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®

Mapa do controle remoto

Peças de substituição
Produto

Desliga a imagem e o
áudio temporariamente
Ativa a divisão de tela
Ajusta a imagem
do computador
automaticamente
Muda a
relação de aspecto

V13H134A23

Você pode comprar peças de substituição de um revendedor
de produtos EPSON® autorizado. Veja a seção “Onde obter
ajuda” neste cartão para mais informações.

Este cartão de referência rápida oferece instruções rápidas sobre a
conexão do seu projetor PowerLite e sobre o uso de funções básicas.
Para detalhes, instale e veja o Manual do usuário disponível online.

Abre menus designados
pelo usuário

Cancela a operação
atual e volta ao menu
anterior
Ativa o cursor na tela

Aproxima ou afasta
parte da imagem

Cabo VGA

Muda de slides do
PowerPoint® (requer
receptor opcional para
mouse sem fio)

Filtro de ar

Cabo VGA para componente

Seleciona
configurações do menu

V13H010L73

Cabo 5BNC para VGA

Navega entre as
configurações do menu;
movimenta o cursor

Lâmpada de substituição —
pacote com duas (ELPLP73)

Referência rápida

Cabo HDMI

Abre menus do projetor

Troca de ID do
controle remoto

V13H010L72

Cabo de vídeo BNC

Seleciona uma fonte

Alterna fontes de
imagem

Lâmpada de substituição —
pacote com uma (ELPLP72)

Cabo S-Video

Liga e desliga
o projetor

No de referência

Para a imagem
Seleciona um
modo de cor
Usa o teclado numérico
para digitar senhas,
configurações de IP, etc.
Ajusta o foco da imagem
Digita senhas

Ajusta a posição
da imagem
Exibe a ajuda na tela

Aumenta e diminui a
imagem
EPSON, Instant Off, PowerLite e Quick Corner 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 são utilizados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais
registradas de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.
Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2012 Epson America, Inc. 2/12
CPD-36225R1
País de impressão: XXXXXX

Observação: A porta SDI está disponível somente nos projetores PowerLite Pro
Z8450WUNL e Z8455WUNL.

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
está 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 online.

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

Mudança de fontes de
imagem
Pressione o botão Search ou um
dos botões Source no controle
remoto ou o botão Source Search
no projetor.

Ajuste da posição da
imagem
Pressione o botão Lens Shift no
controle remoto ou o botão Lens no
projetor até que Ajustar Desl. Lente
apareça tela.

O projetor está configurado para exibir
o texto dos menus em inglês, mas é
possível mudá-lo para português.

2. Selecione Extended e aperte Enter.

Pressione o botão várias vezes para
fazer ajustes detalhados. Mantenha o
botão pressionado para fazer ajustes
maiores.
Se o projetor estiver em uma mesa, é
possível nivelar a posição da imagem
girando os pés do projetor.

•	Se a sua imagem estiver 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 online).
•	Se a sua imagem estiver 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).

Desativação do projetor
Aperte o botão
de energia para
desligar o projetor. Na mensagem de
confirmação, aperte o botão
de
energia novamente.
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. Para ativar esta função,
veja o Manual do usuário online.

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.

Zoom da imagem
Pressione o botão Zoom no controle
remoto ou Lens no projetor até que
Ajustar Zoom apareça na tela.

Mudança da relação de
aspecto

•	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.

Pressione o botão Aspect no controle
remoto para mudar a relação de
aspecto.

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

Para entrada de imagens na porta
Computer, selecione Normal
para redimensionar a imagem
automaticamente.

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

Para diminuir/aumentar o tamanho da
imagem, use o botão
no controle
remoto ou os botões de seta esquerda
e direita no projetor.

4. Selecione Português e aperte
Enter.

Correção do formato da
imagem

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

Para ajustar a posição, use o botão
no controle remoto ou os botões
de seta no projetor.

3. Selecione Language e aperte Enter.

5. Aperte o botão Menu para sair
do sistema de menus do projetor
quando terminar.

Pressione o botão Focus no controle
remoto ou Lens no projetor até que
Ajustar Foco apareça na tela.

Para ajustar o foco, use o botão
no
controle remoto ou os botões de seta
esquerda e direita no projetor.

Mudança do idioma

1. Aperte o botão Menu no controle
remoto para acessar o sistema de
menus do projetor.

Foco da imagem

Outros ajustes de imagem
Para obter ajuda com o uso das
funções do projetor (como os ajustes
Modo cor e Super-resolution) para
melhorar a qualidade da imagem,
consulte os manuais do projetor
online. Você também pode acessar
informação sobre como ajustar a cor,
posição e bordas (Mesclar Bordas) da
imagem quando projetar a partir de
múltiplos projetores para criar uma
imagem única em formato de tela
larga.

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

O projetor e o notebook não exibem
a mesma imagem.
Windows
Aperte a tecla de função no seu
teclado que permite exibir em um
monitor externo. Pode ser que esteja
marcada como CRT/LCD ou tenha o
ícone
. Talvez tenha que manter a
tecla Fn apertada enquanto pressiona
a outra tecla (como Fn + F7). Aguarde
alguns momentos até que a imagem
apareça.

Mac OS® X
Selecione Preferências do Sistema,
Monitor ou Monitores e, depois,
Detectar Monitores. Se estiver
usando Mac OS X 10.6.x, selecione
Exibir monitores na barra de menus.
Se estiver usando outra versão de Mac
OS X, selecione Monitor VGA ou LCD
Colorido e Arranjo ou Arranjar e, por
último, Espelhar monitores.

Onde obter ajuda
Para mais informações sobre o uso do
projetor, clique nos ícones na sua área
de trabalho para acessar os manuais
online (requer uma conexão à internet).
Se não tiver os ícones dos manuais,
pode instalá-los a partir do CD do
projetor ou pode visitar o site da
Epson, conforme descrito a seguir.
Suporte via internet
Visite o site da Epson no endereço
global.latin.epson.com/Suporte
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.
Fale com um representante do
suporte técnico
Você pode falar com um representante
do suporte técnico ligando para:
0800-880-0094
Taxas ou tarifas de longa distância
podem ser cobradas.
Compre materiais e acessórios
Você pode comprar telas e outros
acessórios de um revendedor de
produtos EPSON autorizado. Para
encontrar o revendedor mais próximo,
entre em contato com a Epson,
conforme descrito anteriormente.

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
está 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 online.

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

Mudança de fontes de
imagem
Pressione o botão Search ou um
dos botões Source no controle
remoto ou o botão Source Search
no projetor.

Ajuste da posição da
imagem
Pressione o botão Lens Shift no
controle remoto ou o botão Lens no
projetor até que Ajustar Desl. Lente
apareça tela.

O projetor está configurado para exibir
o texto dos menus em inglês, mas é
possível mudá-lo para português.

2. Selecione Extended e aperte Enter.

Pressione o botão várias vezes para
fazer ajustes detalhados. Mantenha o
botão pressionado para fazer ajustes
maiores.
Se o projetor estiver em uma mesa, é
possível nivelar a posição da imagem
girando os pés do projetor.

•	Se a sua imagem estiver 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 online).
•	Se a sua imagem estiver 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).

Desativação do projetor
Aperte o botão
de energia para
desligar o projetor. Na mensagem de
confirmação, aperte o botão
de
energia novamente.
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. Para ativar esta função,
veja o Manual do usuário online.

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.

Zoom da imagem
Pressione o botão Zoom no controle
remoto ou Lens no projetor até que
Ajustar Zoom apareça na tela.

Mudança da relação de
aspecto

•	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.

Pressione o botão Aspect no controle
remoto para mudar a relação de
aspecto.

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

Para entrada de imagens na porta
Computer, selecione Normal
para redimensionar a imagem
automaticamente.

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

Para diminuir/aumentar o tamanho da
imagem, use o botão
no controle
remoto ou os botões de seta esquerda
e direita no projetor.

4. Selecione Português e aperte
Enter.

Correção do formato da
imagem

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

Para ajustar a posição, use o botão
no controle remoto ou os botões
de seta no projetor.

3. Selecione Language e aperte Enter.

5. Aperte o botão Menu para sair
do sistema de menus do projetor
quando terminar.

Pressione o botão Focus no controle
remoto ou Lens no projetor até que
Ajustar Foco apareça na tela.

Para ajustar o foco, use o botão
no
controle remoto ou os botões de seta
esquerda e direita no projetor.

Mudança do idioma

1. Aperte o botão Menu no controle
remoto para acessar o sistema de
menus do projetor.

Foco da imagem

Outros ajustes de imagem
Para obter ajuda com o uso das
funções do projetor (como os ajustes
Modo cor e Super-resolution) para
melhorar a qualidade da imagem,
consulte os manuais do projetor
online. Você também pode acessar
informação sobre como ajustar a cor,
posição e bordas (Mesclar Bordas) da
imagem quando projetar a partir de
múltiplos projetores para criar uma
imagem única em formato de tela
larga.

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

O projetor e o notebook não exibem
a mesma imagem.
Windows
Aperte a tecla de função no seu
teclado que permite exibir em um
monitor externo. Pode ser que esteja
marcada como CRT/LCD ou tenha o
ícone
. Talvez tenha que manter a
tecla Fn apertada enquanto pressiona
a outra tecla (como Fn + F7). Aguarde
alguns momentos até que a imagem
apareça.

Mac OS® X
Selecione Preferências do Sistema,
Monitor ou Monitores e, depois,
Detectar Monitores. Se estiver
usando Mac OS X 10.6.x, selecione
Exibir monitores na barra de menus.
Se estiver usando outra versão de Mac
OS X, selecione Monitor VGA ou LCD
Colorido e Arranjo ou Arranjar e, por
último, Espelhar monitores.

Onde obter ajuda
Para mais informações sobre o uso do
projetor, clique nos ícones na sua área
de trabalho para acessar os manuais
online (requer uma conexão à internet).
Se não tiver os ícones dos manuais,
pode instalá-los a partir do CD do
projetor ou pode visitar o site da
Epson, conforme descrito a seguir.
Suporte via internet
Visite o site da Epson no endereço
global.latin.epson.com/Suporte
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.
Fale com um representante do
suporte técnico
Você pode falar com um representante
do suporte técnico ligando para:
0800-880-0094
Taxas ou tarifas de longa distância
podem ser cobradas.
Compre materiais e acessórios
Você pode comprar telas e outros
acessórios de um revendedor de
produtos EPSON autorizado. Para
encontrar o revendedor mais próximo,
entre em contato com a Epson,
conforme descrito anteriormente.

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
está 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 online.

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

Mudança de fontes de
imagem
Pressione o botão Search ou um
dos botões Source no controle
remoto ou o botão Source Search
no projetor.

Ajuste da posição da
imagem
Pressione o botão Lens Shift no
controle remoto ou o botão Lens no
projetor até que Ajustar Desl. Lente
apareça tela.

O projetor está configurado para exibir
o texto dos menus em inglês, mas é
possível mudá-lo para português.

2. Selecione Extended e aperte Enter.

Pressione o botão várias vezes para
fazer ajustes detalhados. Mantenha o
botão pressionado para fazer ajustes
maiores.
Se o projetor estiver em uma mesa, é
possível nivelar a posição da imagem
girando os pés do projetor.

•	Se a sua imagem estiver 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 online).
•	Se a sua imagem estiver 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).

Desativação do projetor
Aperte o botão
de energia para
desligar o projetor. Na mensagem de
confirmação, aperte o botão
de
energia novamente.
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. Para ativar esta função,
veja o Manual do usuário online.

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.

Zoom da imagem
Pressione o botão Zoom no controle
remoto ou Lens no projetor até que
Ajustar Zoom apareça na tela.

Mudança da relação de
aspecto

•	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.

Pressione o botão Aspect no controle
remoto para mudar a relação de
aspecto.

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

Para entrada de imagens na porta
Computer, selecione Normal
para redimensionar a imagem
automaticamente.

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

Para diminuir/aumentar o tamanho da
imagem, use o botão
no controle
remoto ou os botões de seta esquerda
e direita no projetor.

4. Selecione Português e aperte
Enter.

Correção do formato da
imagem

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

Para ajustar a posição, use o botão
no controle remoto ou os botões
de seta no projetor.

3. Selecione Language e aperte Enter.

5. Aperte o botão Menu para sair
do sistema de menus do projetor
quando terminar.

Pressione o botão Focus no controle
remoto ou Lens no projetor até que
Ajustar Foco apareça na tela.

Para ajustar o foco, use o botão
no
controle remoto ou os botões de seta
esquerda e direita no projetor.

Mudança do idioma

1. Aperte o botão Menu no controle
remoto para acessar o sistema de
menus do projetor.

Foco da imagem

Outros ajustes de imagem
Para obter ajuda com o uso das
funções do projetor (como os ajustes
Modo cor e Super-resolution) para
melhorar a qualidade da imagem,
consulte os manuais do projetor
online. Você também pode acessar
informação sobre como ajustar a cor,
posição e bordas (Mesclar Bordas) da
imagem quando projetar a partir de
múltiplos projetores para criar uma
imagem única em formato de tela
larga.

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

O projetor e o notebook não exibem
a mesma imagem.
Windows
Aperte a tecla de função no seu
teclado que permite exibir em um
monitor externo. Pode ser que esteja
marcada como CRT/LCD ou tenha o
ícone
. Talvez tenha que manter a
tecla Fn apertada enquanto pressiona
a outra tecla (como Fn + F7). Aguarde
alguns momentos até que a imagem
apareça.

Mac OS® X
Selecione Preferências do Sistema,
Monitor ou Monitores e, depois,
Detectar Monitores. Se estiver
usando Mac OS X 10.6.x, selecione
Exibir monitores na barra de menus.
Se estiver usando outra versão de Mac
OS X, selecione Monitor VGA ou LCD
Colorido e Arranjo ou Arranjar e, por
último, Espelhar monitores.

Onde obter ajuda
Para mais informações sobre o uso do
projetor, clique nos ícones na sua área
de trabalho para acessar os manuais
online (requer uma conexão à internet).
Se não tiver os ícones dos manuais,
pode instalá-los a partir do CD do
projetor ou pode visitar o site da
Epson, conforme descrito a seguir.
Suporte via internet
Visite o site da Epson no endereço
global.latin.epson.com/Suporte
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.
Fale com um representante do
suporte técnico
Você pode falar com um representante
do suporte técnico ligando para:
0800-880-0094
Taxas ou tarifas de longa distância
podem ser cobradas.
Compre materiais e acessórios
Você pode comprar telas e outros
acessórios de um revendedor de
produtos EPSON autorizado. Para
encontrar o revendedor mais próximo,
entre em contato com a Epson,
conforme descrito anteriormente.

PowerLite Pro Z8150NL/Z8250NL/Z8255NL/
Z8350WNL/Z8450WUNL/Z8455WUNL
®
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Peças de substituição
Produto

Desliga a imagem e o
áudio temporariamente
Ativa a divisão de tela
Ajusta a imagem
do computador
automaticamente
Muda a
relação de aspecto

V13H134A23

Você pode comprar peças de substituição de um revendedor
de produtos EPSON® autorizado. Veja a seção “Onde obter
ajuda” neste cartão para mais informações.

Este cartão de referência rápida oferece instruções rápidas sobre a
conexão do seu projetor PowerLite e sobre o uso de funções básicas.
Para detalhes, instale e veja o Manual do usuário disponível online.

Abre menus designados
pelo usuário

Cancela a operação
atual e volta ao menu
anterior
Ativa o cursor na tela

Aproxima ou afasta
parte da imagem

Cabo VGA

Muda de slides do
PowerPoint® (requer
receptor opcional para
mouse sem fio)

Filtro de ar

Cabo VGA para componente

Seleciona
configurações do menu

V13H010L73

Cabo 5BNC para VGA

Navega entre as
configurações do menu;
movimenta o cursor

Lâmpada de substituição —
pacote com duas (ELPLP73)

Referência rápida

Cabo HDMI

Abre menus do projetor

Troca de ID do
controle remoto

V13H010L72

Cabo de vídeo BNC

Seleciona uma fonte

Alterna fontes de
imagem

Lâmpada de substituição —
pacote com uma (ELPLP72)

Cabo S-Video

Liga e desliga
o projetor

No de referência

Para a imagem
Seleciona um
modo de cor
Usa o teclado numérico
para digitar senhas,
configurações de IP, etc.
Ajusta o foco da imagem
Digita senhas

Ajusta a posição
da imagem
Exibe a ajuda na tela

Aumenta e diminui a
imagem
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PowerLite Pro Z8150NL/Z8250NL/Z8255NL/
Z8350WNL/Z8450WUNL/Z8455WUNL
®

Mapa do controle remoto

Peças de substituição
Produto

Desliga a imagem e o
áudio temporariamente
Ativa a divisão de tela
Ajusta a imagem
do computador
automaticamente
Muda a
relação de aspecto

V13H134A23

Você pode comprar peças de substituição de um revendedor
de produtos EPSON® autorizado. Veja a seção “Onde obter
ajuda” neste cartão para mais informações.

Este cartão de referência rápida oferece instruções rápidas sobre a
conexão do seu projetor PowerLite e sobre o uso de funções básicas.
Para detalhes, instale e veja o Manual do usuário disponível online.

Abre menus designados
pelo usuário

Cancela a operação
atual e volta ao menu
anterior
Ativa o cursor na tela

Aproxima ou afasta
parte da imagem

Cabo VGA

Muda de slides do
PowerPoint® (requer
receptor opcional para
mouse sem fio)

Filtro de ar

Cabo VGA para componente

Seleciona
configurações do menu

V13H010L73

Cabo 5BNC para VGA

Navega entre as
configurações do menu;
movimenta o cursor

Lâmpada de substituição —
pacote com duas (ELPLP73)

Referência rápida

Cabo HDMI

Abre menus do projetor

Troca de ID do
controle remoto

V13H010L72

Cabo de vídeo BNC

Seleciona uma fonte

Alterna fontes de
imagem
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