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Este Guia de Referência Rápida traz instruções rápidas para conexão 

do seu projetor PowerLite e uso de funções comuns. Para mais 

detalhes, instale e consulte o Manual do Usuário contido no CD-ROM 

do projetor.

Mapa do Controle Remoto

Liga e desliga  
o projetor

Seleciona uma fonte

Abre os menus do projetor

Navega entre as 
configurações do menu; 

move o cursor

Seleciona as  
configurações do menu 

Muda os slides no 
PowerPoint® (requer o uso 

de um receptor opcional 
para mouse sem fio) 

Desativa a exibição 
temporariamente

Ajusta a imagem 
do computador 

automaticamente

Altera a proporção

Ajusta a posição da imagem

Mostra ajuda na tela

Alterna entre fontes  
de imagem

Comutador de ID do 
controle remoto

Seleciona uma imagem 
projetada em rede 
(Z8050WNL somente)

Abre menus atribuídos 
pelo usuário

Cancela a operação atual ou 
retorna ao menu anterior

Ativa o cursor da tela

Amplia parte de uma imagem

Congela a imagem

Seleciona entre 7 modos 
de cor

Use as teclas numéricas para 
digitar senhas, configurações 
de IP, etc.

Para digitação de senhas

Reduz ou amplia a imagem
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Peças de Reposição
Produto Código           

Lâmpada de 
reposição; kit com 1 
(ELPLP51) V13H010L51

Lâmpada de  
reposição; kit com 2 
(ELPLP52) V13H010L52

Filtro de ar V13H134A23

Você pode comprar peças de 
reposição de um revendedor 
autorizado da Epson. Veja a seção 
“Onde Obter Ajuda” ao lado para mais 
informações.

Onde Obter Ajuda
Suporte Técnico pela Internet
Visite www.suporte-epson.com.br  
onde pode fazer o download de 
utilitários e documentação, consultar 
perguntas frequentes e soluções de 
problemas, ou enviar um e-mail para 
a Epson.

Telefone
Brasil  (55 11) 3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distância 
poderão ser cobradas.

Observação: A ilustração acima mostra o PowerLite Pro Z8000WUNL. Se estiver usando o 
PowerLite Pro Z8050WNL, o projetor e as interfaces seram um pouco diferentes.
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Como 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 para 
acessar o sistema de menus do 
projetor.

2. Selecione Extended (Avançado) e 
aperte Enter. 

3. Selecione Language (Língua) e 
aperte Enter. 

4. Selecione Português e aperte 
Enter. 

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

Como Alternar entre 
Fontes de Imagem
Pressione o botão Search (Procurar) 
no controle remoto, um dos botões 
Source (Fonte) no controle remoto, 
ou o botão Source Search (Procurar 
Fonte) no projetor.

      

Para ajustar o foco, use o botão  
no controle remoto ou botões em seta 
no projetor.

Como Fazer o Zoom 
na Imagem
Pressione o botão Zoom no controle 
remoto ou Lens (Lente) no projetor até 
que Ajustar Zoom apareça na tela.

Para reduzir/ampliar a imagem, use 
o botão  no controle remoto ou 
botões em seta no projetor.

Como Corrigir o Formato 
da Imagem
• Se a imagem tiver uma aparência 

assim  ou assim , pressione 
o botão  ou  no projetor 
para corrigir. 

• Se a imagem tiver uma aparência 
assim  ou assim , pressione 
o botão  ou  para corrigir. 

• Se a imagem estiver disforme em 
todos os lados, é possível utilizar 
o recurso Quick Corner® para 
ajustar o formato. Veja o Manual 
do Usuário eletrônico.

Como Ajustar a Posição 
da Imagem
Pressione o botão Lens Shift 
(Deslocamento da Lente) no controle 
remoto ou Lens (Lente) no projetor 
até que Ajustar Desl. Lente apareça 
na tela.

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

Pressione o botão repetidamente 
para fazer ajustes mínimos. Pressione 
e segure o botão para fazer ajustes 
maiores.

Se o projetor estiver sobre uma mesa, 
é possível nivelar a imagem girando os 
pés ajustáveis do projetor.

Como Focalizar a Imagem
Pressione o botão Focus (Foco) no 
controle remoto ou Lens (Lente) no 
projetor até que Ajustar Foco apareça 
na tela.

Instalação dos Manuais
1. Insira o CD do projetor na unidade 

de CD-ROM ou DVD do seu 
computador. (Clique duas vezes no 
ícone Epson, se necessário.)

2. Selecione o seu idioma e depois 
o modelo de seu projetor. Depois, 
clique em Manuais do Usuário dos 
Projetores para instalar os manuais. 
(Se estiver usando Windows® e 
não tiver o Adobe® Reader®, clique 
em Adobe Reader para instalá-lo.) 
Depois clique em Sair. 

3. Para visualizar os manuais, clique 
duas vezes no ícone Manual 
PLPro Z8000WUNL_Z8050WNL, 
Manual de Rede (para usuários do 
PowerLite Z8050WNL somente) ou 
Guia do EasyMP Monitor (apenas 
para usuários do Windows) na área 
de trabalho do seu computador.

Como Ligar o Projetor
1. Ligue o computador ou a fonte 

de imagem.

2. Certifique-se de que instalou a lente 
(não incluida) e depois remova a 
tampa da lente. (Veja as instruçôes 
que vieram com a lente para mais 
informação. 

3. Pressione o botão  de energia. 
Quando a luz de energia ficar verde, 
o projetor está pronto.

 Observação: Se a função Direct Power 
On (Alimentação Direta Ativada) estiver 
habilitada, é possível ligar o projetor 
sem a necessidade de pressionar o 
botão  de energia. Apenas  
conecte-o ou use o interruptor que 
controla a tomada na qual o projetor 
está conectado. Para ativar este recurso, 
veja o Manual do Usuário eletrônico.

4. Se a imagem não aparecer, veja 
a seção “Como Alternar entre 
Fontes de Imagem” ou “Solução 
de Problemas”.

Como Alterar a Proporção 
(Aspecto)
Pressione o botão Aspect (Aspecto) 
no controle remoto para alterar 
a proporção da imagem.

Para receber imagens através da 
porta Computer (Computador), 
selecione Normal para redimensionar 
a imagem automaticamente.

Como Desligar o Projetor
Pressione o botão  de energia 
para desligar o projetor. Ao ver a 
mensagem de confirmação, pressione 
o botão  de energia novamente.

Observação: Se a função Direct Power 
On (Alimentação Direta Ativada) estiver 
habilitada, é possível desconectar 
o projetor ou usar o interruptor que 
controle a tomada na qual o projetor está 
conectado. Para ativar este recurso, veja o 
Manual do Usuário eletrônico.

Com a tecnologia Instant Off® da 
Epson, não há necessidade de 
esperar até que o projetor esfrie, 
basta desligá-lo ou desconectá-lo 
quando tiver terminado de usá-lo.

Solução de Problemas
Se for exibida uma tela em branco 
ou a mensagem Sem Sinal

• Certifique-se de que a luz  de 
energia no projetor esteja verde e 
sem piscar, e de que a tampa da 
lente tenha sido removida.

• Verifique se os cabos estão 
conectados corretamente. Veja o 
Manual do Usuário eletrônico.

• Talvez seja necessário mudar a 
fonte de imagem. Veja “Como 
Alternar entre Fontes de Imagem”. 
(Certifique-se também de que o 
dispositivo de origem está ligado.)

Se o projetor e o notebook não 
exibem a mesma imagem

Windows
Aperte a tecla no seu teclado que 
permite que exiba imagens em um 
monitor externo (aguarde alguns 
segundos para que o projetor 
sincronize depois que apertar o botão). 
Essa tecla pode estar marcada como 
CRT/LCD ou ter um ícone assim  

. Pode ser necessário apertar e 
segurar a tecla Fn enquanto aperta a 
outra tecla. 

Se isso não funcionar, abra o utilitário 
de Vídeo no Painel de controle 
do Windows (em Windows Vista®, 
clique com o botão direito do mouse 
na área de trabalho e selecione 
Personalização, depois selecione 
Configurações de Vídeo). Em 
seguida, clique em Configurações e 
em Avançadas ou em Configurações  
Avançadas. Certifique-se de que 
a porta de monitor externo esteja 
configurada e/ou ativada como o 
seu modo de exibição primário. 
Certifique-se de que a porta para 
monitores externos esteja definida 
como primária. Consulte o manual do 
computador ou a ajuda on-line para 
mais detalhes.

Mac OS® X
A partir do menu Apple®, selecione 
Preferências do Sistema, Monitor 
ou Detectar Monitores, Monitor VGA 
ou LCD Colorido, e Organizar ou 
Ordenar. Depois selecione Espelhar 
Monitores.
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do Windows (em Windows Vista®, 
clique com o botão direito do mouse 
na área de trabalho e selecione 
Personalização, depois selecione 
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configurada e/ou ativada como o 
seu modo de exibição primário. 
Certifique-se de que a porta para 
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mais detalhes.

Mac OS® X
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energia no projetor esteja verde e 
sem piscar, e de que a tampa da 
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• Verifique se os cabos estão 
conectados corretamente. Veja o 
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Alternar entre Fontes de Imagem”. 
(Certifique-se também de que o 
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Se o projetor e o notebook não 
exibem a mesma imagem

Windows
Aperte a tecla no seu teclado que 
permite que exiba imagens em um 
monitor externo (aguarde alguns 
segundos para que o projetor 
sincronize depois que apertar o botão). 
Essa tecla pode estar marcada como 
CRT/LCD ou ter um ícone assim  

. Pode ser necessário apertar e 
segurar a tecla Fn enquanto aperta a 
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Se isso não funcionar, abra o utilitário 
de Vídeo no Painel de controle 
do Windows (em Windows Vista®, 
clique com o botão direito do mouse 
na área de trabalho e selecione 
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a porta de monitor externo esteja 
configurada e/ou ativada como o 
seu modo de exibição primário. 
Certifique-se de que a porta para 
monitores externos esteja definida 
como primária. Consulte o manual do 
computador ou a ajuda on-line para 
mais detalhes.

Mac OS® X
A partir do menu Apple®, selecione 
Preferências do Sistema, Monitor 
ou Detectar Monitores, Monitor VGA 
ou LCD Colorido, e Organizar ou 
Ordenar. Depois selecione Espelhar 
Monitores.
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Mapa do Controle Remoto

Liga e desliga  
o projetor

Seleciona uma fonte

Abre os menus do projetor

Navega entre as 
configurações do menu; 

move o cursor

Seleciona as  
configurações do menu 

Muda os slides no 
PowerPoint® (requer o uso 

de um receptor opcional 
para mouse sem fio) 

Desativa a exibição 
temporariamente

Ajusta a imagem 
do computador 

automaticamente

Altera a proporção

Ajusta a posição da imagem

Mostra ajuda na tela

Alterna entre fontes  
de imagem

Comutador de ID do 
controle remoto

Seleciona uma imagem 
projetada em rede 
(Z8050WNL somente)

Abre menus atribuídos 
pelo usuário

Cancela a operação atual ou 
retorna ao menu anterior

Ativa o cursor da tela

Amplia parte de uma imagem

Congela a imagem

Seleciona entre 7 modos 
de cor

Use as teclas numéricas para 
digitar senhas, configurações 
de IP, etc.

Para digitação de senhas

Reduz ou amplia a imagem
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Peças de Reposição
Produto Código           

Lâmpada de 
reposição; kit com 1 
(ELPLP51) V13H010L51

Lâmpada de  
reposição; kit com 2 
(ELPLP52) V13H010L52

Filtro de ar V13H134A23

Você pode comprar peças de 
reposição de um revendedor 
autorizado da Epson. Veja a seção 
“Onde Obter Ajuda” ao lado para mais 
informações.

Onde Obter Ajuda
Suporte Técnico pela Internet
Visite www.suporte-epson.com.br  
onde pode fazer o download de 
utilitários e documentação, consultar 
perguntas frequentes e soluções de 
problemas, ou enviar um e-mail para 
a Epson.

Telefone
Brasil  (55 11) 3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distância 
poderão ser cobradas.

Observação: A ilustração acima mostra o PowerLite Pro Z8000WUNL. Se estiver usando o 
PowerLite Pro Z8050WNL, o projetor e as interfaces seram um pouco diferentes.
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