de substituição

Cabo VGA para
componente� (opcional)
����������

Liga e desliga
o projetor

Onde obter ajuda

Cabo VGA

Mapa do controle remoto

Digita senhas
Exibe a ajuda na tela
Controla o volume
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Instalação dos manuais
1. Insira o CD do projetor no leitor de
CD ou DVD do seu computador.
(Clique duas vezes no ícone de
instalação Epson, se necessário).
2. Selecione o seu idioma e selecione
o modelo do seu projetor. Depois
clique em Instale os manuais
do usuário dos projetores para
instalar os manuais. Para usuários
de Windows®, clique em Instale um
link para baixar EasyMP Monitor
para instalar um ícone na área de
trabalho do seu computador para
poder acessar o software EasyMP
Monitor.
3. Para visualizar os manuais, clique
duas vezes nos ícones na área
de trabalho do seu computador
para Guia do PowerLite Pro
G5650WNL_G5950NL, Guia do
EasyMP Network Projection, Guia
do EasyMP Multi Projection, Link
para o Guia do EasyMP Monitor
(apenas para usuários de Windows),
Guia do PC Free, ou Guia do
EasyMP Slide Converter (apenas
para usuários de Windows)

Ativação do projetor
1. Ligue o seu computador ou fonte
de imagem.
2. Retire a tampa da lente.
3. Pressione o botão
de energia.
Quando a luz ficar verde, o projetor
estará pronto.
Observação: Caso a função Direct
Power On esteja ativada, será possível
ligar o projetor sem pressionar o
botão
de energia; apenas ligue-o
na tomada ou ligue o interruptor que
controla a tomada na qual o projetor
está conectado. Para ativar esta função,
consulte o Manual do usuário.

4. Se a sua imagem não aparecer,
consulte “Alternar entre fontes
de imagem” ou “Solução de
problemas”.

Mudar o idioma
O projetor está configurado para
exibir o texto dos menus em inglês,
mas é possível mudá-lo para
português.
1. Aperte o botão Menu no controle
remoto para acessar o sistema de
menus do projetor.
2. Selecione Extended e aperte
Enter.
3. Selecione Language e aperte
Enter.
4. Selecione Português e aperte
Enter.
5. Aperte o botão Menu para sair
do sistema de menus do projetor
quando terminar.

Alternar entre fontes de
imagem

Ajuste da posição da
imagem
Se o projetor estiver instalado no teto,
use o botão de deslocamento vertical
da lente para mover a imagem para
cima e para baixo ou use o botão de
deslocamento horizontal para mover
a imagem para esquerda ou para
direita. Também é possível usar a peça
de montagem no teto para ajustar a
posição.

Foco e zoom
Gire o anel de foco para ajustar a
nitidez da imagem.

Gire o anel de zoom para diminuir/
aumentar o tamanho da imagem.

É possível ajustar ainda mais a
altura ou o nível da imagem girando
os pés do projetor. Use o botão de
deslocamento horizontal para mover a
imagem para esquerda ou para direita.

Desativação do projetor
Pressione o botão de energia
para
desligar o projetor. Na mensagem de
confirmação, pressione o botão de
energia
novamente.

Botão de deslocamento
vertical

Pressione o botão Search ou um
dos botões de Source no controle
remoto, ou o botão Source Search
no projetor.

Pressione o botão Aspect no controle
remoto para mudar a relação de
aspecto.
Para entrada de imagens nas portas
Computer1 ou Computer2, selecione
Normal para redimensionar a imagem
automaticamente.

Botão de deslocamento
horizontal

Se o projetor estiver em uma mesa,
coloque o projetor de maneira que
fique de frente para a tela o mais reto
possível. Para levantar a imagem,
use o botão de deslocamento vertical
da lente como mostrado acima ou
pressione a alavanca azul de liberação
do pé e levante a frente do projetor
para estender a frente do pé ajustável.
Libere a alavanca para bloquear o pé
na posição desejada.

Mudança da relação de
aspecto

Correção do formato da
imagem
•

Se a sua imagem está assim
ou assim
,������������������
pressione
�����������������
o botão
ou no projetor para corrigi-la.
Também é possível usar o controle
remoto para corrigir o formato da
imagem (consulte o Manual do
usuário).

•

Se a sua imagem está assim
ou assim
, pressione o
botão
ou
no projetor para
corrigi-la. Também é possível usar
o controle remoto para corrigir o
formato da imagem (consulte o
Manual do usuário).

•

Se a sua imagem está torta de
todos os lados, é possível usar a
função Quick Corner® para ajustar
o seu formato. Consulte o Manual
do usuário.

Observação: Caso a função Direct
Power On esteja ativada, será possível
desligar o projetor da tomada ou desligar o
interruptor que controla a tomada na qual
o projetor está conectado.

Com a tecnologia Instant Off ® da
Epson, você não precisa aguardar
até que o projetor esfrie; apenas
desligue-o ou desonecte-o da tomada
quando tiver terminado de usá-lo.

Solução de problemas
Você vê uma tela em branco ou a
mensagem Sem sinal.
•

Certifique-se de que a luz de
energia
no projetor está verde
e não está piscando e de que a
tampa da lente foi retirada.

•

Certifique-se de que os cabos
estão conectados corretamente.
Consulte o Manual do usuário.

•

Talvez seja preciso mudar a fonte
da imagem. Consulte a seção
“Alternar entre fontes de imagem”.
(Também verifique se o dispositivo
usado como fonte está ligado.)

O projetor e o notebook não exibem
a mesma imagem.
Windows
Pressione a tecla de função no seu
teclado que permita exibir em um
monitor externo (aguarde alguns
segundos até que o projetor sincronize
depois de apertar a tecla). Pode ser
que esteja indicado� CRT/LCD ou
tenha o ícone
, e talvez tenha
que manter a tecla Fn pressionada
enquanto pressiona a outra tecla.
Se isso não funcionar, abra o utilitário
de Vídeo ou Monitor de acordo com
as instruções para o seu sistema
operacional:
Windows 7: Abra o utilitário Vídeo no
Painel de Controle, clique em Alterar
configuração de vídeo e depois em
Confiugrações avançadas.
Windows Vista®: Clique com o botão
direito do mouse na área de trabalho
e selecione Personalizar, clique em
Configurações de Vídeo e depois em
Configurações Avançadas.
Windows XP: Abra o utilitário
Monitores no Painel de controle,
clique em Vídeo e depois em
Configurações Avançadas.
Certifique-se de que o seu monitor
externo está configurado como
monitor principal ou está ativado.
Consulte a documentação do seu
computador ou a ajuda on-line para
mais detalhes.
Mac OS® X
Selecione Preferencias do Sistema,
Monitor ou Monitores e depois
Detectar Monitores. Se estiver
utilizando Mac OS X 10.6.x, selecione
Exibir monitores na barra de menus.
Se estiver utilizando outra versão de
Mac OS X, selecione Monitor VGA ou
LCD Colorido e Arranjo ou Arranjar
e, por último, Espelhar monitores.

Instalação dos manuais
1. Insira o CD do projetor no leitor de
CD ou DVD do seu computador.
(Clique duas vezes no ícone de
instalação Epson, se necessário).
2. Selecione o seu idioma e selecione
o modelo do seu projetor. Depois
clique em Instale os manuais
do usuário dos projetores para
instalar os manuais. Para usuários
de Windows®, clique em Instale um
link para baixar EasyMP Monitor
para instalar um ícone na área de
trabalho do seu computador para
poder acessar o software EasyMP
Monitor.
3. Para visualizar os manuais, clique
duas vezes nos ícones na área
de trabalho do seu computador
para Guia do PowerLite Pro
G5650WNL_G5950NL, Guia do
EasyMP Network Projection, Guia
do EasyMP Multi Projection, Link
para o Guia do EasyMP Monitor
(apenas para usuários de Windows),
Guia do PC Free, ou Guia do
EasyMP Slide Converter (apenas
para usuários de Windows)

Ativação do projetor
1. Ligue o seu computador ou fonte
de imagem.
2. Retire a tampa da lente.
3. Pressione o botão
de energia.
Quando a luz ficar verde, o projetor
estará pronto.
Observação: Caso a função Direct
Power On esteja ativada, será possível
ligar o projetor sem pressionar o
botão
de energia; apenas ligue-o
na tomada ou ligue o interruptor que
controla a tomada na qual o projetor
está conectado. Para ativar esta função,
consulte o Manual do usuário.

4. Se a sua imagem não aparecer,
consulte “Alternar entre fontes
de imagem” ou “Solução de
problemas”.

Mudar o idioma
O projetor está configurado para
exibir o texto dos menus em inglês,
mas é possível mudá-lo para
português.
1. Aperte o botão Menu no controle
remoto para acessar o sistema de
menus do projetor.
2. Selecione Extended e aperte
Enter.
3. Selecione Language e aperte
Enter.
4. Selecione Português e aperte
Enter.
5. Aperte o botão Menu para sair
do sistema de menus do projetor
quando terminar.

Alternar entre fontes de
imagem

Ajuste da posição da
imagem
Se o projetor estiver instalado no teto,
use o botão de deslocamento vertical
da lente para mover a imagem para
cima e para baixo ou use o botão de
deslocamento horizontal para mover
a imagem para esquerda ou para
direita. Também é possível usar a peça
de montagem no teto para ajustar a
posição.

Foco e zoom
Gire o anel de foco para ajustar a
nitidez da imagem.

Gire o anel de zoom para diminuir/
aumentar o tamanho da imagem.

É possível ajustar ainda mais a
altura ou o nível da imagem girando
os pés do projetor. Use o botão de
deslocamento horizontal para mover a
imagem para esquerda ou para direita.

Desativação do projetor
Pressione o botão de energia
para
desligar o projetor. Na mensagem de
confirmação, pressione o botão de
energia
novamente.

Botão de deslocamento
vertical

Pressione o botão Search ou um
dos botões de Source no controle
remoto, ou o botão Source Search
no projetor.

Pressione o botão Aspect no controle
remoto para mudar a relação de
aspecto.
Para entrada de imagens nas portas
Computer1 ou Computer2, selecione
Normal para redimensionar a imagem
automaticamente.

Botão de deslocamento
horizontal

Se o projetor estiver em uma mesa,
coloque o projetor de maneira que
fique de frente para a tela o mais reto
possível. Para levantar a imagem,
use o botão de deslocamento vertical
da lente como mostrado acima ou
pressione a alavanca azul de liberação
do pé e levante a frente do projetor
para estender a frente do pé ajustável.
Libere a alavanca para bloquear o pé
na posição desejada.

Mudança da relação de
aspecto

Correção do formato da
imagem
•

Se a sua imagem está assim
ou assim
,������������������
pressione
�����������������
o botão
ou no projetor para corrigi-la.
Também é possível usar o controle
remoto para corrigir o formato da
imagem (consulte o Manual do
usuário).

•

Se a sua imagem está assim
ou assim
, pressione o
botão
ou
no projetor para
corrigi-la. Também é possível usar
o controle remoto para corrigir o
formato da imagem (consulte o
Manual do usuário).

•

Se a sua imagem está torta de
todos os lados, é possível usar a
função Quick Corner® para ajustar
o seu formato. Consulte o Manual
do usuário.

Observação: Caso a função Direct
Power On esteja ativada, será possível
desligar o projetor da tomada ou desligar o
interruptor que controla a tomada na qual
o projetor está conectado.

Com a tecnologia Instant Off ® da
Epson, você não precisa aguardar
até que o projetor esfrie; apenas
desligue-o ou desonecte-o da tomada
quando tiver terminado de usá-lo.

Solução de problemas
Você vê uma tela em branco ou a
mensagem Sem sinal.
•

Certifique-se de que a luz de
energia
no projetor está verde
e não está piscando e de que a
tampa da lente foi retirada.

•

Certifique-se de que os cabos
estão conectados corretamente.
Consulte o Manual do usuário.

•

Talvez seja preciso mudar a fonte
da imagem. Consulte a seção
“Alternar entre fontes de imagem”.
(Também verifique se o dispositivo
usado como fonte está ligado.)

O projetor e o notebook não exibem
a mesma imagem.
Windows
Pressione a tecla de função no seu
teclado que permita exibir em um
monitor externo (aguarde alguns
segundos até que o projetor sincronize
depois de apertar a tecla). Pode ser
que esteja indicado� CRT/LCD ou
tenha o ícone
, e talvez tenha
que manter a tecla Fn pressionada
enquanto pressiona a outra tecla.
Se isso não funcionar, abra o utilitário
de Vídeo ou Monitor de acordo com
as instruções para o seu sistema
operacional:
Windows 7: Abra o utilitário Vídeo no
Painel de Controle, clique em Alterar
configuração de vídeo e depois em
Confiugrações avançadas.
Windows Vista®: Clique com o botão
direito do mouse na área de trabalho
e selecione Personalizar, clique em
Configurações de Vídeo e depois em
Configurações Avançadas.
Windows XP: Abra o utilitário
Monitores no Painel de controle,
clique em Vídeo e depois em
Configurações Avançadas.
Certifique-se de que o seu monitor
externo está configurado como
monitor principal ou está ativado.
Consulte a documentação do seu
computador ou a ajuda on-line para
mais detalhes.
Mac OS® X
Selecione Preferencias do Sistema,
Monitor ou Monitores e depois
Detectar Monitores. Se estiver
utilizando Mac OS X 10.6.x, selecione
Exibir monitores na barra de menus.
Se estiver utilizando outra versão de
Mac OS X, selecione Monitor VGA ou
LCD Colorido e Arranjo ou Arranjar
e, por último, Espelhar monitores.

Instalação dos manuais
1. Insira o CD do projetor no leitor de
CD ou DVD do seu computador.
(Clique duas vezes no ícone de
instalação Epson, se necessário).
2. Selecione o seu idioma e selecione
o modelo do seu projetor. Depois
clique em Instale os manuais
do usuário dos projetores para
instalar os manuais. Para usuários
de Windows®, clique em Instale um
link para baixar EasyMP Monitor
para instalar um ícone na área de
trabalho do seu computador para
poder acessar o software EasyMP
Monitor.
3. Para visualizar os manuais, clique
duas vezes nos ícones na área
de trabalho do seu computador
para Guia do PowerLite Pro
G5650WNL_G5950NL, Guia do
EasyMP Network Projection, Guia
do EasyMP Multi Projection, Link
para o Guia do EasyMP Monitor
(apenas para usuários de Windows),
Guia do PC Free, ou Guia do
EasyMP Slide Converter (apenas
para usuários de Windows)

Ativação do projetor
1. Ligue o seu computador ou fonte
de imagem.
2. Retire a tampa da lente.
3. Pressione o botão
de energia.
Quando a luz ficar verde, o projetor
estará pronto.
Observação: Caso a função Direct
Power On esteja ativada, será possível
ligar o projetor sem pressionar o
botão
de energia; apenas ligue-o
na tomada ou ligue o interruptor que
controla a tomada na qual o projetor
está conectado. Para ativar esta função,
consulte o Manual do usuário.

4. Se a sua imagem não aparecer,
consulte “Alternar entre fontes
de imagem” ou “Solução de
problemas”.

Mudar o idioma
O projetor está configurado para
exibir o texto dos menus em inglês,
mas é possível mudá-lo para
português.
1. Aperte o botão Menu no controle
remoto para acessar o sistema de
menus do projetor.
2. Selecione Extended e aperte
Enter.
3. Selecione Language e aperte
Enter.
4. Selecione Português e aperte
Enter.
5. Aperte o botão Menu para sair
do sistema de menus do projetor
quando terminar.

Alternar entre fontes de
imagem

Ajuste da posição da
imagem
Se o projetor estiver instalado no teto,
use o botão de deslocamento vertical
da lente para mover a imagem para
cima e para baixo ou use o botão de
deslocamento horizontal para mover
a imagem para esquerda ou para
direita. Também é possível usar a peça
de montagem no teto para ajustar a
posição.

Foco e zoom
Gire o anel de foco para ajustar a
nitidez da imagem.

Gire o anel de zoom para diminuir/
aumentar o tamanho da imagem.

É possível ajustar ainda mais a
altura ou o nível da imagem girando
os pés do projetor. Use o botão de
deslocamento horizontal para mover a
imagem para esquerda ou para direita.

Desativação do projetor
Pressione o botão de energia
para
desligar o projetor. Na mensagem de
confirmação, pressione o botão de
energia
novamente.

Botão de deslocamento
vertical

Pressione o botão Search ou um
dos botões de Source no controle
remoto, ou o botão Source Search
no projetor.

Pressione o botão Aspect no controle
remoto para mudar a relação de
aspecto.
Para entrada de imagens nas portas
Computer1 ou Computer2, selecione
Normal para redimensionar a imagem
automaticamente.

Botão de deslocamento
horizontal

Se o projetor estiver em uma mesa,
coloque o projetor de maneira que
fique de frente para a tela o mais reto
possível. Para levantar a imagem,
use o botão de deslocamento vertical
da lente como mostrado acima ou
pressione a alavanca azul de liberação
do pé e levante a frente do projetor
para estender a frente do pé ajustável.
Libere a alavanca para bloquear o pé
na posição desejada.

Mudança da relação de
aspecto

Correção do formato da
imagem
•

Se a sua imagem está assim
ou assim
,������������������
pressione
�����������������
o botão
ou no projetor para corrigi-la.
Também é possível usar o controle
remoto para corrigir o formato da
imagem (consulte o Manual do
usuário).

•

Se a sua imagem está assim
ou assim
, pressione o
botão
ou
no projetor para
corrigi-la. Também é possível usar
o controle remoto para corrigir o
formato da imagem (consulte o
Manual do usuário).

•

Se a sua imagem está torta de
todos os lados, é possível usar a
função Quick Corner® para ajustar
o seu formato. Consulte o Manual
do usuário.

Observação: Caso a função Direct
Power On esteja ativada, será possível
desligar o projetor da tomada ou desligar o
interruptor que controla a tomada na qual
o projetor está conectado.

Com a tecnologia Instant Off ® da
Epson, você não precisa aguardar
até que o projetor esfrie; apenas
desligue-o ou desonecte-o da tomada
quando tiver terminado de usá-lo.

Solução de problemas
Você vê uma tela em branco ou a
mensagem Sem sinal.
•

Certifique-se de que a luz de
energia
no projetor está verde
e não está piscando e de que a
tampa da lente foi retirada.

•

Certifique-se de que os cabos
estão conectados corretamente.
Consulte o Manual do usuário.

•

Talvez seja preciso mudar a fonte
da imagem. Consulte a seção
“Alternar entre fontes de imagem”.
(Também verifique se o dispositivo
usado como fonte está ligado.)

O projetor e o notebook não exibem
a mesma imagem.
Windows
Pressione a tecla de função no seu
teclado que permita exibir em um
monitor externo (aguarde alguns
segundos até que o projetor sincronize
depois de apertar a tecla). Pode ser
que esteja indicado� CRT/LCD ou
tenha o ícone
, e talvez tenha
que manter a tecla Fn pressionada
enquanto pressiona a outra tecla.
Se isso não funcionar, abra o utilitário
de Vídeo ou Monitor de acordo com
as instruções para o seu sistema
operacional:
Windows 7: Abra o utilitário Vídeo no
Painel de Controle, clique em Alterar
configuração de vídeo e depois em
Confiugrações avançadas.
Windows Vista®: Clique com o botão
direito do mouse na área de trabalho
e selecione Personalizar, clique em
Configurações de Vídeo e depois em
Configurações Avançadas.
Windows XP: Abra o utilitário
Monitores no Painel de controle,
clique em Vídeo e depois em
Configurações Avançadas.
Certifique-se de que o seu monitor
externo está configurado como
monitor principal ou está ativado.
Consulte a documentação do seu
computador ou a ajuda on-line para
mais detalhes.
Mac OS® X
Selecione Preferencias do Sistema,
Monitor ou Monitores e depois
Detectar Monitores. Se estiver
utilizando Mac OS X 10.6.x, selecione
Exibir monitores na barra de menus.
Se estiver utilizando outra versão de
Mac OS X, selecione Monitor VGA ou
LCD Colorido e Arranjo ou Arranjar
e, por último, Espelhar monitores.

Ajusta a imagem
do computador
automaticamente
Muda a
relação de aspecto

Este cartão de referência rápida oferece instruções rápidas sobre a

Você pode comprar peças de
substituição de um revendedor
autorizado Epson. Veja a seção “Onde
obter ajuda” neste cartão para mais
informação.

Compre materiais e acessórios
Você pode comprar telas e outros
acessórios de um revendedor autorizado
Epson. Para encontrar o revendedor
mais próximo, entre em contato com
a Epson, conforme descrito na seção
“Suporte técnico da Epson”.

Para a imagem; som
continua

conexão do seu projetor PowerLite e sobre o uso de funções básicas.
Para detalhes, instale e visualize o Manual do usuário incluído no CD
do projetor.

Seleciona entre 8
modos de cor
Usa o teclado numérico
para digitar senhas,
configurações de IP,
etc.

Cabo VGA para
componente (opcional)

Ativa a divisão de tela

Aumenta e diminui a
imagem

V13H134A17

Cabo vídeo composto (BNC) (opcional)

Desliga a imagem e o
áudio temporariamente

Ativa o cursor na tela

Filtro de ar

Cabo de áudio (opcional)

Muda de slide ou
página durante uma
apresentação

Lâmpada de substituição
PowerLite Pro G5550NL V13H010L62
PowerLite Pro
G5650WNL/G5950NL
V13H010L63

Cabo vídeo composto (opcional)

Seleciona configurações
do menu

Cancela a operação
atual e volta ao menu
anterior

Fale com um representante do
suporte técnico
Você pode falar com um representante
do suporte técnico ligando para:
+55-11-3956-6868

Referência rápida

No de referência

Cabo S-vídeo (opcional)

Navega entre as
configurações do menu;
movimenta o cursor

Abre menus designados
pelo usuário

Produto

®

Cabo HDMI (opcional)

Abre menus do projetor

Troca de ID do
controle remoto

Suporte via internet
Visite o site da Epson no endereço
www.suporte-epson.com.br e
selecione o seu produto para ver
soluções de problemas comuns.
É possível baixar utilitários e
documentação, ver as perguntas mais
comuns e conselhos para soluções de
problemas ou mandar um e-mail para a
Epson com as suas perguntas.

PowerLite Pro G5550NL/G5650WNL/G5950NL

Cabo de mini-tomada estéreo (opcional)

Seleciona uma fonte

Alterna fontes de
imagem

Peças de substituição

Cabo VGA para
componente� (opcional)
����������

Liga e desliga
o projetor

Onde obter ajuda

Cabo VGA

Mapa do controle remoto

Digita senhas
Exibe a ajuda na tela
Controla o volume
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Ajusta a imagem
do computador
automaticamente
Muda a
relação de aspecto

Este cartão de referência rápida oferece instruções rápidas sobre a

Você pode comprar peças de
substituição de um revendedor
autorizado Epson. Veja a seção “Onde
obter ajuda” neste cartão para mais
informação.

Compre materiais e acessórios
Você pode comprar telas e outros
acessórios de um revendedor autorizado
Epson. Para encontrar o revendedor
mais próximo, entre em contato com
a Epson, conforme descrito na seção
“Suporte técnico da Epson”.

Para a imagem; som
continua

conexão do seu projetor PowerLite e sobre o uso de funções básicas.
Para detalhes, instale e visualize o Manual do usuário incluído no CD
do projetor.

Seleciona entre 8
modos de cor
Usa o teclado numérico
para digitar senhas,
configurações de IP,
etc.

Cabo VGA para
componente (opcional)

Ativa a divisão de tela

Aumenta e diminui a
imagem

V13H134A17

Cabo vídeo composto (BNC) (opcional)

Desliga a imagem e o
áudio temporariamente

Ativa o cursor na tela

Filtro de ar

Cabo de áudio (opcional)

Muda de slide ou
página durante uma
apresentação

Lâmpada de substituição
PowerLite Pro G5550NL V13H010L62
PowerLite Pro
G5650WNL/G5950NL
V13H010L63

Cabo vídeo composto (opcional)

Seleciona configurações
do menu

Cancela a operação
atual e volta ao menu
anterior

Fale com um representante do
suporte técnico
Você pode falar com um representante
do suporte técnico ligando para:
+55-11-3956-6868

Referência rápida

No de referência

Cabo S-vídeo (opcional)

Navega entre as
configurações do menu;
movimenta o cursor

Abre menus designados
pelo usuário

Produto

®

Cabo HDMI (opcional)

Abre menus do projetor

Troca de ID do
controle remoto

Suporte via internet
Visite o site da Epson no endereço
www.suporte-epson.com.br e
selecione o seu produto para ver
soluções de problemas comuns.
É possível baixar utilitários e
documentação, ver as perguntas mais
comuns e conselhos para soluções de
problemas ou mandar um e-mail para a
Epson com as suas perguntas.

PowerLite Pro G5550NL/G5650WNL/G5950NL

Cabo de mini-tomada estéreo (opcional)

Seleciona uma fonte

Alterna fontes de
imagem

Peças de substituição

Cabo VGA para
componente� (opcional)
����������

Liga e desliga
o projetor

Onde obter ajuda

Cabo VGA

Mapa do controle remoto

Digita senhas
Exibe a ajuda na tela
Controla o volume
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