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1Sim

 podem referir-se a itens  

tiver os cuidados devidos.

ópico. 

s junto a este símbolo  
 as visualizar na secção 

rica.
Qu
com
bologia Utilizada no Manual

ando as palavras "unidade" ou "videoprojector" aparecem no texto deste Guia do Utilizador,
o acessórios ou equipamento opcional para além do próprio videoprojector.

Indica operações que podem provocar danos ou ferimentos se não se 

Indica informações e aspectos adicionais.

Indica uma página onde pode obter informações úteis relativas a um t
Faça clique no número da página para a visualizar.

Indica que aparece uma explicação da palavra ou palavras sublinhada
no glossário. Faça clique na palavra ou nas palavras sublinhadas para
"Glossário" do capítulo "Apêndice".  Pág. 136

Indica métodos de utilização e a ordem das operações.
O procedimento indicado deve ser efectuado seguindo a ordem numé
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 necessidade de um ecrã e sem perder  

nte as cores da imagem para as tonalidades 
 projecções em superfícies divididas  

rizar vários videoprojectores e efectuar 
gar e desligar o videoprojector e mudar  
ir de um computador ligado a uma rede.  

oblema (por exemplo, se a lâmpada fundir 
eoprojector pode enviar mensagens  
nico para avisar que ocorreu um problema. 
 electrónico  Pág. 97
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fiqu
acterísticas do Videoprojector

sível projectar imagens independentemente da localização.

ssível corrigir a distorção 
tone que ocorre quando  
deoprojector está inclinado  
 o pé frontal regulável. 
recção keystone automática  
Pág. 41

bém é possível corrigir  
torção keystone que ocorre 
do efectuar projecções com  
uipamento ao lado do ecrã. 
recção vertical e horizontal   
Pág. 42

 correcção keystone vertical reduzir 
asiado a altura das imagens 
ectadas, é possível ajustar a altura  
rea de projecção.  
recção da altura  
Pág. 43

e utilizar a função Quick Corner  
 corrigir os quatro cantos da área  
rojecção de modo a que as imagens 
em ajustadas ao ecrã.  
Pág. 44 

É possível projectar imagens sem
as cores originais. 
Esta função ajusta automaticame
naturais, mesmo quando efectuar
ou quadros escuros.  Pág. 46

Um único utilizador pode monito
operações como, por exemplo, li
a fonte do sinal de entrada a part
EMP Monitor  Pág. 93
Para além disso, se ocorrer um pr
durante uma apresentação), o vid
de notificação por correio electró
Função de notificação por correio
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erísticas do Videoprojector

sível projectar imagens de elevada qualidade tendo apenas  
eccionar uma das cinco predefinições de qualidade de imagem  
ordo com o ambiente de projecção utilizado.  
 necessário efectuar outros ajustes de cor.  Pág. 51
âmico  • Apresentação   • Teatro   • Sala de estar   • sRGBg

lém de incluir a função de modo de cor, o videoprojector pode 
rter sinais entrelaçados em sinais progressivos, proporcionando 
ns nítidas, naturais e que não aparecem trémulas quando vê um filme 
ndo um leitor de DVD ou outros dispositivos.  Pág. 84

sível ligar uma vasta gama de dispositivos ao videoprojector. 
ode receber sinais digitais e analógicos provenientes de um 

utador. Dispõe igualmente de vários tipos de conectores para que possa 
os seus dispositivos (tais como dispositivos com sinal de vídeo 
onenteg) e cabos.  Pág. 17
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A figur

Parte

l
p

o do ar (abertura para entrada  
r)  Pág. 123, 129
 que o pó e outras partículas estranhas entrem 
deoprojector.  
e os filtros de ar periodicamente.

a
ze esta pega para levantar e transportar  
eoprojector.

cador luminoso de funcionamento  
ág. 110

intermitente ou acende com cores diferentes para 
ar o estado de funcionamento do videoprojector.

cador luminoso da lâmpada    
ág. 110

intermitente ou acende com cores diferentes  
indicar que ocorreram problemas com a lâmpada 
ojecção.

cador luminoso da temperatura    
ág. 110

intermitente ou acende com cores diferentes  
indicar que ocorreram problemas  
a temperatura interna do videoprojector.

v

a

el de controlo  Pág. 9
a
c
b

ã

pa da lente
que-a quando não utilizar o videoprojector  
evitar que a lente fique suja ou danificada.

t

t

• Pé f
Aum
de pr
insta
uma 

• Ala
Puxe
para 

• Áre
 do 
Rece

• Abe
N
ou
po

• Len
Ajus

• Len
Ajus
crição e Funções
a seguinte apresenta o videoprojector com uma lente zoom grande angular instalada.

 Frontal/Superior/Lateral

rontal regulável  Pág. 39
ente ou diminua para ajustar o ângulo  
ojecção quando o videoprojector estiver 
ado numa superfície, como, por exemplo, 
rateleira.

• Filtr
de a
Evita
no vi
Limp

• Peg
Utili
o vid

• Indi
 P

Fica 
indic

• Indi
 P

Fica 
para 
de pr

• Indi
 P

Fica 
para 
com 

anca de ajuste do pé  Pág. 39
 para fora a alavanca de ajuste do pé  
umentar e diminuir o pé frontal.

• Pain
 de recepção de luz 
omando à distância  Pág. 13
e os sinais do comando à distância.

rtura de exaustão de ar
o toque neste local durante  
 imediatamente após a projecção, 
is pode ficar quente.

• Tam
Colo
para 

te de zoom  Pág. 37
a o tamanho da imagem.

te de focagem  Pág. 37
a a focagem da imagem.
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Base

• Pon
(4 p
Insta
suspe

• Filtr
 P

Evita
estran
Limp

• Aber
de a
Limp
entrad

z 
a 

 

mada de corrente  
 Pág. 30

gue aqui o cabo de corrente.

a  

)  

• Pé posterior regulável

• Aberturas para entrada 
de ar  Pág. 123
Limpe as aberturas para 
entrada de ar periodicamente.
ção e Funções

Parte Posterior

tos de fixação do suporte para montagem no tecto  
ontos)  Pág. 15, 134
le aqui um suporte para montagem no tecto opcional quando pretender 
nder o videoprojector a partir do tecto.

o de ar  
ág. 123, 129

 que o pó e outras partículas 
has entrem no videoprojector. 
e os filtros de ar periodicamente.

• Tampa da lâmpada 
 Pág. 125

Abra esta tampa quando 
substituir a lâmpada situada  
no interior do videoprojector.

tura para entrada  
r  Pág. 123
e as aberturas para  
a de ar periodicamente.

• Aberturas para entrada 
de ar  Pág. 123
Limpe as aberturas para 
entrada de ar periodicamente.

• Pés para 
armazenamento
Utilizados  
quando coloca  
o videoprojector  
na vertical  
para o guardar.

• Área de recepção de lu
do comando à distânci

 Pág. 13
Recebe os sinais do comando 
à distância.

• To

Li

• Portas de entrada/saíd
 Pág. 11

• Altifalante

• Fecho de segurança (
 Pág. 136

• Pé posterior regulável
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Paine

Os b nsulte a secção do comando à distância.

• Bot
Func
Se p nter] do comando à distância.

• Bot
Utili
Se p  computador.
Se o ra baixo) para seleccionar itens do menu.

• Bot
Utili
Se p computador.
Se o e para a direita) para ajustar o valor da definição.

• Bot

• Botão [Shift]  Pág. 49, 50, 68
Utilize este botão quando pretender ajustar  
a sincronização e o alinhamento e quando 
utilizar a função de redimensionamento.

• Botão [Resize]  Pág. 66

• Botão [Volume]  Pág. 52

• Botão [A/V Mute]  Pág. 58

• Botão [ESC]  Pág. 92, 108

• Bot

• Bot

• Bot
Botã
Sem
de e
[Com
Botã
Sem
de e
[S-V
orde

• Botão [Help]  Pág. 108
ção e Funções

l de Controlo

otões que não estão descritos nesta secção são iguais aos do comando à distância. Para mais informações, co

ão [Auto/Enter]  Pág. 48, 91, 108
iona da mesma forma que o botão [Auto] do comando à distância.
ressionar este botão com um menu de configuração ou de ajuda aberto, funciona da mesma forma que o botão [E
ões [ ] e [ ]  Pág. 42, 44, 50, 91, 108
ze estes botões para efectuar a correcção keystone vertical e a função Quick Corner.
ressionar um destes botões enquanto mantém pressionado o botão [Shift], ajusta a sincronizaçãog das imagens de
s pressionar com um menu de configuração ou de ajuda aberto, funcionam como os botões [ ] e [ ] (para cima e pa
ões [ ] e [ ]  Pág. 42, 44, 49, 92, 108
ze estes botões para efectuar a correcção keystone horizontal e a correcção com a função Quick Corner.
ressionar um destes notões enquanto mantém pressionado o botão [Shift], ajusta o alinhamentog das imagens de 
s pressionar com um menu de configuração ou de ajuda aberto, funcionam como os botões [ ] e [ ] (para a esquerda 

ão [Menu]  Pág. 91

ão [Power]  Pág. 31, 35

ão [Wall Shot]  Pág. 46

ões [Source]  Pág. 32
o [Computer/DVI]:  
pre que pressiona este botão, a fonte 
ntrada alterna entre as portas 

puter] e [DVI], por esta ordem.
o [Video/BNC]:  
pre que pressiona este botão, a fonte 
ntrada alterna entre as portas  
ideo], [Video] e [BNC], por esta 
m.



10Descri

Coma

Se p

tão [Power]  Pág. 31, 35

rruptor [R/C]  Pág. 13

tão [ ]  Pág. 21, 91, 108

tão [Effect]  Pág. 62

tão [ESC( )]  Pág. 21, 92, 108

tão [Help]  Pág. 108

tões numéricos  Pág. 70, 96

tão [ID]  Pág. 70

ta [Remote]  Pág. 14, 134

tão [Auto]  Pág. 48

tões [Source]  Pág. 32

tão [A/V Mute]  Pág. 58

tão [Resize]  Pág. 66

tão [Freeze]  Pág. 59
ção e Funções

ndo à Distância

osicionar o cursor  sobre o ícone do botão ou o nome, aparecerá uma descrição desse botão.

• Área de emissão de luz do comando à distância  Pág. 14

• Indicador luminoso

• Botões [Page]  Pág. 20

• Botões [E-Zoom]  Pág. 59

• Bo

• Inte

• Bo

• Botão [Enter( )]  Pág. 21, 91, 108

• Botão [Menu]  Pág. 91

• Bo• Botão de iluminação [ ]

• Botões [Volume]  Pág. 52

• Bo

• Bo

• Bo

• Bo

• Botão [Num]  Pág. 55, 96 • Por

• Botão [Preview]  Pág. 33

• Botão [Preset]  Pág. 64

• Bo

• Botão [Wall Shot]  Pág. 46

• Bo

• Botão [PinP]  Pág. 60

• Bo

• Bo

• Bo• Botão [Color Mode]  Pág. 51
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Porta

• Porta [USB]  Pág. 20, 140
Permite ligar o videoprojector a um computador 
através do cabo USB quando utilizar a função  
de rato sem fio.

• Port
Insere
prove

• Port
[Vid
Insere
da fo

• Port
Envia
da fo
para a

• Port
Ligue
à dist
sinais

• Port
Envia
prove
moni
com s
de co
de eq

• Porta [Computer]  Pág. 18, 25
Insere sinais de vídeo RGB analógicos 
provenientes de um computador e sinais  
de vídeo RGB e de vídeo componenteg 
provenientes de outras fontes de vídeo.

• Porta [DVI]  Pág. 19
Insere sinais de vídeo RGB digital 
provenientes de um computador.

• Porta [Audio] (para as portas 
[Computer], [DVI])  Pág. 26
Insere sinais de áudio provenientes  
do equipamento ligado às portas 
[Computer] ou [DVI].

• Portas [BNC]
Inserem sinais RGB analógicos 
provenientes de um computador e sinais  
de vídeo RGB e de vídeo componenteg 
provenientes de equipamento de vídeo.

• Portas [Audio] (para a porta 
[BNC])  Pág. 26
Inserem sinais de áudio provenientes  
da fonte ligada às portas [BNC].

• Porta [Control (RS-232C)] 
  Pág. 140
Permite ligar o videoprojector a um 
computador através de um cabo RS-232C. 
Esta porta destina-se apenas a operações de 
controlo e não deve ser utilizada pelo cliente.

• Port
Utiliz
a uma
ção e Funções

s de Entrada/Saída

a [Video]  Pág. 23
 sinais de vídeo compostog 
nientes de uma fonte de vídeo.
as [Audio] (para a porta 
eo])  Pág. 26
m sinais de áudio provenientes  

nte ligada à porta [Video].

a [Audio Out]  Pág. 28
 os sinais de áudio provenientes  

nte de vídeo seleccionada  
ltifalantes externos.

a [Remote]  Pág. 14, 134
 o conjunto de cabos do comando  
ância opcional para a recepção de 
 provenientes do comando à distância.

a [Monitor Out]  Pág. 22
 os sinais RGB analógicos 
nientes de um computador para um 
tor externo. Não é compatível  
inais RGB digitais provenientes  
mputadores e sinais provenientes  
uipamento de vídeo.

• Porta [S-Video]  Pág. 24
Insere sinais S-Vídeog provenientes de uma 
fonte de vídeo.

• Portas [Audio] (para a porta [S-
Video])  Pág. 26
Inserem sinais de áudio provenientes da fonte 
ligada à porta [S-Video].

a de rede  Pág. 95
e esta porta para ligar o videoprojector  
 rede.
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Insta

Qua
com

os sinais (+) e (–) situados no interior  
s para se certificar de que insere 
has.

tampa do compartimento das pilhas.
a do compartimento das pilhas  
ente.

s
d

 distância for demorada ou se o comando 
 utilizado durante algum tempo, isso pode 
o a ficar gastas. Se isto acontecer, 
s alcalinas AA novas.




tem

Ante
Con

1

���
es de Utilizar o Comando à Distância

lar as Pilhas

ndo adquire o videoprojector, as pilhas ainda não estão inseridas no 
ando à distância. Antes de começar a utilizar o comando à distância, 
 de inserir as pilhas fornecidas com o videoprojector.

Retire a tampa do compartimento das pilhas.
Mantenha pressionada a patilha da tampa das pilhas e faça 
deslizar a tampa no sentido indicado pela seta.

Insira as pilhas.
Verifique a posição d
do suporte das pilha
correctamente as pil

Volte a instalar a 
Faça deslizar a tamp
até a encaixar totalm

���������	

 de utilizar as pilhas, leia as Instruções de Segurança/
ições de Garantia Internacionais.

Patilha

2

3

����

Se a resposta ao comando à
não funcionar após ter sido
significar que as pilhas estã
substitua-as por duas pilha

	���	���
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Utiliz
e Alc

O c
Util

1

2

mando Área de recepção de luz do comando 
à distância (posterior)

rea  
e emissão de luz  
o comando  
 distância

 ou que a luz de lâmpadas fluorescentes 
eas de recepção de luz do comando  
or; caso contrário, poderão ocorrer 
 de sinais do comando à distância.
ando à distância, coloque o interruptor 
cia na posição de desactivado (OFF).  
posição de activado (ON), o comando  
ar as pilhas.

à distância for pressionado durante mais 
tor [R/C] na posição de activado (ON),  
otão deixa de ser transmitido (o comando 
odo de repouso). Desta forma, evita-se 
 por ter colocado um objecto por cima do 
do o botão é libertado, o comando  

ar normalmente.

���

de Utilizar o Comando à Distância

ar o Comando à Distância  
ance de Funcionamento

omando à distância utiliza-se da forma indicada em seguida.

Coloque o interruptor [R/C] do comando à distância 
na posição de activado (ON).

Direccione a área de emissão de luz do comando  
à distância para uma das áreas de recepção de luz  
do comando à distância situadas no videoprojector  
e pressione os botões do comando à distância.

izar o comando à distância

Área de recepção de luz do co
à distância (frontal)

Á
d
d
à

����

• Não permita que luz solar
incida directamente nas ár
à distância do videoproject
interferências na recepção

• Quando não utilizar o com
[R/C] do comando à distân
Se deixar o interruptor na 
à distância continua a gast

• Se um botão do comando 
de 1 minuto com o interrup
o sinal da operação desse b
à distância muda para o m
que as pilhas sejam gastas
comando à distância. Quan
à distância volta a funcion

	���	���
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Util
Se a
de r
de f

Alc

Di

Âng

Dist
func
10 m

 (vertical)
namento: 

Aprox. 15°

Aprox. 15°

Distância de funcionamento: 
10 m (aprox.)

ento: Distância de funcionamento: 
10 m (aprox.)

Aprox. 15°

 comando à distância funcionará 
inada distância, utilize o conjunto  
ncia opcional para ligar a porta [Remote] 

orta [Remote] do videoprojector.
rios Opcionais e Consumíveis"  
de Utilizar o Comando à Distância

ize o comando à distância dentro dos limites indicados em seguida.  
 distância ou o ângulo entre o comando à distância e a área  
ecepção de luz do comando à distância estiver fora do alcance  
uncionamento normal, o comando à distância poderá não funcionar.

ance de funcionamento do comando à distância

stância de funcionamento Ângulo de funcionamento

Aprox. 10 m Aprox. ±30° na horizontal
Aprox. ±15° na vertical

Áreas de recepção de luz do comando à distância

ulo de funcionamento (horizontal)

Aprox. 30° Aprox. 30°

Área de emissão  
de luz do comando  
à distância

Aprox. 30° Aprox. 30°

ância de 
ionamento: 
 (aprox.)

Ângulo de funcionamento
Distância de funcio
10 m (aprox.)

Aprox. 15°

Aprox. 15°

Instalado no tecto

Distância de funcionam
10 m (aprox.)

Aprox. 15°

����

Se pretender garantir que o
correctamente a uma determ
de cabos do comando à distâ
do comando à distância à p
Consulte "Apêndice: Acessó

 Pág. 134
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Insta

O v
segu

instalação especial para suspender  
tecto. Se pretender utilizar este método  
 fornecedor. Quando pretender instalar  
necessário utilizar o suporte para montagem  
34

t

 

do tecto

tir do tecto através de um ecrã translúcido

a projecção posterior/a partir do tecto 
o, seleccione o comando A partir do 
r (Rear Proj.) do menu Avançado1 

 método de instalação.  Pág. 85
ima
 

• An
Con

• Na
arm
vide

• P

• P
talação

lar o Videoprojector

ideoprojector suporta os quatro métodos de projecção apresentados em 
ida, podendo assim escolher o mais adequado para apresentar as suas 

gens.

* É necessário um método de 
o videoprojector a partir do 
de instalação, contacte o seu
o videoprojector no tecto, é 
no tecto opcional.  Pág. 1

���������	
es de instalar o videoprojector, leia as Instruções de Segurança/ 
dições de Garantia Internacionais.
parte lateral, o videoprojector dispõe de dois pés para 
azenamento. Para efectuar projecções, não instale o 
oprojector na vertical com os pés de armazenamento.  Pág. 8

rojecção frontal

rojecção posterior através de um ecrã translúcido

• Projecção frontal/a partir 

• Projecção posterior/a par

����
Quando estiver a efectuar um
através de um ecrã translúcid
tecto (Ceiling) e Proj. Posterio
(Advanced1) de acordo com o



16Instala

Tama

A d
Os v
apre
zoo
vide

Ten
vide
com
refe
as c

junto a uma parede, deixe um espaço livre  
 videoprojector e a parede.

D

Ecrã

90º Centro da lente

e projecção

r permite um nível de zoom até cerca de 
 com a definição de zoom máximo é cerca 

o tamanho da imagem com a definição  
ção

nho do Ecrã e Distância de Projecção

istância entre a lente e o ecrã determina o tamanho real da imagem.  
alores de distância recomendada e de distância de projecção 
sentados em seguida são válidos quando está instalada uma lente  

m grande angular. Se tiver instalado uma lente opcional no 
oprojector, consulte a documentação da lente.

do em atenção a tabela apresentada em seguida, posicione o 
oprojector de modo a que as imagens sejam projectadas no ecrã  
 o tamanho correcto. Estes valores devem ser utilizados como 
rência para instalar o videoprojector. Os valores variam consoante  
ondições de projecção e a definição do zoom.

* Se instalar o videoprojector 
de pelo menos 20 cm entre o

istância recomendada 77 – 1113 cm

Tamanho do ecrã 4:3 (cm) Distância de projecção (cm)
30" (61 × 46) 77 - 107
40" (81 × 61) 105 - 144
50" (100 × 76) 133 - 181
60" (120 × 90) 161 - 219
80" (160 × 120) 216 - 293

100" (200 × 150) 272 - 368
200" (410 × 300) 550 - 740
300" (610 × 460) 827 - 1113

*

Distância d

����

A lente zoom grande angula
1,35. O tamanho da imagem
de 1,35 vezes maior do que 
de zoom mínimo.
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p

j

i

o
e
e

R
u

 a frequência de apresentação do 
cer na “Lista de Tipos de Visualização 

 de Tipos de Visualização de Monitor 

tem alterar a resolução de saída, pelo que,  
a resolução que corresponda a uma 
 de Visualização de Monitor Suportados”.  
tação fornecida com o computador.

Quan
segui

s
r
v
i

n

o
e
c

aptador (disponível no mercado), 
o computador utilizado. Para obter 
 documentação fornecida com o 

rojector estiverem muito afastados 
 cabo de computador acessório, utilize 
pcional. Consulte "Apêndice: 
umíveis"  Pág. 134
Com

O v
pro
seja
sat

• C
d
C
de
C
a 
ao
de
in
do

• De
liga
esti

• Ver
disp
de u
qua
ou a

• Nã
pod
fun
ctuar a Ligação a um Computador

utadores Compatíveis

ideoprojector não pode ser ligado a alguns tipos de computador ou a 
ecção de imagens poderá não ser possível, mesmo que a ligação real 
 possível. Certifique-se de que o computador que pretende utilizar 
sfaz as seguintes condições:

ndição 1: O computador tem de ter uma porta para saída  
 sinais de imagem.
rtifique-se de que o computador tem uma porta para saída de sinais  
 imagem, como uma porta RGB, uma porta de monitor ou uma porta 
T. Se o computador possuir um monitor integrado ou se estiver  
tilizar um portátil, poderá não ser possível ligar o computador  

 videoprojector ou, alternativamente, poderá ter de adquirir uma porta  
 saída externa em separado. Para obter mais informações, procure 
formações sobre como ligar um monitor externo na documentação  
 computador.

• Condição 2: A resolução e
computador têm de apare
de Monitor Suportados”.  
Consulte "Apêndice: Lista
Suportados"  Pág. 142
Alguns computadores permi
se necessário, seleccione um
definição da “Lista de Tipos
Consulte também a documen

���������	

do ligar o videoprojector a um computador, tenha em atenção as 
ntes recomendações:
ligue o videoprojector e o computador da corrente antes de os 
 entre si. Se, no momento da ligação, algum dos dispositivos 
er ligado, poderão ocorrer danos. 
fique a forma dos conectores dos cabos e das portas dos 
ositivos antes de efectuar as ligações. Se tentar forçar a entrada 
m conector na porta de um dispositivo com uma forma ou uma 
tidade de terminais diferente, poderá danificar o conector  

 porta.
 junte o cabo de corrente ao cabo de ligação; caso contrário, 
rá provocar interferências na imagem ou erros de 
ionamento.

����

• Poderá ter de adquirir um ad
consoante a forma da porta d
mais informações, consulte a
computador.

•  Se o computador e o videop
impossibilitando a ligação do
o cabo VGA-HD15 para PC o
Acessórios Opcionais e Cons



18Efectu

Proje

A fo
dete
segu

Util

Se a
de 1

etectadas automaticamente de acordo  
nsoante o sinal de saída do computador, a 
ada com cores não naturais.  
opção Entrada Computador (Computer 
ração para RGB.  Pág. 81
 um dispositivo ao videoprojector, 
o comando à distância ou [Computer/

 do videoprojector para alternar entre  
iciar a projecção.  Pág. 32
ar a Ligação a um Computador

ctar Imagens a partir do Computador

rma e as características da porta do monitor do computador irão 
rminar qual o tipo de cabo que deve utilizar. Consulte as secções 
intes para saber qual a porta do seu computador.

ize o cabo de computador acessório para efectuar as ligações.

 porta do monitor for uma porta Mini D-Sub  
5 pinos (exemplo)

Cabo de computador 
(acessório)

Para a porta do monitor

Para a porta [Computer](azul)

����

• As fontes de imagem são d
com os sinais recebidos. Co
imagem poderá ser project
Se isso acontecer, defina a 
Input) do menu de configu

• Quando ligar mais do que
pressione o botão [Comp] d
DVI] do painel de controlo
os dispositivos depois de in
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Util
de v

Se a

• Util
de v
do c
Con

• Qua
pres
do p
disp
ar a Ligação a um Computador

ize o cabo de vídeo digital DVI-Dg/DVI-D opcional ou o cabo  
ídeo digital DVI-D/DFP para efectuar a ligação.

 porta do monitor for uma porta RGB digital

Cabo de vídeo digital DVI-D/DVI-D 
ou DVI-D/DFP (opcional)

Para a porta do monitor

Para a porta [DVI]

����

ize o cabo de vídeo digital DVI-D/DVI-D opcional ou o cabo  
ídeo digital DVI-D/DFP que corresponda à porta do monitor  
omputador. Consulte "Apêndice: Acessórios Opcionais e 
sumíveis"  Pág. 134
ndo ligar mais do que um dispositivo ao videoprojector, 
sione o botão [DVI] do comando à distância ou [Computer/DVI] 
ainel de controlo do videoprojector para alternar entre os 
ositivos depois de iniciar a projecção.  Pág. 32
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Utiliz
o Pon

Pod
o po
liga
do v

* Q
po
ou
Po

Wi
XP
XP
Ma
(OS

P

a computadores equipados com uma 
stiver a utilizar um computador com o 
 de ter instalada uma versão completa do 
ome Edition/XP Professional.  
rsão do Windows 98/2000/Me/XP Home 
e tenha sido actualizada a partir de uma 
s, não é possível garantir um 

 utilizar a função de rato sem fio  
ema operativo Windows e Macintosh.
as definições do computador para poder 

ara obter mais informações, consulte  
tador.
ar a Ligação a um Computador

ar o Comando à Distância para Mover  
teiro do Rato (Função de Rato sem Fio)

e utilizar o comando à distância como um rato sem fio para controlar  
nteiro do rato no ecrã. Para isso, utilize o cabo USBg acessório para 

r a porta USB do computador à porta [USB] situada na parte posterior 
ideoprojector.

uando estiver a utilizar o comando à distância como um rato sem fio, 
de usar os botões [Page ] e [Page ] do comando para fazer avançar 
 retroceder os diapositivos quando estiver a efectuar apresentações em 
werPoint.

Computador Rato utilizado Cabo que pode utilizar
ndows 98/2000/Me/ 
 Home Edition/ 
 Professional

Rato USB Cabo USB (acessório)

cintosh  
 8.6–9.2/10.0–10.3) Rato USB Cabo USB (acessório)

Cabo USB (acessório) Para a porta [USB]

ara a porta USB

����

• Só pode ligar o cabo USB 
interface USB padrão. Se e
Windows, o computador tem
Windows 98/2000/Me/XP H
Se estiver a utilizar uma ve
Edition/XP Professional qu
versão anterior do Window
funcionamento correcto. 

• É possível que não consiga
em algumas versões do sist

• Poderá ter de alterar algum
utilizar a função de rato. P
a documentação do compu
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Dep
da s

Mo
Mo
par
dire

Cli
Pre

ções das teclas do rato no computador,  
ando à distância será também a inversa.
nção de rato sem fio do comando  

enu de configuração
enu de ajuda
o de efeitos (Effect)

rã com a função P in P
o de zoom electrónico (E-Zoom)

inição Quick Corner
 janela em modo de tamanho real 
edimensionamento
o de pré-visualização (Preview)
tipo do utilizador
er activada
o de protecção por palavra-passe 
ar a Ligação a um Computador

ois de efectuar a ligação, pode utilizar o ponteiro do rato  
eguinte forma:

ver o ponteiro do rato
va o botão [ ] do comando  
a mover o ponteiro do rato nessa 
cção. 

Clique com a tecla esquerda
Pressione o botão [Enter ( )].
Se pressionar rapidamente o botão 
[Enter ( )] duas vezes, este funciona 
como se fizesse clique duas vezes  
com o rato.

que com a tecla direita
ssione o botão [ESC ( )].

Arrastar e largar
Quando mantiver pressionado o botão 
[Enter ( )] durante cerca de 1,5 
segundos, este acende e o modo  
de arrastar e largar fica activado.  
Neste modo, pode arrastar itens 
utilizando o botão [ ].  
Pressione o botão [Enter ( )]  
na posição pretendida para largar  
os itens que está a arrastar. 

Pode também activar o modo de 
arrastar e largar se pressionar o botão 
[ESC ( )] durante cerca de 1,5 
segundos. Esta operação permite 
utilizar a tecla direita do rato  
para arrastar e largar itens.

����

• Se tiver invertido as defini
a função dos botões do com

• Não é possivel utilizar a fu
à distância quando:
· Estiver a visualizar um m
· Estiver a visualizar um m
· Estiver a utilizar a funçã
· Tiver definido um subec
· Estiver a utilizar a funçã
· Tiver efectuado uma def
· Estiver a visualizar uma

utilizando a função de r
· Estiver a utilizar a funçã
· Estiver a captar um logó
· A função Wall Shot estiv
· Estiver a definir a funçã

(Password Protect)
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Efect

Qua
de u
para
uma
Para
com

Porta

• As i
ima

• O in
conf
ar a Ligação a um Computador

uar a Ligação a um Monitor Externo

ndo estiverem a ser projectados sinais RGB analógicos provenientes  
m computador, é possível ligar um monitor externo ao videoprojector 
 poder visualizar as imagens no monitor externo quando efectuar  
 apresentação.
 efectuar a ligação ao monitor externo, utilize o cabo fornecido  
 o monitor.

Cabo fornecido com o monitor Para a porta [Monitor Out] (preta)
 do monitor

����

magens RGB digitais provenientes de um computador e as 
gens de vídeo não podem ser enviadas para um monitor externo.
dicador de configuração da correcção keystone, os menus de 
iguração e de ajuda não são enviados para o monitor externo.
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 Vídeo Compostog

nível no mercado) para efectuar a ligação.Quan
atenç

s
r
v
i

n

o
e
u

a de vídeo 

Para a porta [Video] (amarela)
ercado)

Para a porta [Audio]  Pág. 26

m dispositivo ao videoprojector,  
 comando à distância ou [Video/BNC]  
eoprojector para alternar entre  
ciar a projecção.  Pág. 32 
• De
liga
esti

• Ver
disp
de u
qua
ou a

• Nã
pod
de f
ctuar a Ligação a uma Fonte de Vídeo

Projectar Imagens de

Utilize um cabo A/V (dispo
���������	

do ligar o videoprojector a outras fontes de vídeo, tenha em 
ão as seguintes recomendações:
ligue o videoprojector e a fonte de vídeo da corrente antes de os 
 entre si. Se, no momento da ligação, algum dos dispositivos 
er ligado, poderão ocorrer danos.
fique a forma dos conectores dos cabos e das portas dos 
ositivos antes de efectuar as ligações. Se tentar forçar a entrada 
m conector na porta de um dispositivo com uma forma ou uma 
tidade de terminais diferente, poderá danificar o conector  

 porta.
 junte o cabo de corrente ao cabo de ligação; caso contrário, 
rá provocar interferências na imagem ou erros  
ncionamento.

Para a porta de saíd
(amarela)

Para as portas de saída  
de áudio  Pág. 26

Cabo A/V
(disponível no m

����

Quando ligar mais do que u
pressione o botão [Video] do
do painel de controlo do vid
os dispositivos depois de ini
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Proje

Util
as li

 Vídeo Componente

ponenteg opcional para efectuar as ligações.
ionais e Consumíveis"  Pág. 134

Pa

Quan
o bot
de co
depoi

omponente 
al)

Para a porta [Computer]

te cabo para 
eoprojector  
o de vídeo 
nte 
el  
do)  
, macho)

etectadas automaticamente de acordo  
onsoante o sinal de saída do computador, 
ctada com cores não naturais. Se isso 
ntrada Computador (Computer Input) 

para Vídeo Componente (Component 

 um dispositivo ao videoprojector, 
do comando ou [Computer/DVI]  
deoprojector para alternar entre  
iciar a projecção.  Pág. 32 
ar a Ligação a uma Fonte de Vídeo

ctar Imagens S-Vídeo

ize um cabo S-Vídeog (disponível no mercado) para efectuar  
gações.

Projectar Imagens de

Utilize o cabo de vídeo com
"Apêndice: Acessórios Opc

Cabo S-Vídeo 
(disponível no mercado)

Para a porta [S-Vídeo]

ra a porta de saída S-Vídeo

����

do ligar mais do que um dispositivo ao videoprojector,  pressione 
ão [S-Video] do comando à distância ou [Video/BNC] do painel 
ntrolo do videoprojector para alternar entre os dispositivos 
s de iniciar a projecção.  Pág. 32

Cabo de vídeo c
(opcion

Para as  
portas de saída  
de vídeo componente

Utilize es
ligar o vid
a um cab
compone
(disponív
no merca
(RCA × 3

����

• As fontes de imagem são d
com os sinais recebidos. C
a imagem poderá ser proje
acontecer, defina a opção E
do menu de configuração 
Video).  Pág. 81

• Quando ligar mais do que
pressione o botão [Comp] 
do painel de controlo do vi
os dispositivos depois de in
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Proje

O si
prov
ao v
apre
do e

Util

Se a
de 1

Par

etectadas automaticamente de acordo  
nsoante o sinal de saída do computador, a 
ada com cores não naturais. Se isso 
ntrada Computador (Computer Input) do 

a RGB.  Pág. 81
 um dispositivo ao videoprojector, 
o comando à distância ou o botão 

 de controlo do videoprojector para 
os depois de iniciar a projecção. 
ar a Ligação a uma Fonte de Vídeo

ctar Imagens de Vídeo RGB

stema de vídeo RGB é utilizado quando estiver a projectar sinais RGB 
enientes de uma fonte de vídeo que não um computador ligada  
ideoprojector. É possível utilizar um dos métodos de ligação 
sentados em seguida. Utilize o método adequado à porta  
quipamento de vídeo.

ize o cabo de computador acessório para efectuar as ligações.

 porta de saída RGB for uma porta Mini D-Sub  
5 pinos (exemplo)

a a porta de saída RGB

Para a porta [Computer] (azul)Cabo de computador 
(acessório)

����
• As fontes de imagem são d
com os sinais recebidos. Co
imagem poderá ser project
acontecer, defina a opção E
menu de configuração par

• Quando ligar mais do que
pressione o botão [Comp] d
[Computer/DVI] do painel
alternar entre os dispositiv

 Pág. 32
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O video
de 5 W.
videopr
através

t
n
e
t

e
x
a

dio

Para a porta 
[Audio]

Vermelho

Branco

-jack estéreo 
ercado)

 estiverem a ser 
deo]

eo estiverem a ser recebidos 
mputer]

as [Audio]

cado)
para sa
Para as
situada
Para ou
caixa d

Pode u
consoa
• Se ef

a por
Mini-

• Se ef
por e
um c
roduzir Som a partir de Equipamento de Víde
projector tem um altifalante integrado com uma saída máxima  

 Pode emitir som proveniente do equipamento de vídeo ligado ao 
ojector (como, por exemplo, um computador ou um leitor de vídeo) 
 do altifalante integrado se o equipamento de vídeo possuir uma porta 
ída de áudio.
 portas [DVI] e [Computer], a porta [Audio] a utilizar é a que está 
 na mesma caixa da porta usada para receber os sinais de vídeo.  
tras portas, a porta [Audio] corresponde à porta que se situa na mesma 
a porta usada para receber os sinais de vídeo.

ilizar um dos seguintes cabos de áudio para efectuar a ligação, 
te a forma da porta do equipamento ligado:
ctuar a ligação a um conector Mini-jack estéreo (como, por exemplo,  
a de saída de áudio de um computador): utilize um cabo de áudio  
jack estéreo (disponível no mercado) para efectuar a ligação.
ctuar a ligação a um conector Jack RCA × 2 (vermelho/branco) (como, 
emplo, a porta de saída de áudio de equipamento de vídeo): utilize  
bo A/V (disponível no mercado) para efectuar a ligação.

Para as portas de saída de áu

Para a porta de saída de áudio

Cabo de áudio Mini
(disponível no m

Se os sinais de imagem
recebidos pela porta [Vi

Quando os sinais de víd
pelas portas [DVI] ou [Co

Para as port

Cabo A/V
(disponível no mer
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• Pod
• Se a
igua
que 
sina
repr
(Com
defi

• Se e
(disp
de q
duzir Som a partir de Equipamento de Vídeo

����
e ajustar o volume depois de iniciar a projecção.  Pág. 52
 fonte do sinal de áudio estiver ligada às portas áudio utilizadas 
lmente para as portas [DVI] ou [Computer], os sinais de áudio 
estiverem a ser recebidos são reproduzidos, independentemente do 
l de imagem seleccionado.Os sinais de áudio que serão 
oduzidos com a definição Entrada Áudio DVI/Computador 

puter/DVI Audio Input) do menu Áudio (Audio) só podem ser 
nidos para Computador (Computer) ou DVI.
stiver a utilizar um cabo de áudio 2RCA (L/R)/Mini-jack estéreo 
onível no mercado), utilize um cabo que possua a indicação  

ue não tem resistência (No resistance).
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Pode lig
do vide
Utilize 
ou sem

 
i

 

n

a

Utilize
do equ

Para o

Qua
o som
som 
roduzir Som a partir de Altifalantes Externos

ar altifalantes com amplificadores integrados à porta [Audio Out]  
oprojector para desfrutar de uma melhor qualidade de som.
um cabo de áudio com conectores Jack ⇔ Mini-jack estéreo (3,5 mm) 
elhantes.
um cabo de áudio com conectores que correspondam às portas  
pamento de áudio externo.

equipamento de áudio externo

Para a porta [Audio Out]Cabo de áudio 
(disponível no mercado)

����

do liga um cabo de áudio Mini-jack estéreo à porta [Audio Out], 
 será enviado para os altifalantes externos. Não será emitido 
 partir do altifalante integrado do videoprojector.
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Ligue o

r

orrente acessório  
.
 o conector do cabo de corrente está 
do com a forma da tomada de corrente  
 em seguida, insira o conector do cabo  
projector.

emidade do cabo de corrente  
 terra.
dicador luminoso  acenda  

Antes
d

c

Aceso e cor-de-laranja

tões do comando à distância nem do 
rojector enquanto o indicador luminoso  
de-laranja.




Liga

Con

Se a
Avan
assim

 P
Em p
ao vi

1

2

3

���
ar o Videoprojector
 videoprojector para começar a projectar imagens.

 o Cabo de Corrente

Certifique-se de que o videoprojector está desligado, 
assim como todos os componentes a ele ligados.

Ligue o computador ou outra fonte de vídeo  
ao videoprojector.  Pág. 17, 23

Retire a tampa da lente.

Ligue o cabo de c
ao videoprojector
Certifique-se de que
posicionado de acor
do videoprojector e,
de corrente no video

Ligue a outra extr
a uma tomada de
Aguarde até que o in
(cor-de-laranja).

���������	

 de projectar imagens, leia as Instruções de Segurança/
ições de Garantia Internacionais.

����

tivar o comando Ligação Directa (Direct Power ON) do menu 
çado2 (Advanced2), o videoprojector liga e a projecção inicia 
 que inserir a ficha do cabo de corrente na tomada de parede. 
ág. 88 
rimeiro lugar, ligue os outros componentes que estão ligados  
deoprojector.

4

5

����

Não é possível utilizar os bo
painel de controlo do videop

 estiver intermitente e cor-

	���	���
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Ligar ower] do comando à distância 
trolo do videoprojector para ligar 

 fica intermitente e verde. Após alguns
ende e a projecção inicia. Aguarde até 
o  fique aceso e verde (normalmente, 
 30 segundos).

• Se t
Prot
o vid

• Se t
Fun
dos 
[Pow
Nest

1

2

3

Muda de intermitente para aceso  
e verde

ncia e do painel de controlo  
am enquanto o indicador luminoso  

enu de configuração, poderá aparecer 
gnal.). Consulte Configuração 
o-Signal Msg).  Pág. 81

���

 Videoprojector

 o Videoprojector e Projectar Imagens

 
 

Certifique-se de que o indicador luminoso   
está aceso e cor-de-laranja.

Se estiver a utilizar o comando à distância,  
coloque o interruptor [R/C] do comando à distância  
na posição de activado (ON).

Ligue todo o equipamento que está ligado  
ao videoprojector.
No caso de uma fonte de vídeo, pressione o botão [Play]  
da fonte de vídeo para iniciar a reprodução, se necessário.

Pressione o botão [P
ou do painel de con
o videoprojector.
O indicador luminoso 
instantes, o indicador ac
que o indicador luminos
são necessários cerca de

����

iver activado a função de protecção por palavra-passe (Password 
ect), aparecerá o ecrã de inserção da palavra-passe quando ligar 
eoprojector. Escreva a palavra-passe.  Pág. 53

iver activado a definição Avançado2 (Advanced2) - Bloquear 
cionamento (Operation Lock), não é possível utilizar nenhum 
botões do painel de controlo do videoprojector excepto o botão 
er].  Pág. 71.  
e caso, utilize os botões do comando à distância

4

Comando à distância

����

• Os botões do comando à distâ
do videoprojector não funcion
estiver intermitente e verde.

• Consoante as definições do m
a mensagem Sem sinal (No Si
(Setting) - Mens. sem sinal (N

	���	���
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ez estes botões, o nome do sinal seleccionado 
uração aparece no ecrã.
uda para a fonte do sinal seguinte se não 
puter/DVI] enquanto o nome do sinal actual 

 sinal de entrada recebido pelas portas [DVI] 
este sinal aparecerá no ecrã quando pressionar 

uter/DVI].
ionado com o comando Entrada Computador1 
enu Configuração (Setting). 
uda para o sinal seguinte se não pressionar o 
anto o nome do sinal actual aparece no ecrã. 
 sinal de entrada recebido pelas portas [BNC], 
nome deste sinal aparecerá no ecrã quando 
tão [Video/BNC].
ionado com o comando Entrada BNC (BNC 
ração (Setting).

P

DV

Co

BN

S-V
Vid

5

 Videoprojector

Se tiver ligado mais do que um dispositivo externo  
ao videoprojector, utilize os botões do comando à 
distância ou do painel de controlo do videoprojector 
para seleccionar a fonte da imagem que pretende 
projectar tendo em atenção a seguinte tabela.
Pode também utilizar a função de pré-visualização  
para seleccionar a fonte do sinal.  Pág. 33

*1 Quando pressiona uma v
com os menus de config

*2 O sinal de entrada não m
pressionar o botão [Com
aparece no ecrã. 
Se estiver a projectar um
ou [Computer], o nome d
uma vez o botão [Comp

*3 Aparecerá o item selecc
(Computer1 Input) do m

*4 O sinal de entrada não m
botão [Video/BNC] enqu
Se estiver a projectar um
[S-Video] ou [Video], o 
pressionar uma vez o bo

*5 Aparecerá o item selecc
Input) do menu Configu

orta

Botão a pressionar
Indicação apresentada 

no ecrã
Comando 

à 
distância

Videoprojector

Ig [DVI] A fonte  
da imagem  
muda sempre  
que pressionar 
[Computer/
DVI].*2

DVI

mputer [Comp]*1
Computer (Auto)*3

Computer (RGB)*3

Computer (Component Video)*3

C [BNC]*1 A fonte  
da imagem  
muda sempre  
que pressionar 
[Video/BNC].*4

BNC (Auto)*5

BNC (RGB)*5

BNC (Component Video)*5

ideo [S-Video] S-Video
eo [Video] Video

Comando à distância
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te de Imagem  
agens Projectadas  

lização)

o permite projectar as imagens provenientes  
nada e visualizá-las num ecrã de pré-

ciona a fonte do sinal. Utilize o comando  
as as operações de pré-visualização.

o [Preview] do comando à distância.
s, aparecerá um ecrã de pré-visualização 

entado em seguida. Enquanto o ecrã de  
 a ser apresentado, os quadros relativos  

tão a receber nenhum sinal de imagem  
er um sinal não suportado aparecem a azul. 
[Source] do comando à distância para 
e imagem a projectar para mudar  

• Se t
dess
um 

• Se a
nova

• Se o
com
proj
se o
A ta
Para
exte
na d

• Se u
perí
do c
dura

NE

[Fn]+
]

Video S-Video

DVI

Computer

Computer (Auto)

 que estão a ser projectadas.

Imagens recebidas  
pela porta [Computer]

Imagens recebidas  
pela porta [DVI]

Imagens recebidas 
pela porta [S-Video]

gens recebidas 
la porta [Video]
 Videoprojector

Seleccionar uma Fon
enquanto Visualiza Im
(Função de Pré-Visua

A função de pré-visualizaçã
da fonte de imagem seleccio
visualização enquanto selec
à distância para efectuar tod

Pressione o botã
Após alguns instante
semelhante ao apres
pré-visualização está
às portas que não es
ou que estão a receb
Pressione os botões 
seleccionar a fonte d
a imagem.

����

iver ligado apenas uma fonte de sinal, os sinais provenientes 
a fonte serão projectados sem que seja necessário pressionar  
dos botões [Source].
 mensagem Sem Sinal (No-Signal) não desaparecer, verifique 
mente as ligações.
 videoprojector estiver ligado a um computador portátil ou a um 
putador com um monitor LCD, as imagens poderão não ser 
ectadas de imediato. Depois de iniciar a projecção, verifique  
 computador foi configurado para enviar sinais externamente.  
bela seguinte exemplifica como seleccionar definições de saída. 
 obter mais informações, procure uma secção dedicada à saída 

rna ou que explique como ligar um monitor externo  
ocumentação fornecida com o seu computador.

ma mesma imagem estática for projectada durante um longo 
odo de tempo, a imagem poderá ficar queimada no monitor  
omputador. Deve evitar deixar a mesma imagem projectada 
nte longos períodos de tempo.

C Panasonic Toshiba IBM Sony Fujitsu Macintosh

[F3 [Fn]+[F 3] [Fn]+[F 5
]

[Fn]+[F 7
]

[Fn]+[F 7
]

[Fn]+[F10
]

Active a definição 
de espelho 

ou a detecção 
da apresentação.

1

BNC

Janela activa  
Apresenta as imagens

Ima
pe

Imagens recebidas 
pela porta [BNC]

���
	���	���
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2

3

ens da janela activa enquanto está a ser 
é-visualização. 
rovenientes de uma fonte ligada às portas 
rem a ser projectadas na janela activa, os 
duzidos de acordo com a definição 
utador (Computer/DVI Audio Input) do 

 janela activa, as outras imagens serão 
estáticas.
view] com a função de zoom electrónico 
do está a utilizar o modo de apresentação 
ções serão desactivadas e aparecerá o 
e desactivar a função de pré-visualização 
da, as imagens projectadas regressarão 
ravam antes de activar a função de pré-   
 Videoprojector

Mova o botão [ ] para seleccionar as imagens  
a projectar.
Desloque a caixa vermelha até seleccionar a imagem 
pretendida.

Pressione o botão [Enter].
As imagens seleccionadas são apresentadas na janela activa.  
Se voltar a pressionar o botão [Enter], a função de  
pré-visualização é desactivada e as imagens da janela activa  
são projectadas.

Para regressar às imagens que estavam a ser projectadas antes 
de activar a função de pré-visualização, pressione o botão 
[ESC] ou [Preview].

BNC Video S-Video

DVI

Computer

Computer (Auto)

BNC Video S-Video

DVI

Computer

DVI

����
• Pode ouvir o som das imag
apresentada a janela de pr
No entanto, se as imagens p
[Computer] ou [DVI] estive
sinais de áudio serão repro
Entrada Áudio DVI/Comp
menu Áudio (Audio).

• À excepção da imagem da
projectadas como imagens 

• Se pressionar o botão [Pre
(E-Zoom) activada ou quan
em tamanho real, estas fun
ecrã de pré-visualização. S
sem alterar a fonte de entra
ao estado em que se encont
visualização.
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Para de

te o botão [Power] do comando à 
nel de controlo do videoprojector.
dicador luminoso  fica intermitente  

ciado o período de arrefecimentog.  
ento demora cerca de 20 segundos. 
rrefecimento terminar, o indicador 
ica cor-de-laranja.

o ecrã a indicar que o videoprojector 
ve certificar-se de que a abertura de ar 
 substituir o filtro de ar ("The 
 sure nothing is blocking the air vent, 

lter."), pressione o botão [Enter] do 
/Enter] do painel de controlo  
r o videoprojector.  

Deixa de estar intermitente  
e acende (cor-de-laranja)

���

1

2

ligar o Videoprojector
sligar o videoprojector, siga o procedimento indicado.

Desligue as fontes de sinal que estão ligadas  
ao videoprojector.
Certifique-se de que todos os elementos que estão ligados  
ao videoprojector foram desligados.

Pressione o botão [Power] do comando à distância 
ou do painel de controlo do videoprojector.

Aparecerá a seguinte mensagem de confirmação:

Se não pretender desligar o videoprojector, pressione qualquer 
botão excepto:
• Comando à distância: [Power], [ ], [ ], [ ], [Num], [ID]
• Painel de controlo: [Power]
Se não pressionar nenhum botão, a mensagem desaparecerá 
automaticamente ao fim de sete segundos (o videoprojector  
não desliga nesta altura).

Pressione novamen
distância ou do pai
A lâmpada apaga. O in
e cor-de-laranja e é ini
O período de arrefecim
Quando o período de a
luminoso  acende e f

Comando à distância

Power OFF?

Yes : Press        button
No : Press any other button

����

Se aparecer uma mensagem n
está demasiado quente, que de
não está obstruída e limpar ou
projector is overheating. Make
and clean or replace the air fi
comando à distância ou [Auto
do videoprojector para desliga

3

	���	���
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 da lente.
 lente quando não estiver a utilizar  
a impedir que a lente fique com pó  

• Não
de co
estiv
perm

• Se a
conf
as ve
cons

4

Não d
lumin
poder

5

] do comando à distância na posição  
o à distância continua a gastar as pilhas. 
r o comando à distância, coloque  
ão de desactivado (OFF).
ar o Videoprojector

Se não utilizar o videoprojector durante um longo 
período de tempo, desligue o cabo de corrente  
da tomada eléctrica.

Coloque o interruptor [R/C] do comando à distância 
na posição de desactivado (OFF).

 
Coloque a tampa
Coloque a tampa na
o videoprojector par
ou sujidade.

����
 é possível utilizar os botões do comando à distância e do painel 
ntrolo do videoprojector enquanto o indicador luminoso  

er intermitente e cor-de-laranja. Aguarde até que este 
aneça aceso. 
 opção Modo de Espera (Standby Mode) do menu de 
iguração estiver definida como Rede Activada (Network ON),  
ntoinhas continuam a funcionar. Esta situação é normal e não 
titui um problema.

���������	

esligue o cabo de corrente da tomada enquanto o indicador 
oso  estiver intermitente e cor-de-laranja; caso contrário, 
á causar problemas de funcionamento.

����
Se deixar o interruptor [R/C
de activado (ON), o comand
Quando não estiver a utiliza
o interruptor [R/C] na posiç

Tampa da lente

6
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Pode co
com a m

Ajust

a
a
p
m

m
e
 

p
e

Ecrã (Ajuste da Focagem)

em para ajustar a focagem  

ões de correcção keystone ou de Nitidez 
er possível ajustar correctamente  

 
 

d
m

tiver suja ou embaciada devido  
 ser possível ajustar a focagem 

ntecer, limpe ou desembacie a lente.  

te zoom grande angular e o videoprojector 
distância normal de projecção de 77–1113 
 obter a focagem correcta. Se tiver 
gem correcta, verifique a distância  

ado uma lente opcional, consulte  
para obter mais informações.




O t
pel
Os 
as i

Ro
a i
Se 
ser

Se 
do 

Pode
para

Ro
au

���
star a Imagem do Ecrã
rrigir e ajustar as imagens do ecrã de forma a obter imagens  
elhor qualidade possível.

ar o Tamanho da Imagem (Função de Zoom)

manho das imagens projectadas é determinado basicamente  
 distância entre o videoprojector e o ecrã.  Pág. 16
rocedimentos apresentados em seguida explicam como ajustar  
agens do ecrã depois de ter instalado o videoprojector.

de a lente de zoom do videoprojector para ajustar  
agem.

stiver instalada uma lente zoom grande angular, a imagem pode 
ampliada até 1,35 vezes o tamanho normal.

retender ampliar mais as imagens, afaste o videoprojector  
crã.  Pág. 16

Focar as Imagens do 

 
 

Rode a lente de focag
da imagem.
Se tiver efectuado definiç
(Sharpness), poderá não s
a focagem.

����

também utilizar a função de zoom electrónico (E-Zoom)  
ampliar partes das imagens.  Pág. 59

e para "W" para 
entar o tamanho

Lente de zoom

Rode para "T" para diminuir o tamanho

Lente de focagem

����
• Se a superfície da lente es
à condensação, poderá não
correctamente. Se isso aco

 Pág. 116, 123
• Se estiver a utilizar uma len
estiver posicionado fora da 
cm, poderá não ser possível
dificuldades em obter a foca
de projecção. Se tiver instal
a respectiva documentação 

	���	���

���
	���	���
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Ajust

Se o
ou v
em 

Se p
à do
o vi
Se i
na i
auto

o videoprojector directamente em frente  
agens com uma inclinação horizontal  
agens aparecerem com distorção keystone, 
eystone e Quick Corner do videoprojector 

 Pág. 42, 44
Incl

O ân
é qua
Não i

do do ecrã
r a Imagem do Ecrã

ar o Ângulo da Imagem

 videoprojector estiver posicionado com uma inclinação horizontal  
ertical em relação ao ecrã, efectue o ajuste da forma apresentada  

seguida.

rojectar imagens num ecrã que esteja numa posição superior  
 videoprojector, aumente o pé frontal regulável para inclinar  
deoprojector.  Pág. 39
nclinar o videoprojector, poderá ocorrer uma distorção keystone  
magem, mas a função de correcção keystone automática corrige 
maticamente a distorção da imagem.  Pág. 41

Se não for possível instalar 
ao ecrã, pode projectar as im
em relação ao ecrã. Se as im
pode utilizar as funções H-K
para corrigir esta distorção. 

inar o videoprojector na vertical em relação ao ecrã

����

gulo máximo de inclinação do videoprojector para baixo  
ndo aumenta o pé posterior regulável até ao limite.  
ncline mais o videoprojector para baixo.

Projectar a partir do la
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Pod
para
até 

En
na 
do 
Aum
e, e
Par
o vi
do p

Aju

Quan
ajust
com d
de co
as im

Ala

clinado na vertical ou na horizontal, 
ores reguláveis para ajustar 
a do videoprojector. Se o videoprojector 
al, a correcção poderá não ser efectuada 

iminuir
���

r a Imagem do Ecrã

e aumentar ou diminuir o pé frontal e os pés posteriores reguláveis 
 inclinar o videoprojector de modo a ajustar o ângulo de projecção  

12º para cima e 4º para baixo.

 

quanto levanta a alavanca de ajuste do pé situada  
parte frontal do videoprojector, levante a parte frontal 
videoprojector para aumentar o pé frontal regulável.
ente o pé frontal regulável até obter o ângulo pretendido  

m seguida, liberte a alavanca de ajuste do pé.
a diminuir o pé frontal regulável, baixe cuidadosamente  
deoprojector ao mesmo tempo que levanta a alavanca de ajuste 
é.

star os pés

����

do utilizar o pé frontal e os pés posteriores reguláveis para 
ar o ângulo do videoprojector, as imagens poderão aparecer  
istorção keystone. Se isso acontecer, pode utilizar a função  

rrecção keystone automática para projectar automaticamente  
agens sem distorção keystone.  Pág. 40

vanca de ajuste do pé (frontal)

����

Se o videoprojector estiver in
rode as bases dos pés posteri
pormenorizadamente a altur
estiver inclinado na horizont
correctamente.

Aumentar D

Pé posterior 
regulável

	���	���
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Corri

Este
auto
a pr
Se p
auto
na h

 com as duas funções de correcção da 
s em seguida. Utilize a função mais eficaz 

e horizontal e vertical
ne automática corrige a distorção keystone 
as estão distorcidas na vertical.
ne horizontal e vertical pode ser utilizada 
ente os resultados da correcção keystone 
istorção keystone horizontal.
ystone, pode corrigir facilmente a distorção 
esloca o videoprojector, utilizando apenas 
lo do videoprojector.
e automática"  Pág. 41 
l e horizontal"  Pág. 42 
ra"  Pág. 43

ção para ajustar a área de projecção ao ecrã 
 keystone horizontal e vertical na área  

Se o 
baixo
video
ou 20
keyst
segui
• Se o
• Se t
• Qua
r a Imagem do Ecrã

gir Manualmente a Distorção Keystone

 videoprojector está equipado com uma função de correcção keystone 
mática que detecta o ângulo vertical do videoprojector durante  
ojecção e corrige automaticamente a distorção keystone vertical.  
retender efectuar mais ajustes depois da correcção keystone 
mática ter sido efectuada ou se o videoprojector estiver inclinado  
orizontal, pode efectuar a correcção keystone manualmente.

O videoprojector está equipado
distorção keystone apresentada
para corrigir a distorção.

•  Keystone automática/keyston
A função de correcção keysto
quando as imagens projectad
A função de correcção keysto
para ajustar pormenorizadam
automática e para corrigir a d
Com a função de correcção ke
keystone que ocorre quando d
os botões do painel de contro
Consulte: "Correcção keyston

 "Correcção vertica
 "Correcção da altu

• Quick Corner:
Utilize esta função de correc
quando ocorrer uma distorção
de projecção.  Pág. 44

����

videoprojector estiver inclinado cerca de 30º para cima ou para 
, a correcção keystone é efectuada automaticamente. Se o 
projector estiver inclinado cerca de 40º para cima ou para baixo 
º para a esquerda e para a direita, pode efectuar a correcção 
one manual. No entanto, os ângulos aplicáveis são inferiores nas 
ntes condições:
 videoprojector estiver inclinado na horizontal e na vertical
iver instalado uma lente de projecção opcional
ndo o zoom está definido para W
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tiver inclinado na vertical, é efectuada a 
ica para que seja possível projectar imagens 

ática é efectuada cerca de um segundo depois 
niciar a projecção. Aparecerá um indicador do 
vertical enquanto o ajuste automático estiver 

• Não
e Qu
Se u
corr

• Qua
dos 

• Se e
com

• As c
keys
Se m
nova

• A co
ser u

• Qua
mai
das 

• Se a
de e

 P

tomática

mática não é efectuada se activar as 
r Proj.) ou A partir do tecto(Ceiling)  
nced1) ou se tiver corrigido manualmente 
função Quick Corner.
 ajustes depois da correcção keystone 
ojector estiver inclinado na horizontal, 
keystone manualmente.  Pág. 42
recção keystone automática seja 

nição Auto Keystone do submenu H/V-
tone do menu Configuração (Setting).  
r a Imagem do Ecrã

Quando o videoprojector es
correcção keystone automát
sem distorção.

A correcção keystone autom
de ligar o videoprojector e i
nível de correcção keystone 
em curso.

����

 é possível utilizar as funções Auto Keystone, H/V-Keystone  
ick Corner em simultâneo para corrigir a distorção keystone.  
tilizar uma função para corrigir a distorção keystone, qualquer 
ecção efectuada com a outra função será cancelada.
nto maior o ângulo de inclinação, menor será a focagem  

contornos das imagens projectadas.
fectuar uma correcção keystone elevada, determinados detalhes, 
o, por exemplo, caracteres e linhas, poderão ficar desfocados.
orrecções keystone aplicadas com as funções de correcção 
tone ficam guardadas mesmo quando desliga o videoprojector. 
udar a posição ou o ângulo de projecção, terá de efectuar  
mente o processo de correcção.
rrecção keystone horizontal e a correcção da altura não podem 
tilizadas em simultâneo.
ndo efectua a correcção keystone, as imagem projectadas ficam 

s pequenas. Utilize a função de zoom para ajustar o tamanho  
imagens, se necessário.  Pág. 37
s partes de texto da imagem ficarem desfocadas depois  

fectuar a correcção keystone, diminua a definição de nitidez. 
ág. 74, 76

Correcção keystone au

����

• A correcção keystone auto
opções Proj. Posterior (Rea
do menu Avançado1 (Adva
a área de projecção com a 

• Se pretender efectuar mais
automática ou se o videopr
pode efectuar a correcção 

• Se não pretender que a cor
efectuada, desactive a defi
Keystone do comando Keys

 Pág. 80
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Pod
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o aj

Cor

Se tiv
do m
Quick

 P
Quan
Keyst

da

Videoprojector

Se a margem direita 
da imagem for mais larga

a correcção vertical ou horizontal, o 
manecer igual, isso significa que 
ção vertical e horizontal. Certifique-se 
tá instalado num ângulo que ultrapassa ���

r a Imagem do Ecrã

e efectuar a correcção vertical e a correcção horizontal a partir  
ainel de controlo do videoprojector ou utilizando os menus  
onfiguração. Em seguida, explica-se como utilizar o painel de controlo
ideoprojector para corrigir a distorção keystone.
 efectuar o ajuste utilizando os menus de configuração: Configuração 
ting) - Keystone - H/V-Keystone  Pág. 80
tilizar a função de correcção horizontal depois de ter efectuado  

uste da correcção da altura, este ajuste será cancelado.

recção vertical e horizontal

����
er seleccionado a opção Quick Corner no submenu Keystone  
enu Configuração (Setting), aparecerá o ecrã de correcção 
 Corner quando pressionar os botões [ ], [ ], [ ] ou [ ].  

ág. 44
do efectuar a correcção vertical e horizontal, seleccione H/V-
one e, em seguida, efectue a correcção.  Pág. 80

Videoprojector Videoprojector

Se a parte superior 
 imagem for mais larga

Se a parte inferior 
da imagem for mais larga

Videoprojector

Se a margem esquerda 
da imagem for mais larga

����

Se, quando estiver a efectuar 
valor apresentado no ecrã per
ultrapassou o limite de correc
de que o videoprojector não es
o limite aceitável. 

	���	���
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Qua
a al
da a
de c
Não
a co

o comando à distância para a 
 direita ou pressione os botões 
l de controlo do videoprojector 

ura enquanto visualiza as imagens 

 o ajuste, pressione o botão 
o à distância ou do painel  
oprojector para fechar o menu  

Cor

1

[Men[Menu]: Exit Exit

+

+

+

���

r a Imagem do Ecrã

ndo efectua a correcção keystone automática e a correcção horizontal, 
tura das imagens projectadas diminui. Utilize a função de correcção  
ltura para ajustar a altura da área de projecção. Pode aceder à função  
orrecção da altura a partir do menu de configuração.
 é possível definir esta função quando estiver a ser efectuada  
rrecção vertical.

Pressione o botão [Menu] do comando à distância  
ou do painel de controlo do videoprojector.  
Em seguida, seleccione Altura (Height) no submenu 
H/V-Keystone do comando Keystone do menu 
Configuração (Setting).
Para mais informações, consulte "Utilizar os Menus  
de Configuração"  Pág. 91

Mova o botão [ ] d
esquerda ou para a
[ ] ou [ ] do paine
para corrigir a a alt
projectadas.

Depois de efectuar
[Menu] do comand
de controlo do vide
de configuração.

recção da altura

[    ]: Select[ ESC ]: Return [Menu]: Exit[    ]: Adjust

Video
Audio

Setting

User's Logo
Advanced1

Reset All

About
Advanced2

Effect Auto Keystone:

Height :    0 +-

Keystone

H-Keystone : 0 +-
V-Keystone : 32 +-

ON OFF

2

[    ]: Select Select[ ESC ]:[ ESC ]: Retur Return [    ]: Adjust Adjust

Video
Audioudio

SettingSetting

User's LogoUser's Logo
Advanced1

Reset AllReset All

About
Advanced2

Effectect Auto Keystone:

Height :  48 -

KeystoneKeystone

H-KeystoneH-Keystone : 0 -
V-KeystoneV-Keystone : 32 -

ON OFF

3

	���	���
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Pod
do v
exp
a di
Se u
Qui

o [Auto/Enter] do painel de controlo 
r e seleccione o canto a corrigir  

onar o botão [Enter] do comando  
ccionar o canto.

Cor
de p

Se se
Conf
H-Ke

 P
Quan
Corn

1

 second to

 second to

O ângulo 
seleccionado 
aparece  
a amarelo.

���

r a Imagem do Ecrã

e efectuar a correcção Quick Corner utilizando o painel de controlo  
ideoprojector ou os menus de configuração. Este procedimento 

lica como utilizar o painel de controlo do videoprojector para corrigir  
storção keystone.
tilizar o menu de configuração: Configuração (Setting) - Keystone - 

ck Corner  Pág. 80

 

Pressione o botão [ ], [ ], [ ] ou [ ] do painel  
de controlo do videoprojector.
Aparecerá o ecrã de correcção Quick Corner.

Pressione o botã
do videoprojecto
no ecrã.
Pode também pressi
à distância para sele

rigir a distorção keystone para ajustar a área  
rojecção ao ecrã (Quick Corner)

����

leccionar H/V-Keystone no submenu Keystone do menu 
iguração (Setting), aparecerá o indicador de ajuste V-Keystone ou 
ystone quando pressionar os botões [ ], [ ], [ ] ou [ ].  
ág. 42  
do pretender efectuar a correcção Quick Corner, seleccione Quick 
er e, em seguida, efectue a correcção.  Pág. 80

[          ]:Adjust
[    ]      :Move next
[ESC]   :Return (Press 1

reset)

/

2

[          ]:Adjust
[    ]      :Move next
[ESC]   :Return (Press 1

reset)

/

	���	���
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 ajuste, pressione o botão 
à distância ou do painel  
projector para fechar o menu  

3

• Se m
ou d
enqu
os re

• Se, 
men
anym
Veri
· A d
de 

· O v
• Se, 
entr
o va
e a f

• Qua
de z
desa
r a Imagem do Ecrã

Pressione os botões [ ], [ ], [ ] e [ ] do comando 
à distância para corrigir a posição do ângulo.
Pode também mover o botão [ ] do comando à distância  
para corrigir a posição do ângulo.

Depois de efectuar o
[Menu] do comando 
de controlo do video
de configuração.

[          ]:Adjust
[    ]      :Move next
[ESC]   :Return (Press 1 second to

reset)

/ Ecrã

����

antiver pressionado o botão [ESC] do comando à distância  
o painel de controlo do videoprojector durante um segundo 
anto é apresentado o ecrã de correcção Quick Corner,  
sultados da correcção regressarão aos valores predefinidos.

enquanto estiver a utilizar a função Quick Corner, aparecer uma 
sagem a indicar que não é possível mover mais (Cannot move 
ore), isso significa que foi alcançado o limite de correcção. 

fique o seguinte:
istância de projecção é a adequada para o tamanho do ecrã  
projecção?  Pág. 16
ideoprojector está demasiado inclinado?  Pág. 40
enquanto estiver a utilizar a função Quick Corner, o sinal de 
ada for interrompido ou se for recebido um sinal não suportado, 
lor de correcção existente nesse momento será guardado  
unção Quick Corner será desactivada.
ndo visualizar o ecrã de correcção Quick Corner, as funções  

oom electrónico, apresentação real e fixação de imagem ficam 
ctivadas.

4
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Proje

a
r
s
j

a
o
u
j

hot utilizando o comando à distância  
ideoprojector.

o [Wall Shot] do comando à 
ainel de controlo do videoprojector 
a as imagens.
botão, o estado actual é apresentado  

 

n
e

 

sem 

Qu
da 
ou 
pro
tom
par
aut
A f
pro
Sho
pod

Pode
de pr
distâ
(por 
como
uma
star a Qualidade da Imagem
ustar a qualidade das imagens projectadas da forma apresentada  
uida.

ctar Imagens de Fácil Visualização  
um Ecrã (Wall Shot)

ndo utiliza a função Wall Shot, pode projectar as imagens sem perda 
espectiva cor original, mesmo que utilize um quadro escuro  
uperfícies coloridas em vez de um ecrã. Por exemplo, se efectuar 
ecções num quadro verde, as imagens projectadas aparecem com um 
 esverdeado e são difíceis de ver. A função Wall Shot utiliza um sensor 
 avaliar as características da superfície de projecção e ajusta 
maticamente a cor das imagens projectadas com base nos resultados. 
nção Wall Shot permite também ajustar o sombreado. Se estiver a 
ectar num ecrã situado junto a uma janela, pode utilizar a função Wall 
t para obter imagens nítidas que, sem a utilização desta função, 
eriam aparecer esbatidas.

 

Pode activar a função Wall S
ou o painel de controlo do v

Pressione o botã
distância ou do p
enquanto project
Quando pressiona o 
no ecrã.

����

utilizar a função Wall Shot para efectuar ajustes se a distância 
ojecção for de aproximadamente 80–1000 cm. No entanto, esta 
cia varia consoante as características da superfície de projecção 
xemplo, se a superfície de projecção for demasiado reflexiva, 
 um quadro branco, ou se a superfície não for reflexiva, como 
parede escura).

1

Comando à distância

���
	���	���
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2

3

 a ligar o videoprojector, as imagens serão 
 Shot Desactivado (Wall Shot OFF). No 
cção obtidos através da última avaliação 
 mesmo que desligue o videoprojector.  
al da projecção anterior, pode repor os 
tica utilizados previamente (os cinco 

 voltar a efectuar o ajuste não serão 
a da forma apresentada em seguida 
tão [Wall Shot].

 de reposição Wall Shot (Wall Shot 
ste anteriores são repostos.
ção ou as características da superfície  
efectuar a avaliação Wall Shot.  
 botão [Wall Shot] enquanto aparece  
vado (Wall Shot ON), aparecerá  

hot (Wall Shot Readjustment)  

�����	�
���������������

������������������������

������������������

���� ��������������������
r a Qualidade da Imagem

Para alterar o estado, pressione o botão [Wall Shot] 
enquanto o estado é apresentado no ecrã.
Por exemplo, se pressionar o botão [Wall Shot] enquanto 
aparece a indicação Wall Shot Desactivado (Wall Shot OFF), o 
estado muda para Wall Shot Activado (Wall Shot ON) e é 
iniciada a avaliação da superfície de projecção. Serão 
projectadas as cores vermelho → verde → azul → preto 
durante cerca de cinco segundos enquanto é efectuada  
a avaliação.

Quando a avaliação estiver concluída e a correcção 
cromática terminada, as imagens serão projectadas 
com as características correctas.
Para cancelar a correcção, pressione o botão [Wall Shot] 
enquanto aparece a indicação Wall Shot Activado (Wall Shot 
ON) no ecrã para seleccionar Wall Shot Desactivado (Wall Shot 
OFF).

Wall Shot ON

����

• Depois de desligar e voltar
projectadas no estado Wall
entanto, os valores de corre
efectuada serão guardados
Se projectar no mesmo loc
valores de correcção cromá
segundos necessários para
necessários). O estado mud
sempre que pressionar o bo

Quando selecciona a opção
retrieval), os valores de aju
Se mudar o local de projec
de projecção, deve voltar a 
Se pressionar duas vezes o
a indicação Wall Shot Acti
a indicação Reajuste Wall S
e é iniciado o ajuste.

���

�������������

�������������
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Ajust

A fu
prov
esse
Este
e da

Aju to Setup) do menu Avançado2 
ivada (este comando está activado por 
ctuado o ajuste automático. Se pressionar 
 à distância ou [Auto/Enter] do painel de 
enquanto estão a ser projectadas imagens 
 analógicos), será efectuado o ajuste.

o] do comando à distância ou [Auto/
o do videoprojector enquanto a função  
om) ou de fixação da imagem (Freeze) 
erá desactivada e será efectuado o ajuste.
 não ser ajustados correctamente, 

enviados pelo computador. Se isso 
dos Alinhamento (Tracking), Posição 
ara efectuar os ajustes manualmente.  

 efectuado enquanto estiver a utilizar  
ão.
r a Qualidade da Imagem

ar Imagens de Computador

nção de ajuste automático detecta os sinais RGB analógicos 
enientes do computador que está ligado e ajusta automaticamente 
s sinais para que obtenha imagens de elevada qualidade.  
 processo envolve o ajuste do alinhamentog, da posição  
 sincronizaçãog. 

ste automático

����

• Se a opção Auto ajuste (Au
(Advanced2) estiver desact
predefinição), não será efe
o botão [Auto] do comando
controlo do videoprojector 
de computador (sinais RGB

• Se pressionar o botão [Aut
Enter] do painel de control
de zoom electrónico (E-Zo
estiver activada, a função s

•  Por vezes, os sinais podem
consoante o tipo de sinais 
acontecer, utilize os coman
(Position) e Sinc. (Sync.) p

 Pág. 49, 50, 73
• O ajuste automático não é
a função de pré-visualizaç

Comando à distância
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���
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Se a
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do v
Em
do v
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Víd

Pre
do a
pro

Ma
de 
O v

o o botão [Shift] do painel  
rojector e pressione o botão [ ].
iminui sempre que pressiona o botão.

Aju

empre que efectuar um ajuste contínuo  
tuação é normal.
r a Qualidade da Imagem

	���	���

parecerem faixas verticais nas imagens 
ectadas e não conseguir resolver  
oblema utilizando a opção de ajuste 
mático, terá de ajustar manualmente  
inhamentog. Siga o procedimento indicado.

e efectuar o ajuste do alinhamento a partir do painel de controlo 
ideoprojector ou utilizando os menus de configuração.  

 seguida, explica-se como utilizar o painel de controlo  
ideoprojector para ajustar o alinhamento.  

a efectuar o ajuste utilizando os menus de configuração: 
eo (Video) - Alinhamento (Tracking)  Pág. 73

ssione os botões indicados em seguida para ajustar o valor  
linhamento até que as faixas verticais desapareçam das imagens 

jectadas.

ntenha pressionado o botão [Shift] do painel  
controlo do videoprojector e pressione o botão [ ].
alor do alinhamento aumenta sempre que pressiona o botão.

Mantenha pressionad
de controlo do videop
O valor do alinhamento d

star o alinhamento

Videoprojector

Videoprojector

����

As imagens ficam a piscar s
do alinhamento, mas esta si
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Se a
apa
inte
o pr
auto
a sin

Pod
do v
Em
do v
Par
Víd
 
Pre
da s
trém

Ma
de 
O v

o o botão [Shift] do painel  
rojector e pressione o botão [ ].
diminui sempre que pressiona o botão.

Aju

 sem primeiro ajustar o alinhamento, não 
ores resultados de ajuste. Em alguns tipos 
rrecto do alinhamento poderá não ser 
ajustes de alinhamento incorrectos serão 
s com muitas linhas e sombreados, pelo 
 do alinhamento em primeiro lugar.
 imagem e torná-la mais nítida ajustando 
trasteg, nitidez e correcção keystone.

���

r a Qualidade da Imagem

s imagens provenientes do computador 
recerem trémulas, desfocadas ou com 
rferências, e se não conseguir resolver  
oblema utilizando a opção de ajuste 
mático, terá de ajustar manualmente  
cronizaçãog. Siga o procedimento indicado.

 
 

e efectuar o ajuste da sincronização a partir do painel de controlo 
ideoprojector ou utilizando os menus de configuração.  

 seguida, explica-se como utilizar o painel de controlo  
ideoprojector para ajustar a sincronização.

a efectuar o ajuste utilizando os menus de configuração: 
eo (Video) - Sinc. (Sync.)  Pág. 73

ssione os botões indicados em seguida para ajustar o valor  
incronização até que as imagens projectadas não apareçam 
ulas, desfocadas ou com interferências.

ntenha pressionado o botão [Shift] do painel  
controlo do videoprojector e pressione o botão [ ] .
alor da sincronização aumenta sempre que pressiona o botão.

Mantenha pressionad
de controlo do videop
O valor da sincronização 

star a sincronização

Videoprojector

Videoprojector

����

• Se ajustar a sincronização
será possível obter os melh
de imagem, um ajuste inco
perceptível. No entanto, os 
mais evidentes nas imagen
que deve verificar o ajuste

• Também é possível fixar a
as definições de brilho, con

	���	���
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Selec
(Sele

Estã
em 
É p
sele
proj
sele

de cor utilizando o comando à distância  
ção. Em seguida, explica-se como utilizar  
a seleccionar o modo de cor. 
e cor utilizando os menus de configuração:  
 Cor (Color Mode)  Pág. 74, 76

r o botão [Color Mode] do comando 
e cor muda da seguinte forma:

presentação (Presentation) → Teatro 
 (Living Room) → sRGB (...)

tada no ecrã sempre que muda o modo de cor. 

e cor é a seguinte:  
das imagens de computador: Apresentação 
tados outros tipos de imagem: Dinâmico

Din
(Dy
Ap
(Pr
Tea
(Th
Sal
(Li
sRG

n

r a Qualidade da Imagem

cionar a Qualidade da Projecção  
ccionar o Modo de Cor)

o disponíveis os cinco modos de cor predefinidos apresentados  
seguida, de acordo com as características das imagens projectadas.  
ossível obter facilmente uma excelente qualidade de imagem 
ccionando apenas o modo de cor correspondente às imagens 
ectadas. O brilho das imagens varia consoante o modo de cor 
ccionado.

 

Pode seleccionar o modo 
ou os menus de configura
o comando à distância par
Para seleccionar o modo d
Vídeo (Video) - Modo de

Sempre que pressiona
à distância, o modo d
Dinâmico (Dynamic) → A
(Theatre) → Sala de Estar

A definição actual é apresen

A predefinição do modo d
Quando estão a ser recebi
Quando estão a ser projec

Modo Aplicação
âmico 
namic)

As imagens são moduladas de modo a ficarem mais nítidas 
para realçar o brilho.

resentação 
esentation)

O brilho é realçado. Para apresentações em salas iluminadas.

tro 
eatre)

As imagens de vídeo são optimizadas utilizando tonalidades 
naturais.

a de Estar 
ving Room)

O brilho é realçado. Ideal para jogos de vídeo em salas 
iluminadas.

Bg As imagens ficam em conformidade com o padrão de cor 
sRGB. Se a fonte que está ligada possuir um modo sRGB, 
defina o videoprojector e a fonte ligada para sRGB.

Comando à distância

Presentatio
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do v

• Os 
fon
star o Volume
ustar o volume do som que está a ser emitido pelo altifalante integrado 
oprojector ou pelos altifalantes externos ligados ao videoprojector.

 

e ajustar o volume utilizando o comando à distância, o painel  
ontrolo do videoprojector ou os menus de configuração. Em seguida, 
lica-se como utilizar o comando à distância e o painel de controlo  
ideoprojector para ajustar o volume.
 efectuar o ajuste utilizando os menus de configuração: 
io (Audio) - Volume  Pág. 78

ssione o botão [Volume] do comando à distância  
do painel de controlo do videoprojector.
ndo pressiona o lado [ ] do botão, o volume aumenta. Quando pressiona  
o [ ], o volume diminui.  
lor do volume aparece no ecrã quando estiver a efectuar o ajuste.

+-lume   15:

Comando à distância

����

quando estiver a ajustar o volume, o valor apresentado no ecrã 
anecer igual, isso significa que alcançou o limite de ajuste  

olume.
justes de volume são guardados individualmente para cada 

e de imagem.

	���	���
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Quando
activad
projecç
alterar 
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a
r
r

 do comando à distância para definir  

 comando à distância para inserir  

], este acende e os botões do comando à 
do de teclado numérico para que possa inserir 

o [Num], este apaga e o modo de teclado 

rrecta, a projecção inicia.

 ligado à tomada eléctrica e ligar o 
estiver no modo de espera, a projecção inicia 
nserção da palavra-passe. Este ecrã só aparece 
r pela primeira vez depois de desligar o cabo 
. Se a função de ligação directa (Direct Power 
ar um disjuntor ou um dispositivo semelhante 
 forma centralizada, o ecrã de inserção da 
rimeira vez que ligar o videoprojector depois 

nto de energia.

Os botões indicados pela caixa mudam  
para o modo de teclado numérico enquanto  
o botão [Num] estiver aceso.

Botões numéricos
Esta fu
Quand
é possí
que ac
que po

Funç

Qu
cor
(Di

Fun
venção contra Roubo (Protecção por Palavra
 a função de protecção por palavra-passe (Password Protect) está 

a, as pessoas que desconheçam a palavra-passe não podem efectuar 
ões quando ligam o videoprojector. Além disso, também não é possível 
o logótipo do utilizador apresentado como fundo do ecrã.  
nção é eficaz na prevenção contra roubos.
 ligar o videoprojector pela primeira vez depois de o adquirir,  
el iniciar a projecção sem inserir uma palavra-passe. Recomenda-se 

ive a função de protecção por palavra-passe (Password Protect) logo 
sível.

ão de Protecção por Palavra-passe Activada

ndo liga o videoprojector pela primeira vez depois de inserir o cabo de 
ente numa tomada eléctrica ou depois de efectuar uma ligação directa 
ect Power On), aparece o seguinte ecrã de inserção da palavra-passe:

Utilize os botões numéricos
a palavra-passe.  
Pressione o botão [Num] do
a palavra-passe.
Se pressionar o botão [Num
distância mudam para o mo
números.
Se voltar a pressionar o botã
numérico fica desactivado.
Se inserir a palavra-passe co

Se deixar o cabo de corrente
videoprojector quando este 
sem que apareça o ecrã de i
quando liga o videoprojecto
de corrente e o voltar a ligar
On) estiver activada e utiliz
para controlar a corrente de
palavra-passe aparecerá da p
de restabelecer o fornecime

ção de protecção de ligação activada

Password

Enter the password.

[0-9]:Enter

#Refer to the "User's Guide" for the operation.

Comando à distância
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o ecrã de inserção da palavra-passe  
de tempo definido tenha decorrido.  
de inserção da palavra-passe aparecerá 
tor. O período de tempo refere-se ao total de 
projector está acesa a partir do momento  
projector.
alavra-passe (Password Timer) estiver 
 da palavra-passe aparecerá sempre  
 eléctrica e a voltar a ligar.  
er no modo de espera e o ligar, o ecrã  
ão aparece.

operações relacionadas com o logótipo do 
uida, aparecerá uma mensagem e não será 
ra alterar a definição, desactive a Protecção 
er’s Logo Protect) em primeiro lugar.  

ador
do Mensagem Sem Sinal (No-Signal Msg.) 
ng) de Logótipo (Logo) para Preto (Black), 
(OFF), ou alterar a definição de Preto 
ctivado (OFF) para Logótipo (Logo)
do A/V Mute do menu Configuração 
 para Preto (Black) ou Azul (Blue)  
(Blue) para Logótipo (Logo)
 menu Avançado1 (Advanced1) - Ecrã 

ivado [ON] ou Desactivado [OFF])

• Se f
apar
que 
be lo
espe
inse
intro
pala
Se s
code
indi
do g
Inte

• Se a
inco
vide
mai
inter
Gar
Con
Con
Term
tenta

izador da Palavra-passe 
r activada e utilizar o temporizador

Logótipo do Utilizador 
tiver activada
ção contra Roubo (Protecção por Palavra-passe)

Quando liga o videoprojector, 
não aparece até que o período 
Quando isso acontecer, o ecrã 
sempre que ligar o videoprojec
tempo que a lâmpada do video
em que fecha o menu do video
Se a opção Temporizador da P
desactivada, o ecrã de inserção
que desligar a ficha da tomada
Quando o videoprojector estiv
de inserção da palavra-passe n

Se tentar efectuar alguma das 
utilizador apresentadas em seg
possível alterar a definição. Pa
do Logótipo do Utilizador (Us

 Pág. 56
• Captar um logótipo do utiliz
• Alterar a definição do coman

do menu Configuração (Setti
Azul (Blue) ou Desactivado 
(Black), Azul (Blue) ou Desa

• Alterar a definição do coman
(Setting) de Logótipo (Logo)
ou de Preto (Black) ou Azul 

• Quando alterar a definição do
Inicial (Startup Screen) (Act

����

or inserida uma palavra-passe incorrecta três vezes seguidas, 
ece uma mensagem durante cerca de cinco minutos a indicar 
o videoprojector ficará bloqueado (The projector’s operation will 
cked.). Em seguida, o videoprojector muda para o modo de 
ra. Se isto acontecer, desligue a ficha da tomada eléctrica, volte a 
ri-la e ligue o videoprojector. Aparecerá um ecrã a pedir que 
duza a palavra-passe. Quando isso acontecer, introduza a 
vra-passe correcta.  
e esquecer da palavra-passe, anote o código numérico (Request 
: xxxx) que aparece no ecrã e contacte o endereço mais próximo 

cado na secção relativa às condições de garantia internacionais 
uia Instruções de Segurança/Condições de Garantia  
rnacionais.
 situação anterior ocorrer dez vezes e inserir uma palavra-passe 
rrecta trinta vezes, aparecerá uma mensagem a indicar que o 
oprojector irá ficar bloqueado e que deve contactar o endereço 
s próximo indicado na secção relativa às condições de garantia 
nacionais do guia Instruções de Segurança/Condições de 
antia Internacionais (The projector’s operation will be locked. 
tact the nearest address provided in the “International Warranty 
ditions” section of the Safety Instructions/World Wide Warranty 
s booklet.). O videoprojector não permite que efectue mais 
tivas de inserção da palavra-passe.

Quando a opção Tempor
(Password Timer) estive

Quando a Protecção do 
(User’s Logo Protect) es
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Defin

Para

cção de Ligação (Power ON 

o de Ligação (Power ON Protect)  
 [Enter] do comando à distância  
painel de controlo do videoprojector.
o (ON) e pressione o botão [Enter]  
ncia ou [Auto/Enter] do painel  
oprojector.
SC] do comando à distância  

trolo do videoprojector.

ção Temporizador da Palavra-
er), pode utilizar o Temporizador 

car um tempo limite de utilização 
 que seja necessário inserir  

sta definição, avance para o ponto 4.
izador (Timer) e pressione o botão 
 à distância ou [Auto/Enter]  

lo do videoprojector.
um] do comando à distância e utilize 

s para definir um período de tempo 
s e, em seguida, pressione o botão 
 à distância ou [Auto/Enter] do painel 
oprojector. Se se enganar a inserir as 
otão [Esc] do comando à distância  
trolo do videoprojector e volte a inserir  

 utilizar o menu Protecção por 
word Protect), inicia a contagem 
ica o tempo decorrido.

1

• Se t
um 
Qua
Prot
Con

 P
• Se t
os a
no v
roub

���

ção contra Roubo (Protecção por Palavra-passe)

ir a Função de Protecção por Palavra-passe

 definir a protecção por palavra-passe, siga o procedimento indicado.

Pressione o botão [Freeze] do comando à distância 
durante cerca de cinco segundos. 
Se utilizar o painel de controlo do videoprojector, 
mantenha pressionado o botão [ ] e pressione  
o botão [Menu] durante cerca de cinco segundos.
Aparecerá o menu Protecção por Palavra-passe (Password 
Protect).

Active a opção Prote
Protect).
(1) Seleccione Protecçã

e pressione o botão
ou [Auto/Enter] do 

(2) Seleccione Activad
do comando à distâ
de controlo do vide

(3) Pressione o botão [E
ou do painel de con

Se tiver activado a op
passe (Password Tim
(Timer) para especifi
do videoprojector até
a palavra-passe.
Se não tiver efectuado e
(1) Seleccione Tempor

[Enter] do comando
do painel de contro

(2) Pressione o botão [N
os botões numérico
entre 1 e 9999 hora
[Enter] do comando
de controlo do vide
horas, pressione o b
ou do painel de con
as horas.  
Quando terminar de
Palavra-passe (Pass
decrescente que ind

Comando à distância

Password Protect 

ON: OFF

Password Timer

Power ON Protect

Set

[    /    ] :Select  [    ] :Set

Set 9999HTimer 

0HTime-elapsed

User's Logo Protect

Passward

ON: OFF

ON: OFF

:

[Menu] :Exit����

iver activado a função de protecção por palavra-passe, aparecerá 
ecrã a pedir que insira a palavra-passe. 
ndo for inserida a palavra-passe correcta, aparece o menu 
ecção por Palavra-passe (Password Protect).  
sulte "Função de Protecção por Palavra-passe Activada"  
ág. 53

iver activado a função de protecção por palavra-passe, coloque 
utocolantes de protecção por palavra-passe no local que preferir 
ideoprojector para aumentar a eficácia da protecção contra 
o.

2

3

	���	���
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 palavra-passe correcta, aparecerá uma 
dir que volte a inserir a palavra-passe.

ar a definição, pressione o botão 

o [Num] do comando à distância 
 modo de teclado numérico.
 o indicador luminoso do botão [Num]  

4

5 o de tempo definido e a palavra-passe for 
po decorrido é reiniciado.
 para não a esquecer e guarde  

l seguro.
tância, não poderá introduzir a palavra-   
mando à distância num local seguro.
ção contra Roubo (Protecção por Palavra-passe)

Active a opção Protecção do Logótipo do Utilizador 
(User’s Logo Protect).
(1) Seleccione Protecção do Logótipo do Utilizador (User’s 

Logo Protect) e pressione o botão [Enter] do comando  
à distância ou [Auto/Enter] do painel de controlo  
do videoprojector.

(2) Seleccione Activado (Activado (ON)) e pressione o botão 
[Enter] do comando à distância ou [Auto/Enter]  
do painel de controlo do videoprojector.

(3) Pressione o botão [ESC] do comando à distância  
ou do painel de controlo do videoprojector.

Insira a palavra-passe.
(1) Para definir uma palavra-passe, seleccione Palavra-passe 

(Password) e pressione o botão [Enter] do comando  
à distância ou [Auto/Enter] do painel de controlo  
do videoprojector.

(2) Aparecerá uma mensagem a perguntar se pretende alterar 
a palavra-passe (Change the password?). Seleccione Sim 
(Yes) e pressione o botão [Enter] do comando à distância 
ou [Auto/Enter] do painel de controlo do videoprojector. 
A palavra-passe predefinida é "0000", mas deve alterá-la 
para uma palavra-passe à sua escolha. 
Se seleccionar Não (No), aparecerá novamente o ecrã 
apresentado no ponto 1.

(3) Active o modo de teclado numérico do comando  
à distância e insira uma palavra-passe de 4 dígitos. 
A palavra-passe que inserir aparece como "****".  
Depois de inserir os quatro dígitos, aparece o ecrã  
de confirmação.

(4) Volte a inserir a palavra-passe. 
Aparecerá uma mensagem a indicar que a nova palavra-
passe foi guardada (The new password is stored.)  

Se não inserir a
mensagem a pe

Depois de efectu
[Menu].
Pressione o botã
para desactivar o
Certifique-se de que
está apagado.

����

• Quando terminar o períod
inserida, o contador de tem

• Tome nota da palava-passe
essa informação num loca

• Se perder o comando à dis
-passe. Guarde sempre o co

6



Ope
r os menus de configuração.

ador (User's Logo)............................ 83
ced1)................................................ 84
ced2)................................................ 87
......................................................... 89
t All) ................................................ 90
onfiguração ..................................91

ar o Videoprojector  
........................................... 93
íveis ..............................................93
tam o EMP Monitor.......................... 93
tam o EMP NetworkManager ........... 93
 Software do Videoprojector .......94

.......................................................... 94

.......................................................... 95
ede ................................................95
o Videoprojector.........................96
m os menus de configuração............ 96
tificação por Correio Electrónico 
as..................................................97
 por correio electrónico.................... 98

icação de problema por correio 
........................................................ 100
lmente .............................................101
MP Monitor .....................................102
olo Centralizados  
MP Monitor)............................  102
Este capítulo d

Funções p
• Função A
• Função de
• Função de
• Função P 
• Função de

•Utilizar o 
•Desenhar 

• Função de
•Guardar d
•Aplicar de

• Mudar a R
•Seleccion
•Projectar i
vídeo ......

• ID do Vid
•Registar u
para um v

•Registar u
distância .

• Função de

Utilizar as F
• Lista de F

•Menu Víd
•Menu Áud
•Menu Efe
•Menu Con
rações Avançadas
escreve as funções que permitem melhorar a projecção de imagens e explica como utiliza

ara Melhorar a Projecção ................. 58
/V Mute..............................................................58
 Fixação da Imagem .........................................59
 Zoom Electrónico............................................59
in P (Picture in Picture)....................................60
 Efeitos ..............................................................62
ponteiro ................................................................... 62
linhas rectas e curvas ............................................... 63
 Predefinição.....................................................64
efinições do menu Vídeo.......................................... 64
finições guardadas no menu Vídeo .......................... 66
elação de Aspecto/Redimensionamento .........66

ar o método de apresentação do computador ............ 66
magens panorâmicas provenientes de equipamento de 
................................................................................. 68
eoprojector/ID do Comando à Distância..........69
m número de identificação (ID)  
ideoprojector............................................................ 70
m número de identificação (ID) para um comando à 
................................................................................. 70
 Bloqueio do Funcionamento dos Botões .........71

unções dos Menus de Configuração.. 72
unções................................................................73
eo (Video)................................................................ 73
io (Audio) ............................................................... 78

itos (Effect) .............................................................. 79
figuração (Setting) .................................................. 80

•Menu Logótipo do Utiliz
•Menu Avançado1 (Advan
•Menu Avançado2 (Advan
•Menu Acerca de (About)
•Menu Reinic. Tudo (Rese

• Utilizar os Menus de C

Monitorizar e Control
numa Rede .............
• Computadores Compat

•Computadores que supor
•Computadores que supor

• Instalar e Desinstalar o
•Instalar o software .........
•Desinstalar o software ...

• Ligações do Cabo de R
• Definições de Ligação d

•Definir ligações à rede co
• Utilizar a Função de No
para Notificar Problem
•Definições de notificação
•Se for enviada uma notif
electrónico ....................

•Efectuar a ligação manua
•Partilhar definições do E

• Monitorização e Contr
dos Videoprojectores (E



58Fun
Esta se
as apre

Funç

a
 

f

 
 
ã

e
 

l

c

/V Mute do menu Configuração (Setting) 
ecrã quando interromper a apresentação de 
 som. Pode seleccionar uma das definições 

 Pág. 81
Azul Logótipo do utilizador

edefinido é o logótipo da EPSON. Pode 
ador se guardar e definir o seu logótipo. 

 função A/V Mute, a definição Controlo 
ess Control) do menu Configuração 
mente para Baixa (Low). Quando 
ute, é reposta a definição original  
uminosidade (Brightness Control).

�

Est
e a
Pod
de 
estã
No
em
e n

Pr
ou
A a

Vo
Pod
do 

���
ções para Melhorar a Projecção
cção descreve as várias funções que pode utilizar para melhorar  
sentações.

ão A/V Mute

 função interrompe momentaneamente a apresentação de imagens  
reprodução de som .
e utilizá-la, por exemplo, quando não pretender apresentar detalhes  
uncionamento, tais como a selecção de diferentes ficheiros enquanto 
o a ser projectadas imagens de computador.  
entanto, se utilizar esta função quando estiver a projectar imagens  
movimento, a fonte continuará a reproduzir as imagens e o som  
o será possível voltar ao ponto no qual activou a função A/V Mute.

ssione o botão [A/V Mute] do comando à distância  
do painel de controlo do videoprojector.
presentação de imagens e a reprodução de som são interrompidas.

te a pressionar o botão [A/V Mute] para retomar a projecção.
e também continuar a projectar se pressionar o botão [ESC]  
omando à distância ou do painel de controlo do videoprojector.

Pode utilizar o comando A
para definir o aspecto do 
imagens e a reprodução de
apresentadas em seguida. 

Comando à distância

Predefinição

Preto

����
• O logótipo do utilizador pr

alterar o logótipo do utiliz
 Pág. 131

• Quando estiver a utilizar a
da Luminosidade (Brightn
(Setting) muda automatica
desactivar a função A/V M
da definição Controlo da L

�	
�����
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Funç

Esta
O so
A fo
a in
a pa

Pre
As 

Par
[Fre
[ES
do v

trónico

 e reduzir áreas de imagens projectadas, como, 
las.

 electrónico (E-Zoom), utilize o comando  

o [E-Zoom ] do comando  

m cursor (em forma de cruz) a indicar  
r ampliada.

ara a área da imagem que pretende 

o comando à distância para deslocar a cruz.

• Se p
estiv
desa

• A fu
estiv

ância

ruz

����
es para Melhorar a Projecção

ão de Fixação da Imagem

 função interrompe apenas a projecção de imagens.  
m continua a ser reproduzido.
nte do sinal continuará a reproduzir as imagens, mesmo durante  

terrupção da projecção, pelo que não será possível reiniciar a projecção 
rtir do ponto no qual foi interrompida.

ssione o botão [Freeze] do comando à distância.
imagens ficam em modo de pausa.

a continuar a projectar as imagens, volte a pressionar o botão 
eze]. Pode também continuar a projectar se pressionar o botão 
C] do comando à distância ou do painel de controlo  
ideoprojector.

Função de Zoom Elec

Esta função permite ampliar
por exemplo, gráficos e tabe
Para usar a função de zoom
à distância.

Pressione o botã
à distância.
No ecrã, aparecerá u
o centro da área a se

Desloque a cruz p
ampliar.
Mova o botão [ ] d

Comando à distância

����

ressionar o botão [Freeze] do comando à distância enquanto 
er a visualizar um menu de configuração ou de ajuda, o menu 
parece.
nção de fixação da imagem (Freeze) também funciona enquanto 
er a utilizar a função de zoom electrónico (E-Zoom).

1

Comando à dist

2

C

�	
�����
�����	
�����
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in Picture)

r imagens em separado num ecrã mais 
 parte superior das imagens que estão  
al).
dem ser apresentadas no ecrã principal  

compostog ou S-Vídeog) podem ser 

e vídeo apresentadas no subecrã utilizando  
nfiguração (Setting).  Pág. 81
ze o comando à distância.

to a utilizar para projectar  
ã principal e do subecrã, defina  
om o comando P in P  
ção (Setting) e pressione o botão 
 à distância.
o canto superior esquerdo do ecrã e o 
o aparecerá no canto inferior esquerdo.

3

• Pod
de ×

• Qua
elec

• Pod
 

ão P in P para imagens de computador 
a definida para o modo entrelaçadog 
GB.

 funcionamento
es para Melhorar a Projecção

Quando pressiona o botão [ ], a imagem é ampliada 
com a cruz como centro. Quando pressiona o botão 
[ ], a imagem ampliada é reduzida.
A percentagem de ampliação será apresentada no canto inferior
direito do ecrã.  
Pode percorrer a imagem movendo o botão [ ].

Para desactivar a função de zoom electrónico, pressione  
o botão [ESC].

Função P in P (Picture 

Esta função permite apresenta
pequeno (subecrã) situado na
a ser projectadas (ecrã princip
As imagens de computador po
e as imagens de vídeo (vídeo 
apresentadas no subecrã.
Pode seleccionar as imagens d
o comando P in P do menu Co
Para usar a função P in P, utili

 

Ligue o equipamen
as imagens do ecr
o tipo de subecrã c
do menu Configura
[PinP] do comando
O subecrã aparecerá n
guia de funcionament

Apresenta a percentagem de ampliação

����

e ampliar a área seleccionada de 1 a 4 vezes, em 25 incrementos 
 0,125.
ndo reduz o tamanho para × 1, desactiva a função de zoom 
trónico.
e utilizar a função de efeitos com a imagem ampliada.  
Pág. 62

����

Não é possível utilizar a funç
cuja taxa de renovaçãog estej
nem para imagens de vídeo R

1

Subecrã

Guia de

�����	
�����
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a o botão [Enter], o ecrã do guia  
 desaparece e as definições  

resentação e de tamanho do 
tes.
finições de posição de apresentação  
ecrã, o guia de funcionamento desaparece.  
ção P in P, volte a pressionar o botão 

2

3
guardada para que este apareça  
 quando voltar a utilizar a função P in P.

 de apresentação e o tamanho do subecrã, 
 apresentadas em seguida para alternar 

pal e do subecrã.
 principal: pressione o botão [Color 

crã: pressione o botão [A/V Mute].
es para Melhorar a Projecção

Mova o botão [ ] do comando à distância para mudar 
a posição do subecrã.

Pressione o botão [E-Zoom] do comando à distância 
para mudar o tamanho do subecrã para um dos cinco 
tamanhos disponíveis.

Os seguintes valores referem-se às partes laterais do subecrã 
quando a largura e altura do ecrã principal for 1.

Quando pressionar o botão [PinP], o tamanho predefinido  
do ecrã é o tamanho 2.

Quando pression
de funcionamento
de posição de ap
subecrã são acei
Quando aceitar as de
e de tamanho do sub
Para desactivar a fun
[PinP]. 

Tamanho 1
Aprox.
1/3.4

Tamanho 2
Aprox.
1/3.2

Tamanho 3
Aprox.
1/3.0

Tamanho 4
Aprox.
1/2.8

Tamanho 5
Aprox.
1/2.7

4

����

• A posição do subecrã fica 
na última posição definida

• Antes de definir a posição
pode efectuar as operações
entre o som do ecrã princi
· Para emitir o som do ecrã
Mode].

· Para emitir o som do sube
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Funç

Pod
e ut
Pod
pret
Para

o ponteiro para chamar a atenção  
 imagens projectadas que pretenda explicar  

o [Effect] do comando à distância.
o meio da área de projecção. Sempre que 
ffect], o ponteiro muda para o ícone 
/Linha1 (Pointer/Line1), Ponteiro/Linha2 

nteiro/Linha3 (Pointer/Line3), por esta 

 para deslocar o ponteiro.
ção de efeitos (Effect), pressione o botão 
onteiro desaparece do ecrã.

Pode 
do po
de de
as de
Ponte
e, sem a

one do ponteiro
es para Melhorar a Projecção

ão de Efeitos

e visualizar um ícone em forma de ponteiro nas imagens projectadas  
ilizar o comando à distância para desenhar linhas rectas e curvas. 
e utilizar esta função para realçar áreas de uma imagem para as quais 
enda chamar a atenção.
 usar a função de efeitos (Effect), utilize o comando à distância.

Pode, por exemplo, utilizar 
para determinadas áreas das
durante as apresentações.

Pressione o botã
O ponteiro aparece n
pressionar o botão [E
definido em Ponteiro
(Pointer/Line2) e Po
ordem.

Mova o botão [ ]
Para desactivar a fun
[ESC]. O ícone do p

����

utilizar o menu Efeitos (Effect) para alterar várias definições  
nteiro, como, por exemplo, o tipo, o tamanho, a velocidade  
slocação, a cor e a espessura das linhas. Pode guardar  
finições seleccionadas como Ponteiro/Linha1 (Pointer/Line1), 
iro/Linha2 (Pointer/Line2) ou Ponteiro/Linha 3 (Pointer/Line3) 
pre que necessário, utilizar estas definições.  Pág. 79

Utilizar o ponteiro

1

Comando à distânci

2

Íc

�����	
�����
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Pod
e de
esti

 linha.
ue o ponteiro para o local onde pretende 

 a linha e pressione o botão [Enter].
ue o ponteiro para o local onde pretende 

 a linha e mantenha pressionado o botão 
 durante cerca de 1,5 segundos para activar 

o de arrasto. O botão [Enter] acende.

nha.
ue o ponteiro para o local onde pretende 
ar a linha e pressione o botão [Enter].
ue o ponteiro para o local onde pretende 

ar a linha. A trajectória efectuada  
onteiro aparece como uma linha no ecrã. 
ne o botão [Enter] ou [ESC].  

cador luminoso do botão [Enter] apaga.

Des

O últ
actua
de efe
video
(Poin
funçã

1

Linha curva

����
es para Melhorar a Projecção

e desenhar linhas rectas para realçar aspectos de uma imagem  
senhar círculos à volta de áreas da imagem quando, por exemplo, 

ver a efectuar uma apresentação.

Pressione o botão [Effect] do comando à distância.
O ponteiro aparece no meio da área de projecção. Sempre  
que pressionar o botão [Effect], o ponteiro muda para o ícone 
definido em Ponteiro/Linha1 (Pointer/Line1), Ponteiro/Linha2 
(Pointer/Line2) e Ponteiro/Linha3 (Pointer/Line3), por esta 
ordem, sendo igualmente possível seleccionar o tipo de linha 
definido para esse tipo de ponteiro.

Defina o início da
Linha recta:  Desloq

iniciar
Linha curva:  Desloq

iniciar
[Enter]
o mod

Defina o fim da li
Linha recta:   Desloq

termin
Linha curva:  Desloq

termin
pelo p
Pressio
O indi

enhar linhas rectas e curvas

����

imo tipo de ponteiro utilizado ficará definido como ponteiro 
l até desligar o videoprojector, para que quando utilize a função 
itos (Effect), apareça esse ponteiro. Quando desligar o 
projector, o ponteiro guardado com o comando Ponteiro/Linha 1 
ter/Line 1) será o primeiro a aparecer quando voltar a utilizar a 
o de efeitos (Effect).

Comando à distância

2

3

Linha recta

�	
�����
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ão

inais de vídeo RGB analógicos provenientes de 
r as definições desses sinais utilizando  
e guardar um máximo de dez conjuntos 
 Quando guardar as definições relativas a 
ências efectuadas no menu Vídeo (Video) 
stas definições e aplicá-las aos sinais de vídeo 
 ser projectados, tendo apenas de pressionar  
 à distância.

 [Menu] do comando à distância ou 
rolo do videoprojector e seleccione 
eo) no menu principal. Em seguida, 
ões que pretende guardar.  

• Não
[Eff
e em

• Não
Qua
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lor Mode
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Auto Manual

Auto Manual
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es para Melhorar a Projecção

Para desenhar mais linhas, volte a executar  
as operações dos pontos 2 e 3.
Para desactivar a função de efeitos (Effect), pressione o botão 
[ESC]. O ponteiro e as linhas que desenhou desaparecem  
do ecrã.

 Função de Predefiniç

Quando estiver a projectar s
um computador, pode altera
o menu Vídeo (Video). Pod
diferentes destas definições.
diferentes resoluções e frequ
desta forma, pode carregar e
RGB analógicos que estão a
o botão [Preset] do comando

Pressione o botão
do painel de cont
o menu Vídeo (Vid
efectue as definiç
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 é possível alterar a espessura e a cor da linha com o botão 
ect] durante o período em que define o local de início da linha  
 que é aceite o local de fim da linha.
 é possível apagar linhas rectas e curvas individualmente. 
ndo desactivar a função de efeitos (Effects), todas as linhas 
parecem ao mesmo tempo.

Guardar definições do
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 [Enter] do comando à distância ou 
ainel de controlo do videoprojector 
efinições do menu Vídeo (Video).

s definições, aparecerá a resolução  

2

3

em uma resolução de entrada já estão 
 número que já tenha sido definido para 

, as definições já existentes nesse número 

tância

 guardadas, seleccione Reiniciar (Reset) 
nha em atenção que serão eliminadas 

nições independentemente da função Wall 
. No entanto, as definições Wall Shot não 
es para Melhorar a Projecção

Depois de efectuar as definições, seleccione 
Predefinir (Preset) no submenu e pressione o botão 
[Enter] do comando à distância ou [Auto/Enter]  
do painel de controlo do videoprojector.

Seleccione um número (1–10) para guardar  
as definições.

Pressione o botão
[Auto/Enter] do p
para guardar as d
Depois de guardar a
de entrada.
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Os números que apresentar
definidos. Se seleccionar um
guardar as novas definições
serão sobrepostas.

4

Comando à dis

����
• Para apagar as definições

no menu Vídeo (Video). Te
todas as predefinições.

• É possível guardar predefi
Shot estar activada ou não
serão memorizadas.
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En
de 
do 
gua
que
Sem
às d
pelo
Par
enq
apa

specto/Redimensionamento

magens de computador, pode alternar  
ntre apresentação redimensionada (as imagens 
reencher toda a área de projecção disponível) e 
l (as imagens são projectadas com a resolução 
.
magens de computador, o método utilizado  
sentação redimensionada.

 o botão [Resize] do comando  
el de controlo do videoprojector,  
ação alterna entre apresentação  
esentação redimensionada.

Apl

• Os n
• Se n

a in
pres

de apresentação do computador����
es para Melhorar a Projecção

 

 

 

quanto projecta imagens RGB analógicas provenientes 
um computador, pressione o botão [Preset]  
comando à distância para aplicar as definições 
rdadas para o menu Vídeo (Video) às imagens  
 estão a ser projectadas.
pre que pressionar o botão, os números correspondentes  
efinições guardadas mudam por ordem ascendente, a começar 
 mais baixo.

a mudar para outro número, tem de pressionar o botão [Preset] 
uanto o número da predefinição e a resolução de entrada 
recem no ecrã; caso contrário, a selecção não muda.

Mudar a Relação de A

Quando estiver a projectar i
o método de apresentação e
são projectadas de modo a p
apresentação de tamanho rea
do sinal de entrada original)
Quando estiver a projectar i
por predefinição é o de apre

Sempre que pressiona
à distância ou do pain
o método de apresent
de tamanho real e apr

icar definições guardadas no menu Vídeo

Comando à distância
Número da predefinição  
e resolução de entrada

����

úmeros que não contiverem predefinições serão ignorados.
ão tiver efectuado predefinições, aparecerá uma mensagem  

dicar que não existem predefinições (No Entry) quando 
sionar o botão [Preset].

Seleccionar o método 

Comando à distância
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Se 
(10

Se 
(10

Ap

Ap

o para as imagens projectadas são 
e para cada fonte de vídeo.
for igual à resolução do painel  
anho da imagem não será alterado.
erem uma resolução SXGA (5:4),  
a da forma apresentada em seguida 
otão [Resize] enquanto mantém 
] do painel de controlo do videoprojector.

a Alinhada à esquerda (5:4)

da (4:3) Alinhada à direita (5:4)
es para Melhorar a Projecção

a resolução de entrada for inferior à resolução do painel  
24 × 768)

a resolução de entrada for superior à resolução do painel  
24 × 768)

resentação redimensionada Apresentação de tamanho real

A imagem é projectada no centro 
do ecrã com a resolução original 
do sinal de entrada.

resentação redimensionada Apresentação de tamanho real

É projectada a área central da 
imagem. Pode mover o botão [ ] 
do comando à distância para 
percorrer a imagem.

����

• Os métodos de apresentaçã
guardados individualment

• Se a resolução de entrada 
(1024 × 768 pontos), o tam

• Se os sinais de entrada tiv
a posição da imagem mud
sempre que pressionar o b
pressionado o botão [Shift

Apresentação redimensionad

Apresentação redimensiona
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Pod
a pr
As i
proj

A a
[Re
do 

SD
Qua
uma
e ap

das com o formato 16:9 e apresentadas com 
, as imagens são redimensionadas de forma  
o ecrã. As margens esquerda e direita são 
crã.

Pro
de e

Qu
em
são

Quando as imagens   
em modo de compressão  
são projectadas no formato 4:3

agens com uma relação de aspecto de 
uda da forma apresentada em seguida 
o [Resize] enquanto mantém pressionado 
ontrolo do videoprojector.

Apresentação na margem superior

ção na margem inferior

����
es para Melhorar a Projecção

e alternar a relação de aspectog entre 4:3 e 16:9 quando estiver  
ojectar sinais de vídeo componenteg, S-Vídeog e vídeo compostog.  
magens gravadas em vídeo digital e as imagens de DVDs podem ser 
ectadas no formato panorâmico de 16:9.

presentação muda sempre que pressionar o botão 
size] do comando à distância ou do painel de controlo 
videoprojector.

TVg
ndo as imagens são emitidas com o formato 16:9 e apresentadas com 
 relação de aspecto de 4:3, as imagens são comprimidas na horizontal 
arecem alongadas na vertical.

HDTVg 
Quando as imagens são emiti
uma relação de aspecto de 4:3
a ocupar toda a área vertical d
cortadas e não aparecem no e

jectar imagens panorâmicas provenientes  
quipamento de vídeo

Comando à distância

Quando as imagens  
em modo de compressão  
são projectadas no formato 16:9

ando as imagens  
 modo de compressãog  
 projectadas no formato 4:3

Quando as imagens  
em modo de compressão  
são projectadas no formato16:9

����

Quando estiver a projectar im
16:9, a posição da imagem m
sempre que pressionar o botã
o botão [Shift] do painel de c

Apresentação centrada

Apresenta

�	
�����
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ID do

Se u
por 
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O nú
é 1 e 
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ghtness Control High Low:

jector ID

twork

ect Power ON

eration Lock

set Execute

: 1

[Menu]: Exit

M Port

C Sync Termination ON OFF:
ON OFF:

ON OFF:

Set

Set

ct [    ]: Set

to Setup

: RS-232C USB

OFF: ON

 1 a 9 para a definição ID  
 ID). Não é possível utilizar o 0.
es para Melhorar a Projecção
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 Videoprojector/ID do Comando à Distância

tilizar mais do que um videoprojector em simultâneo para,  
exemplo, efectuar uma apresentação, pode guardar números  
dentificação para os videoprojectores e para os comandos à distância 
orma a poder controlar em simultâneo os videoprojectores que tenham 
esmo número de identificação. Em alternativa, se definir o número  
dentificação do comando à distância para 0, é possível controlar todos 
ideoprojectores com o comando à distância, independentemente  

 números de identificação dos videoprojectores.

Pressione o botão [Menu] do comando à distância ou 
do painel de controlo do videoprojector e seleccione 
a opção ID do Videoprojector (Projector ID) no menu 
Avançado2 (Advanced2).
Para mais informações, consulte "Utilizar os Menus de Confirmação". 

 Pág. 91

istar um número de identificação (ID) 
a um videoprojector

����

mero de identificação (ID) predefinido para os videoprojectores 
para os comandos à distância é 0.

Comando à distância
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Pode utilizar os números de
do Videoprojector (Projector
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o [ID] do comando à distância.

ões [0] a [9] do comando à distância 
 número de identificação (ID) para o 
cia.
o do botão [ID] apaga e o registo está 
r um número que não 0, o comando  
ontrolar videoprojectores que tenham  
 identificação (ID).

2

3

e identificação (ID)  
stância

cia

ia
es para Melhorar a Projecção

Utilize o botão [ ] do comando à distância  
ou o botão [ ] ou [ ] do painel de controlo  
do videoprojector para seleccionar o número  
de identificação (ID) pretendido (1–9).
Pressione o botão [Enter] do comando à distância ou o botão 
[Auto/Enter] do painel de controlo do videoprojector  
para aceitar a definição do número de identificação (ID).

Depois de efectuar a definição, pressione o botão 
[Menu] para fechar o menu de configuração.
Quando registar o número de identificação (ID), não é possível 
controlar o videoprojector com o comando à distância a não ser 
que o comando utilizado tenha o mesmo número de 
identificação (ID) ou o número de identificação 0.

Pressione o botã
O botão [ID] acende.

Pressione os bot
para especificar o
comando à distân
O indicador luminos
concluído. Se regista
à distância só pode c
o mesmo número de

Brightness Control High Low:Video
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Reset All
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Direct Power ON
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Reset Execute
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ON OFF:

ON OFF:
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Funç

Esta
vide
pos
Tam
os b

 controlo do videoprojector ficam 
com a definição seleccionada.

Se pr
para 
distân
botão
núme
de ide

1

2

3

sactivar o bloqueio do painel:
 desactive a opção Avançado2 
cionamento (Operation Lock) do menu 

ão [Auto/Enter] do videoprojector 
; aparecerá uma mensagem  
.

����
es para Melhorar a Projecção

ão de Bloqueio do Funcionamento dos Botões

 função permite bloquear os botões do painel de controlo do 
oprojector. É útil quando efectuar apresentações, para que apenas seja 

sível efectuar a apresentação e desactivar o funcionamento dos botões. 
bém é útil em locais como, por exemplo, escolas, para definir  
otões que é possível utilizar.

Pressione o botão [Menu] do comando à distância ou 
do painel de controlo do videoprojector e seleccione 
Avançado2 (Advanced2) - Bloquear Funcionamento 
(Operation Lock) no menu de configuração.

Seleccione Activado (ON).
Se activar esta função, não será possível utilizar nenhum dos 
botões do painel de controlo do videoprojector excepto o botão 
[Power].

Quando aparecer a mensagem de confirmação, 
seleccione Sim (Yes).

Os botões do painel de
bloqueados de acordo ����

etender verificar qual é o número de identificação (ID) definido 
um comando à distância, pressione o botão [ID] do comando à 
cia para que o botão acenda. Em seguida, volte a pressionar o 
 [ID]. Após alguns instantes, o botão [ID] fica intermitente e o 
ro de vezes que o botão piscar corresponde ao número  
ntificação (ID) do comando à distância.

����

Existem dois métodos para de
• Com o comando à distância,

(Advanced2) - Bloquear Fun
de configuração.

• Mantenha pressionado o bot
durante cerca de 7 segundos
e o bloqueio será desactivado

�	
�����
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Pode ut
Os men ividem noutros submenus. 
Para ob . 91).

+

+
Adjust

tation    ]

]

[Menu]: Exit

Select
izar as Funções dos Menus de Configuração
ilizar os menus de configuração para efectuar várias definições e ajustes. 
us estão organizados de forma hierárquica; o menu principal divide-se em submenus que, por sua vez, se d
ter mais informações sobre como utilizar os menus, consulte "Utilizar os Menus de Configuração" (  Pág
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Lista

• N deo (Video Signal), enquanto não for recebido 
n

• A r a ser projectada.  
N nte de entrada.

Me

Co

Co

[ 

[ 

ção Predefinição
uando estiverem a ser recebidos 

ão da imagem na vertical  

mando à distância  
ontrolo do videoprojector  

Depende  
da ligação

uando estiverem a ser recebidos 

uando aparecem faixas verticais 

Depende  
da ligação

uando estiverem a ser recebidos 

quando estas aparecem trémulas, 
s.
arecer trémulas ou desfocadas 
 brilho, contrasteg, nitidez  

sultados se ajustar, em primeiro 
uida, a sincronização.

Depende  
da ligação

Valor médio (0)

osidade e as sombras  

utomaticamente para o nível 

 manualmente.

Auto
ar as Funções dos Mear as Funções dos Me

 de Funções

ão é possível ajustar as fu
enhum sinal de vídeo.
s funções que aparecem 
ão é possível ajustar funç

nu Vídeo (Video)

mputador (RGB an

mputador (RGB dig
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•Manual: O contraste é ajustado
nus de Configuraçãonus de Configuração

nções do menu Vídeo (Video), excepto a função Resolução (Resolution) e Sinal Ví

no menu Vídeo (Video) variam de acordo com o tipo de fonte de entrada que estive
ões que não estejam disponíveis no menu Vídeo (Video) para uma determinada fo
alógico/vídeo RGB)

ital)

e

:

:

:
:
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Select
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[Menu]: Exit
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Select

e

:
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Select

    0 +-
Adjust

[Presentation    ]
Execute

Auto Manual
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Submenu Fun
Posição 
(Position)

Só é possível efectuar o ajuste q
sinais RGB analógicos.
Desloca a posição de apresentaç
e na horizontal.
•Pressione o botão [Enter] do co
ou [Auto/Enter] do painel de c
e efectue o ajuste.

Alinhamentog 
(Tracking)

Só é possível efectuar o ajuste q
sinais RGB analógicos.
Ajusta imagens de computador q
nas imagens.

Sinc.g  
(Sync.)

Só é possível efectuar o ajuste q
sinais RGB analógicos.
Ajusta imagens de computador 
desfocadas ou com interferência
•As imagens podem também ap
quando ajustar as definições de
e correcção keystone.

•É possível obter os melhores re
lugar, o alinhamento e, em seg

Brilho 
(Bightness)

Ajusta o brilho da imagem.

Contrasteg 
(Contrast)

Ajusta a diferença entre a lumin
das imagens.
•Auto: O contraste é ajustado a

ideal.
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Valor médio (0)

magem. Pode guardar 
lativas a cada tipo de fonte 
. Pode seleccionar entre cinco 
es, consoante as condições.
ens são moduladas e ficam  
a realçar o brilho.
 brilho é realçado.  

ões em salas iluminadas.
e vídeo são optimizadas  
 naturais.
 brilho é realçado.  
 de vídeo em salas iluminadas.
 conformidade com o padrão  
 seleccionar sRGB,  
eratura de cor do comando 
olor Adjustment) do menu 

vanced1) será definida para 

Apresentação 
(Presentation)

o quando estão a ser recebidos 
 está seleccionada a respectiva 

ara a fonte do sinal que está  

 definida automaticamente  
da.
a é definida manualmente.

Auto

o quando estão a ser recebidos 

enu Vídeo (Video)  
alógicas que estão a ser 
o [Preset] do comando  

r são guardadas quando 
ição (1 a 10). Os números que já 

-

ção Predefinição
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

Nitidez 
(Sharpness)

Ajusta a nitidez da imagem.

Modo de Cor 
(Color Mode)

Corrige a vivacidade da cor da i
individualmente as definições re
(computador ou fonte de vídeo)
definições de qualidade diferent
•Dinâmico (Dynamic): As imag

mais nítidas par
•Apresentação (Presentation): O

Para apresentaç
•Teatro (Theatre): As imagens d

com tonalidades
•Sala de estar (Living Room): O

Ideal para jogos
•sRGBg: As imagens ficam em

de cor sRGB. Se
a opção de temp
Ajuste de Cor (C
Avançado1 (Ad
6500K.

Resolução 
(Resolution)

Só é possível efectuar a selecçã
sinais RGB analógicos e quando
opção.
Define a resolução de entrada p
a utilizar.
•Auto: A resolução de entrada é
de acordo com o sinal de entra

•Manual: A resolução de entrad
Predefinir 
(Preset)

Só é possível efectuar a gravaçã
sinais RGB analógicos.
Permite guardar definições do m
e aplicá-las às imagens RGB an
projectadas pressionando o botã
à distância.
•As definições que está a utiliza
selecciona o número da predefin

Submenu Fun
possuem definições apresentam a resolução de entrada definida. 
Se tiver alterado os valores das definições, as definições já 
existentes num número poderão ser sobrepostas se o seleccionar.
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lativas aos valores de ajuste  
deo).
mando à distância  

ontrolo do videoprojector  

t All) para repor todas  
cluindo dos menus Vídeo 
ág. 90

-
ção Predefinição
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

Reiniciar 
(Reset)

Repõe todas as predefinições re
das funções do menu Vídeo (Vi
•Pressione o botão [Enter] do co
ou [Auto/Enter] do painel de c
para repor as definições.

•Seleccione Reinic. Tudo (Rese
as predefinições dos menus, in
(Video) e Áudio (Audio).  P

Submenu Fun
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Víd

Víd

[    

[    

nção Predefinição
ção da imagem na vertical  

omando à distância  
controlo do videoprojector  

Depende  
da ligação

Valor médio (0)

nosidade e as sombras  Valor médio (0)

 entrada é vídeo RGB. 
 imagens.

Valor médio (0)

 entrada é vídeo RGB.
s.

Valor médio (0)

Valor médio (0)

 imagem. Pode guardar 
elativas a cada tipo de fonte 
). Pode seleccionar entre cinco 
tes, consoante as condições.
gens são moduladas e ficam  
ra realçar o brilho.
 brilho é realçado.  

ões em salas iluminadas.
de vídeo são optimizadas  
s naturais. A função de extensão  
co é activada para acentuar  
ntre as gradações cromáticas (áreas 
s das cores), mesmo em imagens 
u brilhantes, de forma a facilitar  

ção.
 brilho é realçado.  

s de vídeo em salas iluminadas.
 conformidade com o padrão  
e seleccionar sRGB,  
peratura de cor do comando Ajuste 
Adjustment) do menu Avançado1 
erá definida para 6500K.

Dinâmico 
(Dynamic)
a opção de tem
de Cor (Color 
(Advanced1) s
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

eo componenteg 

eo (vídeo compostog, s-vídeog)
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[Menu]: Exit

Video Signal Select

[    ]: Enter]: Select

[Auto        ]About

Reset All

Advanced2

Effect

Reset Execute

Submenu Fu
Posição 
(Position)

Desloca a posição de apresenta
e na horizontal.
•Pressione o botão [Enter] do c
ou [Auto/Enter] do painel de 
e efectue o ajuste.

Brilho 
(Brightness)

Ajusta o brilho da imagem.

Contrasteg 
(Contrast)

Ajusta a diferença entre a lumi
das imagens.

Cor  
(Color)

Não aparece quando a fonte de
Ajusta a intensidade da cor das

Coloração  
(Tint)

Não aparece quando a fonte de
Ajusta a tonalidade das imagen

Nitidez 
(Sharpness)

Ajusta a nitidez da imagem.

Modo de Cor  
(Color Mode)

Corrige a vivacidade da cor da
individualmente as definições r
(computador ou fonte de vídeo
definições de qualidade diferen
•Dinâmico (Dynamic): As ima

mais nítidas pa
•Apresentação (Presentation): O

Para apresentaç
•Teatro (Theatre): As imagens 

com tonalidade
de preto e bran
as diferenças e
escuras e clara
muito escuras o
a sua visualiza

•Sala de Estar (Living Room): O
Ideal para jogo

•sRGBg: As imagens ficam em
de cor sRGB. S
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o quando estão a ser recebidos 
deo e quando está seleccionada  

e vídeo.
omando à distância  

controlo do videoprojector  

pção Auto, o formato  
do automaticamente.

Auto

lativas aos valores de ajuste  
ideo).
omando à distância ou [Auto/ 
o videoprojector para repor  

et All) para repor todas  
ncluindo dos menus Vídeo (Video)  

-

nção Predefinição
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

Sinal Vídeo 
(Video Signal)

Só é possível efectuar a selecçã
sinais de vídeo composto/S-Ví
a respectiva opção.
Selecciona o formato do sinal d
•Pressione o botão [Enter] do c
ou [Auto/Enter] do painel de 
e seleccione a definição.

•Quando está seleccionada a o
do sinal de vídeo é selecciona

Reiniciar  
(Reset)

Repõe todas as predefinições re
das funções do menu Vídeo (V
•Pressione o botão [Enter] do c
Enter] do painel de controlo d
as definições.

•Seleccione Reinic. Tudo (Res
as predefinições dos menus, i
e Áudio (Audio).  Pág. 90

Submenu Fu
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Men

[    

ão Predefinição
car a porta [Computer]  
tilizada para que o som seja 
associada.
I): O som que está a ser 
tido independentemente  
gem que está seleccionado.
 [Audio] funciona apenas 

 ser projectadas imagens 
 porta [Computer].

penas quando estão a ser 
gens provenientes da porta 

Computador/DVI 
(Computer/DVI)

15
os. Valor médio (0)

os. Valor médio (0)

ivas aos valores de ajuste  
o).
ando à distância ou [Auto/ 
ideoprojector para repor  

ll) para repor todas as 
do dos menus Vídeo (Video)  

-

gravadas individualmente para cada fonte 
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

u Áudio (Audio)

Advanced2

+-Volume   15

Video
Audio

Setting
User's Logo
Advanced1

About

Reset All

:

[Menu]: Exit[    ]: Enter]: Select

Reset Execute

+-Treble    0:
+-Bass    0:

Effect

Computer/DVI Audio Input :

Computer/DVI Computer DVI

Submenu Funç
Entrada 
Áudio DVI/ 
Computador 
(Computer/
DVI Audio 
Input)

Utilize este comando para especifi
ou [DVI] como a porta de vídeo u
recebido através da porta [Audio] 
•Computador/DVI (Computer/DV

recebido é emi
do sinal de ima

•Computador (Computer): A porta
quando estão a
provenientes da

•DVI: A porta [Audio] funciona a
projectadas ima
[DVI].

Volume Ajusta o volume.
Agudo 
(Treble)

Ajusta a intensidade dos tons agud

Baixo  
(Bass)

Ajusta a intensidade dos tons baix

Reiniciar 
(Reset)

Repõe todas as predefinições relat
das funções do menu Áudio (Audi
•Pressione o botão [Enter] do com
Enter] do painel de controlo do v
as definições.

•Seleccione Reinic. Tudo (Reset A
predefinições dos menus, incluin
e Áudio (Audio).  Pág. 90

����
As definições do menu Áudio (Audio) são 
de sinal de entrada.
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Men

[    

ção Predefinição
esentado quando pressiona  
ando à distância.
cionar o formato do ponteiro 
guintes oito tipos:

ate): Permite seleccionar  
presentação do ponteiro (100% 

r uma das oito cores disponíveis 
ectas e curvas.
eccionar a espessura  
s e curvas desenhadas  
. Pode seleccionar Espesso 
 (Medium) ou Fino (Thin).

Formato: 

Percentagem  
de zoom: 100%

Cor: Azul-claro
 
Espessura: 
Espesso

esentado quando pressiona duas 
do à distância.
 aos do submenu Ponteiro/ 

Formato: 
Percentagem  
de zoom:
100%
Cor: Azul
Espessura: Médio

esentado quando pressiona três 
do à distância.
 aos do submenu Ponteiro/

Formato:
Percentagem  
de zoom:
100%
Cor: Vermelho
Espessura: Fino

ão do ponteiro quando move  

H: Elevada

M

ativas aos valores de ajuste  
fect).
mando à distância ou [Auto/ 
 videoprojector para repor  

All) para repor todas as 
indo dos menus Vídeo (Video)  

-

•Pressione o botão [Enter] do co
Enter] do painel de controlo do
as definições.

•Seleccione Reinic. tudo (Reset 
predefinições dos menus, inclu
e Áudio (Audio).  Pág. 90
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

u Efeitos (Effect)

SetVideo
Audio

Setting
User's Logo

Advanced1
Color Mode

Pointer/Line1

Color
:
:

[Menu]: Exit

Pointer Speed :

[    ]: Enter]: Select

About

Reset All

Advanced2

Effect Zoom Rate :100%

Color

Width

SetPointer/Line2

SetPointer/Line3

Zoom Rate :100%

Zoom Rate :100%
L M
Execute

:
:Color

Width

:
:Color

Width

H

Reset

 

Submenu Fun
Ponteiro/
Linha1 
(Pointer/Line1)

Define a linha ou o ponteiro apr
uma vez o botão [Effect] do com
•Formato (Shape): Permite selec

entre um dos se

•Percentagem de Zoom (Zoom R
o tamanho de a
ou 200%).

•Cor (Color): Permite selecciona
para as linhas r

•Espessura (Width): Permite sel
das linhas recta
com o ponteiro
(Thick), Médio

Ponteiro/
Linha2 
(Pointer/Line2)

Define a linha ou o ponteiro apr
vezes o botão [Effect] do coman
Os itens e o conteúdo são iguais
Linha1 (Pointer/Line1).

Ponteiro/
Linha3 
(Pointer/Line3)

Define a linha ou o ponteiro apr
vezes o botão [Effect] do coman
Os itens e o conteúdo são iguais
Linha1 (Pointer/Line1).

Velocidade  
do Ponteiro 
(Pointer 
Speed)

Define a velocidade de deslocaç
o botão [ ].
L: Baixa M: Média

Reiniciar 
(Reset)

Repõe todas as predefinições rel
das funções do menu Efeitos (Ef



80UtilizaUtiliza

Men

[    

o Predefinição
agens.
do à distância ou [Auto/
oprojector e efectue  

iva a função de detecção do 
ação quando  
 estiver inclinado  
unção de correcção 
istorção keystone vertical. 
tivada apenas quando  
j. Posterior (Rear Proj.) ou A 

Ceiling) do menu Avançado1 
iverem desactivados. Se 
mandos estiver activado, não 
ionar este item do menu.
tua a correcção da mesma 
tões [ ] e [ ] do painel de 
oprojector. 
corrigir a distorção  keystone 
ens.
tua a correcção da mesma 
tões [ ] e [ ]  
trolo do videoprojector. 
corrigir a distorção  keystone 
agens.
o quando a correcção 
tica ou a correcção keystone 
tiverem reduzido a altura das 
adas.

e projecção para ajustar as 
tuar a correcção keystone, as 
s, efectue o ajuste utilizando 
 menu Vídeo (Video).

 
 

Auto Keystone: 
Activado (ON) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V-Keystone: 
Valor médio (0) 
 
 
 
H-Keystone:  
Valor médio (0) 
 
 

Altura: 
Valor médio (0) 
 

Quick Corner:
Sem correcção 
(No correction)
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

u Configuração (Setting)

P in P

Keystone

No-Signal Msg. OFF

S-Video

Message ON OFF

Black Blue

A/V Mute LogoBlack Blue

Video
Audio

Setting
User's Logo
Advanced1

:

:
:

:
:

[Menu]: Exit[    ]: Enter]: Select

Reset All

About
Advanced2

Effect
H/V-Keystone Quick Corner Adjust

Reset Execute

Sleep Mode ON OFF:

Computer Input

BNC Input

Video

Logo

Select [                     ]Auto

[Auto              ]Select 

Submenu Funçã
Keystone Corrige a distorção keystone das im

Pressione o botão [Enter] do coman
Enter] do painel de controlo do vide
a correcção.
H/V-Keystone  Pág. 42
•Auto Keystone: Activa ou desact

ângulo de inclin
o videoprojector
na vertical, e a f
automática da d
Esta função é ac
os comandos Pro
Partir do Tecto (
(Advanced1) est
algum destes co
é possível selecc

•V-Keystone: Esta função efec
forma que os bo
controlo do vide
É utilizada para 
vertical das imag

•H-Keystone: Esta função efec
forma que os bo
do painel de con
É utilizada para 
horizontal das im

•Altura (Height):  Utilize esta funçã
keystone automá
vertical manual 
imagens project

Quick Corner  Pág. 44
•Corrige os quatro cantos da área d
imagens ao ecrã. Se depois de efec
imagens não aparecerem uniforme
o comando Nitidez (Sharpness) do
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o Predefinição
 in P, pode determinar  

 ser projectados no subecrã  
Vídeo (Video)

 cor de fundo que aparecem 
r recebido nenhum sinal  
activada, a cor de fundo será  
aisquer mensagens.
or, é necessário guardar  
31
o do Utilizador (User's Logo 
passe (Password Protect) 
vel mudar a definição  
ado (OFF), Preto (Black)  
do (OFF), Preto (Black)  
go). Desactive a função  
assword Protect) antes  
g. 56

Azul (Blue)

agem ou o nome do modo de 
 ou não (Desactivado [OFF]) 
eo ou o modo de cor.

Activado (ON)

ssionar o botão [A/V Mute].  

or, é necessário guardar o seu 

o do Utilizador (User's Logo 
passe (Password Protect) 
vel mudar a definição  
lack) ou Azul (Blue),  
ue) para Logótipo (Logo).  
or palavra-passe (Password 

nições.  Pág. 56

Preto (Black)

a fonte que está ligada à porta Auto*
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

Submenu Funçã
P in P Quando estiver a utilizar a função P

se os sinais de imagem que estão a
são sinais de vídeo ou S-Vídeo.

Mens. Sem 
Sinal  
(No-Signal 
Msg.)

Define as mensagens de estado e a
quando, por exemplo, não está a se
de vídeo. Se esta opção estiver des
o preto e não serão apresentadas qu
•Para mudar o logótipo do utilizad
o seu próprio logótipo.  Pág. 1

•Se a função Protecção do Logótip
Protect) de Protecção por Palavra-
estiver activada (ON), não é possí
de Logótipo (Logo) para Desactiv
ou Azul (Blue), nem de Desactiva
ou Azul (Blue) para Logótipo (Lo
de protecção por palavra-passe (P
de alterar estas definições.  Pá

Mensagem 
(Message)

Selecciona se o nome do sinal de im
cor é apresentado (Activado [ON])
no ecrã quando muda o sinal de víd

A/V Mute Define o estado do ecrã quando pre
 Pág. 58

•Para mudar o logótipo do utilizad
próprio logótipo.  Pág. 131

•Se a função Protecção do Logótip
Protect) de Protecção por Palavra-
estiver activada (ON), não é possí
de Logótipo (Logo) para Preto (B
nem de Preto (Black) ou Azul (Bl
Desactive a função de protecção p
Protect) antes de alterar estas defi

Entrada 
Computador 
(Computer 
Input)

Selecciona o sinal de entrada para 
[Computer].
* Se seleccionar Auto para as opções Entrada Computador (Computer Input) e Entrada BNC (BNC Input),  
o videoprojector detecta a fonte de imagem automaticamente, consoante o sinal de entrada.

Entrada 
BNC  
(BNC Input)

Selecciona o sinal de vídeo correspondente ao dispositivo ligado 
à porta [BNC].

Auto*
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o Predefinição
gia quando não estiver a ser 

o (ON), a projecção pára 
odo de arrefecimentog 
ra o modo de repouso (modo 
r operação durante 30 
a mensagem Sem sinal (No-
ica aceso e cor-de-laranja).
ressionar o botão [Power] do 
e controlo do videoprojector.

Desactivado 
(OFF)

as aos valores de ajuste  
 (Setting), excepto as 
mputer Input) e Entrada 

es se a função de protecção 
go Protect) de Protecção por 
tiver activada e se as opções 
ou A/V Mute estiverem 
 Pág. 56
ndo à distância ou [Auto/ 
eoprojector para repor  

l) para repor todas as 
o dos menus Vídeo (Video)  

-

r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

Submenu Funçã
Modo 
Repouso 
(Sleep 
Mode)

Activa o modo de poupança de ener
recebido nenhum sinal de vídeo.
•Quando este modo estivar Activad
automaticamente e, depois do perí
terminar, o videoprojector muda pa
de espera) se não efectuar qualque
minutos enquanto for apresentada 
Signal) (o indicador luminoso  f

•A projecção é reiniciada quando p
comando à distância ou do painel d

Reiniciar 
(Reset)

Repõe todas as predefinições relativ
das funções do menu Configuração
definições Entrada Computador (Co
BNC (BNC Input).
Não é possível repor as predefiniçõ
do logótipo do utilizador (User's Lo
Palavra-passe (Password Protect) es
Mens. Sem Sinal (No-Signal Msg.) 
definidas para Logótipo (Logo). 
•Pressione o botão [Enter] do coma
Enter] do painel de controlo do vid
as definições.

•Seleccione Reinic. Tudo (Reset Al
predefinições dos menus, incluind
e Áudio (Audio).  Pág. 90
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Men

[    

o Predefinição
 Pág. 131

ndo à distância ou [Auto/
eoprojector e siga as 

o do utilizador se a função 
or (User's Logo Protect)  
ssword Protect) estiver 

ótipo, desactive a função  
 Pág. 56

Logótipo  
da EPSON
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

u Logótipo do Utilizador (User's Logo)

Execute

Video
Audio
Effect

User's Logo
Advanced1

About
Reset All

[    ]: Execute [Menu]: Exit]: Select

Setting

Advanced2

Submenu Funçã
Executar 
(Execute)

Guarda um logótipo do utilizador. 
•Pressione o botão [Enter] do coma
Enter] do painel de controlo do vid
instruções apresentadas no ecrã.

•Não é possível guardar um logótip
Protecção do Logótipo do Utilizad
de Protecção por Palavra-passe (Pa
activada. Antes de guardar um log
de protecção por palavra-passe. 
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Men

[    

ão Predefinição
presentado.
r, tem de gravar o seu próprio 

sligue o videoprojector e, 
tog terminar, volte a ligar  
o será aplicada depois de ligar 

var esta definição se a função 
dor (User's Logo Protect)  

Password Protect) estiver 
rotecção por palavra-passe 
 Pág. 56

Activado (ON)

ão quando estiverem a ser 
o, S-Vídeo ou vídeo 

em sinais progressivosg (p) .
relaçados são projectados sem 

a conversão IP para cada 
imagens com muito 

iação de filmeg é desactivada. 
o destina-se a uma utilização 
a-se automaticamente se se 
 de vídeo ou não. Se for uma 
rá aplicada a função 3-2 pull-
ns são reproduzidas como 
sem que ocorra uma perda  
 às imagens originais.

Filme (Film)/
Auto
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

u Avançado1 (Advanced1)

Standby Mode :

Startup Screen ON OFF:Video

Audio

Setting

User's Logo

Advanced1

About

Reset All

Progressive

Color Adjustment

Color Temp. RGB

Rear Proj.

Language Select [English]

Reset Execute

Adjust

ON OFF

:

:
Ceiling ON OFF:

[Menu]: Exit[    ]: Enter]: Select

Effect

Advanced2 Network ON Network OFF

: OFF Video Film/Auto

Submenu Funç
Ecrã Inicial 
(Startup 
Screen)

Define se o ecrã inicial é ou não a
Para alterar o logótipo do utilizado
logótipo.  Pág. 131
•Quando alterar esta definição, de
depois do período de arrefecimen
o videoprojector. A nova definiçã
novamente o videoprojector.

•Não é possível activar ou desacti
Protecção do Logótipo do Utiliza
de Protecção por Palavra-passe (
activada. Desactive a função de p
antes de alterar esta definição. 

Progressivo 
(Progressive)

Só é possível efectuar esta definiç
recebidos sinais de vídeo compost
componente (525i, 625i).
Converte sinais entrelaçadosg (i) 
Quando desactivada, os sinais ent
conversão.
•Desactivado (OFF): É efectuada 

janela. Ideal para 
movimento.

•Vídeo (Video): A função de aval
•Filme (Film)/Auto: Esta definiçã

normal. Determin
trata de uma fonte
fonte de vídeo, se
downg e as image
imagens de vídeo 
de cor em relação
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ntensidade de cada cor RGB 
fonte de entrada.
e ajustar cores brilhantes desde 
s a tons azulados.  
a cor for baixa, as cores 
hadas e os tons de cor 
aves. Se a temperatura da cor 
es aparecem azuladas e os tons 
ais nítidos. Pressione o botão 
o à distância ou [Auto/Enter] 

olo do videoprojector e efectue 

[Enter] do comando à 
/Enter] do painel de controlo 
 seleccione R (vermelho), G 
) e efectue o ajuste.  
nquanto visualiza o estado  
ã. 
m se tiver seleccionado sRGB 
lor Mode) do menu Vídeo 

Temp. Cor: 
depende da 
ligação

a projectar imagens a partir  
slúcido.
a, as imagens projectadas  

a, a correcção keystone 

Desactivado 
(OFF)

 o videoprojector no tecto. 
a, as imagens projectadas  
orizontal e na vertical.
a, a correcção keystone 

Desactivado 
(OFF)

ão Predefinição
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

Ajuste de Cor 
(Color 
Adjustment)

Ajusta a temperatura da corg e a i
(vermelho, verde, azul) para cada 
•Temp. Cor (Color Temp.): Permit

tons avermelhado
Se a temperatura d
aparecem avermel
aparecem mais su
for elevada, as cor
de cor aparecem m
[Enter] do comand
do painel de contr
o ajuste.

•RGB: Pressione o botão 
distância ou [Auto
do videoprojector,
(verde) ou B (azul
Efectue o ajuste e
da imagem no ecr

Não é possível seleccionar este ite
para a definição Modo de Cor (Co
(Video).

Proj. 
Posterior 
(Rear Proj.)

Utilize esta opção quando estiver 
da parte posterior de um ecrã tran
Quando a definição estiver activad
são invertidas na horizontal.
Quando a definição estiver activad
automática não é efectuada.

A Partir  
do Tecto 
(Ceiling)

Utilize esta opção quando instalar
Quando a definição estiver activad
são rodadas 180 º e invertidas na h
Quando a definição estiver activad
automática não é efectuada.

Submenu Funç
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rk ON) para utilizar funções  
e e a função de desactivação 
uanto o videoprojector estiver 

esligue o videoprojector  
efecimentog termine.
etwork ON), o indicador 
 intermitente e cor-de-laranja  
-laranja depois de desligar  
 ligar à tomada eléctrica.

Rede Desactivada 
(Network OFF)

entação das mensagens.
ando à distância ou [Auto/ 
ideoprojector e seleccione  

Inglês (English) 
(varia consoante o 
país onde adquiriu 
o videoprojector)

ivas aos valores de ajuste das 
anced1), excepto as definições 
ir do Tecto (Ceiling) e Língua 
as predefinições se a função 
or (User's Logo Protect) de 
ord Protect) estiver activada e 

creen) estiver desactivada. 

ando à distância ou [Auto/ 
ideoprojector para repor  

ll) para repor todas  
uindo dos menus Vídeo 
g. 90

-

ão Predefinição
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

Modo  
de Espera 
(Standby 
Mode)

Seleccione Rede Activada (Netwo
de controlo e monitorização de red
do monitor em modo de espera enq
em modo de espera.
Para activar as novas definições, d
e aguarde até que o período de arr
* Se seleccionar Rede Activada (N

luminoso de funcionamento fica
e, em seguida, permanece cor-de
a tomada de corrente e a voltar a

Língua 
(Language)

Define a língua a utilizar na apres
•Pressione o botão [Enter] do com
Enter] do painel de controlo do v
a definição.

Reiniciar 
(Reset)

Repõe todas as predefinições relat
funções do menu Avançado1 (Adv
Proj. Posterior (Rear proj.), A Part
(Language). Não é possível repor 
Protecção do Logótipo do Utilizad
Protecção por Palavra-passe (Passw
a definição Ecrã Inicial (Startup S

 Pág. 56
•Pressione o botão [Enter] do com
Enter] do painel de controlo do v
as definições. 

•Seleccione Reinic. Tudo (Reset A
as predefinições dos menus, incl
(Video) e Áudio (Audio).  Pá

Submenu Funç
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Men

[    

ção Predefinição
a lâmpada para uma de duas 
w) se as imagens que está a 
ntes, como, por exemplo, 
ões em salas escuras ou num 
a Baixa (Low), o brilho das 
 de electricidade e o ruído 

minuem e o tempo de duração 

Elevada (High)

 (ID) do videoprojector. 1

 DHCPg, endereço IPg, 
 da porta de ligaçãog quando  
uma rede e estiver a utilizar o 
ificação por correio electrónico. 
ço IP de um computador que irá 
problemas quando usar o 
a monitorização da rede.  

-

B, consoante a porta utilizada 
 o computador.
desligue o videoprojector  
cimentog termine. 

RS-232C

juste automático para optimizar 
ndo mudar a fonte de entrada 
lógicas.

Activado (ON)

 porta [BNC].  
a ligação da imagem.
ica (75 Ω)
L (envio de sinal de nível 
tador)

star desactivada.  
alógica (75 Ω), como, por 
tive a definição.

Desactivado 
(OFF)
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

u Avançado2 (Advanced2)

Brightness Control High Low:Video

Audio

Setting

User's Logo

Advanced1

About

Reset All

Projector ID

Network

Reset Execute

: 1

[Menu]: Exit[    ]: Enter]: Select

Effect

Advanced2

COM Port

BNC Sync Termination

:

ON OFF:
Direct Power ON ON OFF:
Operation Lock ON OFF:

Set

Set

RS-232C USB

Auto Setup ON OFF:

Submenu Fun
Controlo da 
Luminosidade 
(Brightness 
Control)

Permite definir a luminosidade d
definições. Seleccione Baixa (Lo
projectar forem demasiado brilha
quando estiver a efectuar projecç
ecrã pequeno. Quando seleccion
imagens diminui, mas o consumo
produzido durante a projecção di
da lâmpada aumenta.

ID do 
Videoprojector 
(Projector ID)

Define o número de identificação
 Pág. 69

Rede 
(Network)

Permite efectuar as definições de
máscara de sub-redeg e endereço
o videoprojector estiver ligado a 
EMP Monitor ou a função de not
Também permite definir o endere
ser utilizado para notificação de 
protocolo SNMPg para efectuar 

 Pág. 96
Porta COM 
(COM Port)

Pode seleccionar RS-232C ou US
para efectuar a comunicação com
Para activar as novas definições, 
e aguarde que o período de arrefe

Auto Ajuste 
(Auto Setup)

Activa ou desactiva a função de a
as imagens automaticamente qua
para imagens de computador ana

Ligação BNC 
Sinc.  
(BNC Sync 
Termination)

Define o modo de ligação para a
Utilizado para o processamento d
•Activado (ON): Ligação analóg
•Desactivado (OFF): Entrada TT

normal a partir do compu
Normalmente, esta opção deve e
Se for necessária uma ligação an
exemplo, para um comutador, ac
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o videoprojector, a projecção é 
pressionar o botão [Power].
recta (Direct Power ON) estiver 
ctor pressionando o botão 
odo de arrefecimentog termine 
e o cabo de corrente 
 definição Ligação Directa 
ada, o videoprojector irá ligar 
rgia e a corrente for 

Desactivado 
(OFF)

sactiva o funcionamento de 
trolo do videoprojector excepto 

namento (Operation Lock) 
-la mantendo pressionado o 
rolo do videoprojector durante 

finição é aplicada quando sair 

Desactivado 
(OFF)

tivas aos valores de ajuste das 
vanced2), excepto as definições 
ID) e Rede (Network).
mando à distância ou [Auto/
 videoprojector para repor as 

All) para repor todas as 
ndo dos menus Vídeo (Video)  

-

ção Predefinição
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

Ligação Directa 
(Direct Power 
ON)

Quando liga o cabo de corrente d
iniciada sem que seja necessário 
*Quando a definição Ligação Di

activada, desligue o videoproje
[Power], aguarde até que o perí
e desligue o cabo de corrente. S
permanecer ligado à tomada e a
(Direct Power ON) estiver activ
quando ocorrer um corte de ene
restabelecida.

Bloquear 
Funcionamento 
(Operation 
Lock)

Quando activar esta definição, de
todos os botões do painel de con
o botão [Power].
•Se a definição Bloquear Funcio
estiver activada, pode desactivá
botão [Enter] do painel de cont
cerca de 7 segundos.

•Se alterar a definição, a nova de
do menu de configuração.

Reiniciar 
(Reset)

Repõe todas as predefinições rela
funções do menu Avançado2 (Ad
ID do Videoprojector (Projector 
•Pressione o botão [Enter] do co
Enter] do painel de controlo do
definições.

•Seleccione Reinic. tudo (Reset 
predefinições dos menus, inclui
e Áudio (Audio).  Pág. 90

Submenu Fun
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• O 
po
ac

• Du
Lâ
Ap
em

Co
com

Víd

Men

[    

[    

ção Predefinição
mento da lâmpada com as 
ada e baixa.
 limite de utilização da lâmpada, 
elho.

0H

 de funcionamento da lâmpada. 
do, o tempo de funcionamento  
a ao valor inicial.

-

e está a ser projectada.
l de entrada.
entrada for vídeo composto  

 vídeo.
ntrada for um computador, vídeo 

-

rimento horizontal e vertical.
entrada for vídeo composto  

-

onização.
entrada for vídeo composto  

-

nização.
entrada for vídeo composto  

-

a.
entrada for vídeo composto  

-

entrada for vídeo composto  
-

About

Reset All

]: Select [    ]: Enter [Menu]: Exit
r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

menu Acerca de (About) apresenta informações 
rmenorizadas sobre as definições do sinal de entrada 
tual.
rante as primeiras 10 horas de utilização, o item 
mpada (Lamp) apresenta a indicação 0H.  
ós esse período, a indicação é apresentada  
 incrementos de 1 hora.

mputador (RGB analógico, RGB digital)/vídeo 
ponenteg/vídeo RGB

eo (vídeo compostog, s-vídeog)

u Acerca de (About)

Video

Audio

Setting

User's Logo

Advanced1

About

Reset All

Frequency

Source

V ---.---HzV ---.---Hz

Reset Lamp Timer

H ---.---kHz

Lamp (High Brightness) 0H

SYNC Mode

SYNC Polarity

------

V ------
H ------

Resolution

Refresh Rate ---.-- Hz

----x    ----

Computer

Input Signal

:

:

:

          (Low Brightness) 0H:

:

:
:

:

:

: Auto

Execute

]: Select [    ]: Enter [Menu]: Exit

Effect

Advanced2 :

Video

Audio

Setting

User's Logo

Advanced1

Source

Reset Lamp Timer

Video

Video Signal

:

: Auto(-----)

ExecuteEffect

Advanced2

Lamp (High Brightness) 0H:

          (Low Brightness) 0H:

Submenu Fun
Lâmpada 
(Lamp)

Apresenta o tempo de funciona
definições de luminosidade elev
•Quando for alcançado o tempo
os caracteres aparecem a verm

Reiniciar Temp. 
Lâmpada (Reset 
Lamp Timer)

Inicializa a contagem do tempo
Quando seleccionar este coman
da lâmpada apresentado regress

Fonte (Source) Apresenta a fonte de entrada qu
Sinal Entrada 
(Input Signal)

Apresenta as definições do sina
Não aparece quando a fonte de 
ou S-Vídeo.

Sinal Vídeo 
(Video Signal)

Apresenta o formato do sinal de
Não aparece quando a fonte de e
componente ou vídeo RGB.

Frequência 
(Frequency)

Apresenta as frequências de var
Não aparece quando a fonte de 
ou S-Vídeo.

Polaridade 
SINC.g  
(SYNC 
Polarity)

Apresenta a polaridade da sincr
Não aparece quando a fonte de 
ou S-Vídeo.

Modo SINC. 
(SYNC Mode)

Apresenta os atributos da sincro
Não aparece quando a fonte de 
ou S-Vídeo.

Resolução 
(Resolution)

Apresenta a resolução de entrad
Não aparece quando a fonte de 
ou S-Vídeo.

Taxa de 
Renovaçãog 
(Refresh Rate)

Apresenta a taxa de renovação.
Não aparece quando a fonte de 
ou S-Vídeo.
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Men

[    

o Predefinição
itens de todos os menus  

ndo à distância ou [Auto/ 
eoprojector para repor  

submenu individual, como, 
dio (Audio), para repor 
ada submenu.
ções de Entrada Computador 
BNC Input), Logótipo do 
Language), ID do 
e (Network) e Lâmpada 

ões se a função Protecção do 
go Protect) de Protecção por 
stiver activada e se as opções 
) ou A/V Mute estiverem 
 a opção Ecrã Inicial (Startup 
g. 56

-

r as Funções dos Menus de Configuraçãor as Funções dos Menus de Configuração

u Reinic. Tudo (Reset All)

Execute

Video

Audio

Setting

User's Logo

Advanced1

About

Reset All

[    ]: Execute [Menu]: Exit]: Select

Effect

Advanced2

Submenu Funçã
Executar 
(Execute)

Repõe as predefinições de todos os 
de configuração.
•Pressione o botão [Enter] do coma
Enter] do painel de controlo do vid
as definições.

•Seleccione Reiniciar (Reset) num 
por exemplo, Vídeo (Video) ou Áu
apenas as definições dos itens de c

•Esta função não repõe as predefini
(Computer Input), Entrada BNC (
Utilizador (User's Logo), Língua (
Videoprojector (Projector ID), Red
(Lamp). 
Não é possível repor as predefiniç
Logótipo do Utilizador (User's Lo
Palavra-passe (Password Protect) e
Mens. Sem Sinal (No-Signal Msg.
definidas para Logótipo (Logo) ou
Screen) estiver desactivada.  Pá
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Utiliz

Pod
do v

.
mando à distância, pressione o botão 

a selecção.
ainel de controlo do videoprojector, 
/Enter] para confirmar a selecção.  
ubmenu e poderá efectuar as definições.

 do submenu.
mando à distância, mova o botão [ ] 
 para seleccionar um item do submenu.

ainel de controlo do videoprojector, 
ou [ ] para seleccionar um item  

1

2

ish]

Adjust

Network OFF

Film/Auto

h]

Adjust

etwork OFF

Film/Auto

����
r as Funções dos Menus de Configuração

ar os Menus de Configuração

e utilizar os menus de configuração a partir do painel de controlo  
ideoprojector ou utilizando o comando à distância.

Pressione o botão [Menu] do comando à distância  
ou do painel de controlo do videoprojector.
Aparece o menu de configuração principal.

Seleccione um item do menu principal.
Se estiver a utilizar o comando à distância, mova o botão [ ] 
para cima ou para baixo para seleccionar um item do menu.  
Se estiver a utilizar o painel de controlo do videoprojector, 
pressione o botão [ ] ou [ ] para seleccionar um item  
do menu.
Os itens do submenu variam consoante o item seleccionado  
no menu principal.

Confirme a selecção
Se estiver a utilizar o co
[Enter] para confirmar 
Se estiver a utilizar o p
pressione o botão [Auto
O cursor aparecerá no s

Seleccione um item
Se estiver a utilizar o co
para cima ou para baixo
Se estiver a utilizar o p
pressione o botão [ ] 
do submenu.

Comando à distância

Video

Audio

Setting

User's Logo

Advanced1Advanced1

About

Reset All

Effect

Advanced2

3

Standby Mode :

Color Adjustment

Color Temp. RGB

Rear Proj.

Language Select [Engl

Reset Execute

ON OFF

:

:
Ceiling ON OFF:

Network ON

Startup Screen ON OFF:
Progressive : OFF Video

4

Standby Mode :

Color Adjustment

Color Temp. RGB

Rear Proj.

Language Select [Englis

Reset Execute

ON OFF

:

:

Ceiling ON OFF:

Network ON N

Startup Screen ON OFF:
Progressive : OFF Video

�	
�����
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s itens do menu da mesma forma.
perações descritas nos pontos 2 a 5 para 
 de outros itens do menu. Para regressar ao 
ione o botão [ESC] do comando à distância 
rolo do videoprojector.

enu] do comando à distância ou do painel 
projector.

Os ite
varia
proje

5

ue apresentam outros submenus quando 
 o símbolo  a seguir ao nome.  
 pressionar o botão [Enter] do comando  
] do painel de controlo do videoprojector, 
s do próximo submenu apresentado. 
es sobre as funções de cada item  

o “Lista de Funções”.  Pág. 73

resentação dos menus de configuração  
 parte superior esquerda ou na parte 

. Se, enquanto estiver a visualizar  
pressionar duas vezes o botão [Menu]  
do painel de controlo do videoprojector,  
ma posição diferente da anterior.  

ões de um menu de configuração 
gem, seleccione um local adequado  
enu de configuração.
r as Funções dos Menus de Configuração

Seleccione um valor relativo à definição.
Mova o botão [ ] do comando à distância ou pressione o botão  
[ ] ou [ ] do painel de controlo do videoprojector para alterar  
os valores de definição.
Os itens que já estão definidos apresentam o ícone  a verde 
junto à definição. Se mover o botão [ ] do comando à 
distância ou pressionar o botão [ ] ou [ ] do painel de 
controlo do videoprojector para seleccionar o item a definir,  
o ícone  aparece a cor-de-laranja. Depois de efectuar a 
selecção, pressione o botão [Enter] do comando à distância  
ou [Auto/Enter] do painel de controlo do videoprojector  
para aceitar a definição. Quando a definição é aceite, o ícone  
muda para verde.

Seleccione outro
Volte a efectuar as o
alterar as definições
menu anterior, press
ou do painel de cont

Feche o menu.
Pressione o botão [M
de controlo do video

����
ns apresentados no menu Vídeo (Video) e Acerca de (About) 
m consoante o tipo de fonte de entrada que estiver a ser 
ctada.

Standby Mode :

Color Adjustment

Color Temp. RGB

Rear Proj.

Language Select [English]

Reset Execute

Adjust

ON OFF

:

:
Ceiling ON OFF:

Network ON Network OFF

Startup Screen ON OFF:
Progressive : OFF Video Film/Auto

����

• Os itens de um submenu q
são seleccionados, possuem
Se seleccionar esses itens e
à distância ou [Auto/Enter
poderá alterar as definiçõe

• Para obter mais informaçõ
do menu, consulte a secçã

6

7

����

Pode definir a posição de ap
de modo a que apareçam na
inferior direita das imagens
um menu de configuração, 
do comando à distância ou 
o menu será apresentado nu
Se pretender alterar definiç
enquanto visualiza uma ima
na projecção e apresente o m
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É possí
para qu
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Juntam
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M

r
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M
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f
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p
s
m

a
u

uração do videoprojector para efectuar 
essárias.  Pág. 96
 monitorizar e controlar  

 o EMP Monitor  Pág. 102
e Notificação por Correio Electrónico  

íveis

 não são suportados.

 não são suportados.

rtam o EMP Monitor

s 98 SE/Me/NT4.0/2000 Professional/ 
e Edition/XP Professional
 MMX a 166 MHz ou superior 
 II a 233 MHz ou superior recomendado)
u mais (128 MB ou mais recomendados)
 mais

ão XGAg (1024 × 768) ou superior,  
 bits ou superior

rtam o EMP NetworkManager

s 98 SE/Me/NT4.0 (Service pack 6a, IE5.0  
rior)/2000 Professional/XP/XP Home Edition/ 
etPC Edition
 MMX a 166 MHz ou superior 
 II a 233 MHz ou superior recomendado)
 mais (10 MB ou mais recomendados)
ou mais
ão XGAg (1024 × 768) ou superior,  
 bits ou superior
do Vid
Monito
de mon

• E
Pe
at
m
um

• E
E
de
um
a 
m
pa
co

• M
O
de
o 
o 
a 
de

Par
de 
1.U

o
2.L
nitorizar e Controlar o Videoprojector numa Re
vel ligar computadores e videoprojectores entre si através de uma rede 
e possa monitorizar e controlar o estado dos videoprojectores a partir 
omputador ligado em rede.

ente com este videoprojector, é fornecido um CD-ROM de Software  
oprojector acessório, que contém o EMP NetworkManager e o EMP 
r. Este software pode ser utilizado para efectuar as funções  
itorização e controlo apresentadas em seguida. 

P Monitor
rmite visualizar o estado dos videoprojectores que estão ligados 
avés de uma rede no monitor de um computador. É possível 
nitorizar e controlar vários videoprojectores desta forma utilizando 
 único computador.
P NetworkManager

te software é utilizado para efectuar definições de rede e da função  
 notificação por correio electrónico de um videoprojector utilizando 
 computador. Quando utiliza o EMP NetworkManager para definir  
unção de notificação por correio electrónico, é possível enviar 
nsagens de correio electrónico para um endereço predefinido  

ra avisar o utilizador do computador de que ocorreu um problema  
m um videoprojector.
onitorização com o SNMPg e o programa de gestão SNMP
estado do videoprojector pode ser monitorizado e controlado a partir 
 um computador utilizando o protocolo SNMP. Se pretender utilizar  
rotocolo SNMP para monitorizar os videoprojectores, tem de instalar 
oftware SNMP no computador que pretende utilizar para efectuar  
onitorização. A instalação deve ser efectuada por um administrador 

 rede ou por uma pessoa que tenha conhecimentos sobre a rede. 

 que possa monitorizar e controlar videoprojectores através  
ma rede, execute as seguintes operações pela ordem apresentada:
tilize o CD-ROM do Software do Videoprojector para instalar  
 software a ser utilizado no computador.  Pág. 94
igue o videoprojector à rede utilizando um cabo de rede.  

 Pág. 95

3.Utilize os menus de config
as definições de rede nec

4.Utilize o computador para
o videoprojector. 
Monitorizar e Controlar com
Monitorizar com a Função d

     Pág. 97 

Computadores Compat

* Os computadores Macintosh

* Os computadores Macintosh

Computadores que supo

Sistema operativo* Window
XP Hom

Processador Pentium
(Pentium

RAM 64 MB o
Espaço livre em disco 6 MB ou

Monitor Resoluç
cor a 16

Computadores que supo

Sistema operativo*
Window
ou poste
XP Tabl

Processador Pentium
(Pentium

RAM 7 MB ou
Espaço livre em disco 250 KB 

Monitor Resoluç
cor a 16
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Insta

Pod
sepa
con
Em
utili

es de instalação e faça clique  
stall).

a.  
esentadas no ecrã para prosseguir  

Inst

1

2

3

Se o p
Exec
ROM

Inicia a instalação.

Pára a instalação.

����
rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

lar e Desinstalar o Software do Videoprojector

e instalar o software EMP Monitor e EMP NetworkManager em 
rado, a partir do CD-ROM do Software do Videoprojector acessório, 

soante o necessário.  
 Windows 2000/NT4.0/XP, a instalação tem de ser efectuada por um 
zador que tenha iniciado sessão como administrador.

Ligue o computador e feche todas as aplicações 
abertas.

Insira do CD-ROM do Software do Videoprojector  
na respectiva unidade.
O programa de instalação inicia automaticamente.

Aparecerá a janela do programa antivírus. Verifique  
o seu conteúdo e faça clique em Seguinte (Next).

Aparece a janela de confirmação do software.

Verifique os detalh
na tecla Instalar (In

A instalação é iniciad
Siga as instruções apr
com a instalação.

alar o software

����

rograma de instalação não iniciar automaticamente, seleccione 
utar (Run) no menu Iniciar (Start), escreva "Unidade de CD-
:\SETUP.exe" na janela e faça clique em OK.

4

Selecciona o 
software a instalar.

Muda a língua  
de apresentação.

�	
�����
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Para
Con
faça
Prog
segu
Rem

ede

uma rede utilizando um cabo de rede 
nível no mercado. Para evitar um 
ecessário utilizar um cabo blindado  
ria 5 para efectuar a ligação à rede.

Des

Não é
em si

e rede 
o mercado)

Para a porta de rede
rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

 desinstalar o software do videoprojector, seleccione Painel de 
trolo (Control Panel) a partir de O Meu Computador (My Computer), 
 clique duas vezes em Adicionar/Remover Programas (Add/Remove 
rams), seleccione os programas que pretende desinstalar e, em 
ida, faça clique em Adicionar/Remover (Add/Remove) (ou Alterar/
over [Change/Remove]) se estiver a utilizar o Windows XP).

Ligações do Cabo de R

Pode ligar o videoprojector a 
100baseTX ou 10baseT dispo
funcionamento incorrecto, é n
de par entrelaçado e de catego

instalar o software

����

 possível desinstalar o EMP Monitor e o EMP NetworkManager 
multâneo. Desinstale um programa de cada vez.

Para a porta de rede

Cabo d
(disponível n
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Defin

Qua
defi
o vi

Util
apre

 [Num] do comando à distância 
os.
meros para efectuar a definição de um 
 pressionar o botão [Num], este acende  
do à distância indicados na imagem 
como um teclado numérico.
otão [Num] para desactivar o modo  

creve as definições de cada item.

Def

1

 se o protocolo DHCP é ou não utilizado.
o (ON): o DHCP é utilizado.

ivado (OFF): o DHCP não é utilizado.
ível efectuar definições quando a opção DHCP 
sactivada.
 endereço IP atribuído ao videoprojector.

ível efectuar definições quando a opção DHCP 
sactivada.
 máscara de sub-rede atribuída  
oprojector.

cia

Enquanto o botão [Num] estiver 
aceso, os botões assinalados estão 
no modo de teclado numérico.

Botões numéricos

����
rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

ições de Ligação do Videoprojector

ndo liga o videoprojector à rede, é necessário efectuar várias 
nições nos menus de configuração antes de poder utilizar  
deoprojector, como, por exemplo, a definição de endereço IPg.

ize o comando à distância acessório para efectuar as operações 
sentadas em seguida.

Pressione o botão [Menu] do comando à distância  
e seleccione Rede (Network) no menu Avançado2 
(Advanced2).
Para mais informações sobre como utilizar os menus,  
consulte "Utilizar os Menus de Configuração".  Pág. 91

Pressione o botão
para inserir númer
Pode ter de inserir nú
determinado item. Se
e os botões do coman
podem ser utilizados 
Volte a pressionar o b
de teclado numérico.

A seguinte tabela des

inir ligações à rede com os menus de configuração

DHCPg Define
Activad
Desact

Endereço IPg 
(IP Address)

É poss
está de
Insira o

Máscara de 
Sub-redeg 
(Subnet Mask)

É poss
está de
Insira a
ao vide

2

Comando à distân

�	
�����
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D
[

tificação por Correio 
ar Problemas

orkManager para definir a função  
rónico, as mensagens de notificação podem 
or com um endereço de correio electrónico 
 um problema ou um erro com um 
ssim, o destinatário será informado  
m o videoprojector.

rkManager, tenha em atenção o seguinte:
 de estar instalado no computador que vai 

ntrolar o videoprojector.  Pág. 94
ctor têm de estar ligados à rede.  Pág. 95

3

�

Depois d
Network

 Pág.

 três destinos de notificação 
ns de notificação para os três 

e com um videoprojector que faça com 
pentinamente, o videoprojector poderá 
nsagem a notificar o utilizador sobre  

twork ON) estiver seleccionada para  
Standby Mode) do menu Avançado1 
r, é possível efectuar operações  
 o videoprojector esteja em modo  
ado).  Pág. 86
zar e Controlar o Videoprojector numa Rede

epois de efectuar as definições, pressione o botão 
Menu] para fechar o menu de configuração.

Utilizar a Função de No
Electrónico para Notific

Se tiver utilizado o EMP Netw
de notificação por correio elect
ser enviadas para um computad
predefinido sempre que ocorrer
videoprojector ligado à rede. A
de que ocorreu um problema co

Antes de iniciar o EMP Netwo
• O EMP NetworkManager tem

utilizar para monitorizar e co
• O computador e o videoproje

Endereço  
da Porta de 
Ligaçãog 
(Gateway 
Address)

É possível efectuar definições quando a opção DHCP 
está desactivada.
Insira o endereço IP da porta de ligação atribuída  
ao videoprojector.

SNMPg Insira o endereço IP que pretende utilizar para recepção 
de notificações de traps SNMP. Pode definir dois 
endereços IP como endereços para notificações: 
Endereço IP Trapg 1 (Trap IP Address 1) e Endereço IP 
Trap 2 (Trap IP Address 2). Se não for possível enviar 
uma notificação para o endereço IP definido como 
Endereço IP Trap 1, a notificação será enviada para  
o endereço definido como Endereço IP Trap 2.

Endereço 
MACg 
(MAC 
Address)

Apresenta o endereço MAC do videoprojector.

Nome do 
videoprojector 
(Projector 
name)

O nome do videoprojector é um nome único utilizado 
para distinguir o videoprojector de outros 
videoprojectores ligados à rede. Utilize o EMP 
NetworkManager para mudar o nome  
do videoprojector.  Pág. 98

���

e ligar o videoprojector à rede, pode utilizar o EMP 
Manager para alterar as definições de rede do videoprojector. 
 99

����
• Pode guardar um máximo de

(endereços) e enviar mensage
endereços em simultâneo. 

• Se ocorrer um problema grav
que ele deixe de funcionar re
não conseguir enviar uma me
o problema.

• Se a opção Rede Activada (Ne
a definição Modo de Espera (
(Advanced1) do videoprojecto
de monitorização mesmo que
de espera (quando está deslig
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ação do videoprojector é iniciado  
uinte janela de configuração para o 
 rede (Setup for Network Projector).

tiver desactivada, aparecerão as definições 
work) do menu Avançado2 (Advanced2). 
s necessárias.

jector pode ser composto por um máximo 
numéricos de um byte. Também pode 
enha em atenção que não é possível definir 
ha apenas números.

ar as definições de rede  
ctor, faça clique em Definição  
 Correio (Mail Notification Setting)  
ições para a notificação por correio 
, por exemplo, os destinos  

Def

1

2

����
rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

No Windows, faça clique em Iniciar (Start), seleccione 
Programas (Programs) (ou Todos os Programas [All 
Programs]), Videoprojector EPSON (EPSON 
Projector) e faça clique em EMP NetworkManager.
O EMP NetworkManager é iniciado.

Faça clique duas vezes no ícone do videoprojector 
para o qual pretende efectuar a definição  
de notificação por correio electrónico.
Se o nome do videoprojector que pretende seleccionar  
não aparecer, consulte "Efectuar a ligação manualmente".  

 Pág. 101

Se tiver definido uma palavra-passe, aparecerá a caixa  
de diálogo de inserção da palavra-passe.

O processo de lig
e aparecerá a seg
videoprojector de

Se a opção DHCP es
da função Rede (Net
Efectue as alteraçõe

O nome do videopro
de 15 caracteres alfa
utilizar hífenes (-). T
um nome que conten

Depois de efectu
para o videoproje
de Notificação de
e efectue as defin
electrónico, como
da notificação.

inições de notificação por correio electrónico

Projector
address...

EMP482800...
192.168.0.8

PROJECTOR01
169.254.10.176

PROJECTOR02
169.254.10.177

PROJECTOR03
169.254.10.178

Room201
169.254.207.64

Room202
169.254.207.65

Room301
169.254.207.66

Room302
169.254.207.67

Room303
169.254.207.68

Room401
169.254.207.69

3

4

�	
�����
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 as definições de notificação  
ico, faça clique em [OK].

 a janela de configuração para o 
ede (Setup for Network Projector). 
figurar (Set).

ma janela a indicar que a 
oncluída, faça clique em [OK].

de verificação da transmissão  
ste.
agem de teste para os endereços  

gem de teste, faça clique em Sim (Yes). 
r uma mensagem de teste, faça clique  

 será MENSAGEM DE TESTE (TEST 
as seguintes informações:
oprojector
efinido para o videoprojector
 DE TESTE (assunto)

5

rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

Aparecerá a seguinte janela de configuração  
das funções de envio de mensagens de correio 
electrónico.

A seguinte tabela descreve as definições de cada item.

Depois de efectuar
por correio electrón

Aparecerá de novo
videoprojector de r
Faça clique em Con

Quando aparecer u
configuração está c

Aparecerá a janela 
da mensagem de te
Pode enviar uma mens
que definiu.
Para enviar uma mensa
Se não pretender envia
em Não (No).

O assunto da mensagem
MAIL) e esta incluirá 
Linha 1: Nome do vide
Linha 2: Endereço IP d
Linha 3: MENSAGEM

Função de 
notificação por 
correio electrónico  
(Mail Notification 
function)

Seleccione Activado (ON) para utilizar a função  
de notificação por correio electrónico.

Endereço IPg do 
servidor SMTP  
(IP Address of 
SMTP server)

Especifique o endereço IP do servidor SMTP. 
Pode inserir números de 0 a 255 em cada campo do endereço 
IP. No entanto, não pode utilizar os seguintes endereços IP:
127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 
(“x” refere-se a um número compreendido entre 0-255)
Quando alterar o número de uma porta do servidor SMTP, 
especifique este número de porta. A predefinição é 25.
Pode inserir um número válido de 1 a 65535.

Endereço de 
destino 1/2/3 
(Destination 
address  
1/2/3)

Especifique o endereço de destino da mensagem de 
notificação. Pode inserir até três destinos e um máximo de 53 
caracteres alfanuméricos de um byte.
O endereço que definir como Endereço de destino 1 
(Destination address 1) também é utilizado como endereço  
de origem.

Definir um Evento 
de Notificação 
(Setting a 
Notification Event)

Utilize esta opção para seleccionar os eventos que fazem com 
que seja enviada uma notificação por correio electrónico 
quando ocorre um problema com o videoprojector.  
Pode seleccionar um ou vários dos seguintes itens:
Erro interno (Internal error), Erro com a ventoinha (Fan 
related error), Erro do sensor (Sensor error), Falha do 
temporizador da lâmpada (Lamp timer failure), Lâmpada 
fundida (Lamp out), Tampa da lâmpada aberta (Lamp cover is 
open), Erro de temperatura interna (Internal temperature 
error), Arrefecimento a alta velocidade em curso (High-speed 
cooling in progress), Notificação de substituição de lâmpada 
(Lamp replacement notification), Sem sinal (No-signal).

6

7

8

9
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em de correio electrónico com o assunto 
SON Projector) para os endereços IPg 
a mensagem é uma notificação a indicar  
m o videoprojector.
entará as seguintes informações:
jector onde ocorreu o problema
do para o videoprojector onde ocorreu  

roblema
blema são apresentados em linhas separadas.  
s detalhes apresentados na mensagem para 

crescentada no início da mensagem.
blema com o videoprojector
i solucionado

10

Por m
palav
video
Pode 

tificação de problema  

Solução
"Indicadores Luminosos"  Pág. 110

da  

 

)

O videoprojector não está a receber sinais  
de imagem. Verifique o estado da ligação  
ou verifique se a fonte do sinal está ligada.
rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

As definições serão aplicadas e aparecerá de novo  
a janela do ponto 2. Faça clique em [ ] para fechar  
o EMP NetworkManager. Se for enviada uma mensag

Videoprojector EPSON (EP
definidos como destino, ess
que ocorreu um problema co
O corpo da mensagem apres
Linha 1: Nome do videopro
Linha 2: Endereço IP defini

 o problema
Linha 3: Detalhes sobre o p
Os detalhes relativos ao pro
A tabela seguinte descreve o
cada item.

* A indicação (+) ou (–) será a
(+): Quando ocorreu um pro
(–): Quando um problema fo

����

otivos de segurança, recomenda-se que defina uma  
ra-passe. Faça clique com a tecla direita do rato no ícone do 
projector e seleccione Mudar palavra-passe (Change password). 
então mudar a palavra-passe de administrador (Admin).

Se for enviada uma no
por correio electrónico

Mensagem*/Causa
Erro interno (Internal error)
Erro com a ventoinha  
(Fan related error)
Erro do sensor (Sensor error)
Tampa da lâmpada aberta  
(Lamp cover is open)
Falha do temporizador da lâmpa
(Lamp timer failure)
Lâmpada fundida (Lamp out) 
Erro de temperatura interna  
(Internal temperature error)
Arrefecimento a alta velocidade 
em curso  
(High-speed cooling in progress
Notificação de substituição  
da lâmpada  
(Lamp replacement notification)
Sem sinal (No-signal)
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Se o
por 
apre

inte janela de configuração  
P Address Setup).

lmente um videoprojector, deve efectuar  
es:

Efe

1

2

ra o endereço IP do videoprojector que pretende 
r.
ciona o videoprojector com o endereço IP  
 especificou à área de apresentação da lista  
ideoprojectores.

a à rede o videoprojector com o endereço IP  
 especificou. 

ina o endereço IP que inseriu.

����
rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

 nome do videoprojector para o qual pretende definir a notificação  
correio electrónico não aparecer na janela, execute as operações 
sentadas em seguida para efectuar a ligação manualmente.

 

Inicie o EMP NetworkManager.

Faça clique duas vezes em Selecção do endereço do 
videoprojector (Projector address selection) na área 
de apresentação da lista de videoprojectores.

Aparecerá a segu
do endereço IP (I

Quando ligar manua
as seguintes definiçõ

ctuar a ligação manualmente

Projector
address...

EMP482800...
192.168.0.8

PROJECTOR01
169.254.10.176

PROJECTOR02
169.254.10.177

PROJECTOR03
169.254.10.178

Room201
169.254.207.64

Room202
169.254.207.65

Room301
169.254.207.66

Room302
169.254.207.67

Room303
169.254.207.68

Room401
169.254.207.69

Endereço IPg 
(IP Address)

Insi
liga

Tecla Adicionar 
(Add)

Adi
que
de v

Tecla Ligar 
(Connect)

Lig
que

Tecla Cancelar  
(Cancel) Elim

3

�	
�����
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O E
gua

rolo Centralizados  
 (EMP Monitor)

ilizado para verificar o estado dos vários 
ede e para efectuar operações, como,  
r os videoprojectores e mudar as fontes  
 computador. Se, por exemplo, instalar vários 
tes salas de aula ou salas de reunião,  
 simultâneo e monitorizados por um único 

nitor, verifique o seguinte:
tar instalado no computador que vai utilizar 
ar o videoprojector.  Pág. 94
rojectores têm de estar ligados à rede.
/XP, a instalação só pode ser efectuada  
a iniciado sessão como administrador.

Par

1

2

3

tilizar um máximo de 64 videoprojectores 

(Network ON) estiver seleccionada para  
ra (Standby Mode) do menu Avançado1 
ctor, é possível utilizar o EMP Monitor 
onitorização e de controlo de rede mesmo 
 em modo de espera (quando  
ado).

����
rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

MP NetworkManager pode partilhar uma lista de videoprojectores 
rdada previamente pelo EMP Monitor.

Inicie o EMP NetworkManager.

Os videoprojectores já registados aparecem na área  
de apresentação da lista de videoprojectores.

Faça clique em Importar (Import).
Seleccione o ficheiro de registo para o EMP Monitor  
e faça clique em Abrir (Open).  
Aparecerá uma lista dos videoprojectores registados pelo EMP 
Monitor na área de apresentação da lista de videoprojectores.

Monitorização e Cont
dos Videoprojectores

O EMP Monitor pode ser ut
videoprojectores ligados à r
por exemplo, ligar e desliga
do sinal utilizando um único
videoprojectores em diferen
estes podem ser iniciados em
utilizador.

Antes de iniciar o EMP Mo
• O EMP Monitor tem de es

para monitorizar e control
• O computador e os videop
• No Windows 2000/NT4.0

por um utilizador que tenh

tilhar definições do EMP Monitor

Projector
address...

EMP482800...
192.168.0.8

PROJECTOR01
169.254.10.176

PROJECTOR02
169.254.10.177

PROJECTOR03
169.254.10.178

Room201
169.254.207.64

Room202
169.254.207.65

Room301
169.254.207.66

Room302
169.254.207.67

Room303
169.254.207.68

Room401
169.254.207.69

Indica que o videoprojector 
foi localizado através  
da função de pesquisa 
automática
Indica que o videoprojector 
foi registado com o EMP 
Monitor ou registado 
manualmente com o EMP 
NetworkManager

Indica que o videoprojector  
foi registado inserindo 
manualmente o endereço IPg

����

• É possível monitorizar e u
em simultâneo. 

• Se a opção Rede Activada 
a definição Modo de Espe
(Advanced1) do videoproje
para efectuar funções de m
que o videoprojector esteja
o videoprojector está deslig

�	
�����
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etectar Automaticamente (Auto 

s videoprojectores que estão ligados à rede 
a.

1

2

 IPg do videoprojector que pretende 
 manual é uma forma simples de registar  
 em Registo manual (Manual 
 a janela Registar videoprojector 
ister projector). Insira o endereço IP  

 (Confirm). Se o nome do videoprojector 
cionar (Add). O nome do videoprojector  
a Registar videoprojector (Register 

����
rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

No Windows, faça clique em Iniciar (Start), seleccione 
Programas (Programs) (ou Todos os Programas  
[All Programs]), Videoprojector EPSON (EPSON 
Projector) e, em seguida, faça clique em EMP Monitor.
O EMP Monitor é iniciado.

Se estiver a iniciar o EMP Monitor pela primeira vez 
depois de o instalar, ou se pretender registar 
videoprojectores adicionais, faça clique no ícone 
Registar videoprojector (Register projector).  
Se já estiverem registados todos os videoprojectores 
e não pretender adicionar novos videoprojectores, 
avance para o ponto 8.

Faça clique em D
detect).
Os nomes de todos o
aparecerão numa list

3

����
Se souber qual é o endereço
registar, a função de registo
o videoprojector. Faça clique
registration) para visualizar
manualmente (Manually reg
e faça clique em Confirmar
aparecer, faça clique em Adi
é adicionado à lista da janel
projector).

�	
�����
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ar todos os videoprojectores que 
izar, faça clique em Fechar (Close).
nela Registar videoprojector (Register 
s dos videoprojectores que adicionou 
 videoprojectores.

m registados todos os 
, faça clique em Fechar (Close).
eoprojectores que não precisa  
cione o nome do videoprojector  
gar (Delete).

4

5
 registados com a função de registo manual

 registados com a função de detecção automática

oprojectores registados através da função 
ido alterados, seleccione o Nome do 
me) e, em seguida, faça clique em Editar 

ço IP. Não é possível utilizar a opção 
ectores registados através da função  
rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

Seleccione o videoprojector que pretende monitorizar 
ou controlar e faça clique em Adicionar (Add).

Se pretender adicionar outros videoprojectores para 
monitorizar, volte a executar a operação apresentada 
no ponto 4.

Depois de adicion
pretende monitor
Aparece de novo a ja
projector) e os nome
aparecem na lista de

Depois de estare
videoprojectores
Se a lista incluir vid
de monitorizar, selec
e faça clique em Apa

Nome do videoprojector seleccionado

6

: Videoprojectores

: Videoprojectores

7

����

Se os endereços IPg dos vide
de registo manual tiverem s
videoprojector (Projector na
(Edit) para alterar o endere
Editar (Edit) para videoproj
de detecção automática. 
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 os videoprojectores que são geradas quando é 
a ficam guardadas até fechar o EMP Monitor.  

entadas não são actualizadas automaticamente 
o videoprojector volte ao normal.  

8 eo Source): Apresenta a porta de entrada 

er, Computer1 ou InputA

er2 ou InputB

ital)

u HDMI (Digital)

(Error data): Se ocorrer um erro com  
rojector, o estado será indicado através  
s ícones seguintes.
ção 

tituição 
ada

Substitua a lâmpada por uma nova.  
 Pág. 125

imento  
locidade 
o

"Indicadores Luminosos"  
 Pág. 110

 tampa  
ada aberta
atura 
elevada

a interno

m a 
ha

 sensor
rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

Aparecerá o estado de cada um dos videoprojectores 
registados.
Depois de um videoprojector estar registado, o respectivo 
estado será apresentado automaticamente sempre que voltar  
a iniciar o EMP Monitor.

As informações apresentadas estão descritas na seguinte tabela:

As informações sobre
detectado um problem
As informações apres
mesmo que o estado d

Estado (Status): O estado dos videoprojectores é indicado pelos ícones 
seguintes.

Ligado e sem problemas

Desligado e sem problemas

Ligado e com um problema

Desligado e com um problema

Erro de rede (o videoprojector não está ligado à rede,  
o cabo de corrente não está ligado, etc.)

Nome (Name): Apresenta o nome do videoprojector.

Fonte de Vídeo (Vid
seleccionada.

Comput

Comput

S-Video

Video

D4 (Dig

DVIg o

Dados sobre o erro 
o videop
de um do
Notifica
de subs
da lâmp
Arrefec
a alta ve
em curs
Erro de
da lâmp
Temper
interna 

Problem

Erro co
ventoin

Erro do
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resenta a função de cada tecla.

P Monitor, seleccione Sair (Exit)  
 (File) ou faça clique na tecla [ ] 
superior direito da janela.

resenta informações pormenorizadas relativas  
s videoprojectores seleccionados.
ga os videoprojectores seleccionados.
sliga os videoprojectores seleccionados.

uda para a fonte de entrada ligada à porta 
omputer], [Computer1] ou [InputA].
uda para a fonte de entrada ligada à porta 
omputer2] ou [InputB].
uda para a fonte de entrada ligada à porta [BNC].
uda para a fonte de entrada ligada à porta  
-Video].
uda para a fonte de entrada ligada à porta [Video].
uda para a fonte de entrada ligada à porta [D4].
uda para a fonte de entrada ligada à porta [DVI]  
 [HDMI].
uda para o EasyMP ou EasyMP.net.

9

rizar e Controlar o Videoprojector numa Rede

Faça clique na tecla Actualizar (Refresh) na janela principal  
para actualizar o estado.

É possível ligar/desligar todos os videoprojectores 
registados em simultâneo. Pode também seleccionar 
o sinal de entrada para todos os videoprojectores  
em simultâneo. Seleccione os videoprojectores para 
os quais pretende efectuar operações e faça clique 
na tecla da operação que pretende efectuar.
Se pretender seleccionar todos os videoprojectores, faça clique 
em Seleccionar Todos (Select All). Pode também seleccionar 
grupos de videoprojectores da mesma forma que selecciona 
ficheiros em Windows; por exemplo, faça clique no primeiro 
videoprojector do intervalo e, mantendo pressionada a tecla 
[Shift] do teclado, faça clique no último videoprojector para 
seleccionar todos os videoprojectores do intervalo. Se mantiver 
pressionada a tecla [Ctrl], pode seleccionar e cancelar  
a selecção dos videoprojectores sempre que fizer clique  
sobre o nome do videoprojector.

A tabela seguinte ap

Para fechar o EM
no menu Ficheiro
situada no canto 

Tecla Ver detalhes 
(View details)

Ap
ao

 Ligar Li

 Desligar De

 PC1, InputA M
[C

 PC2, InputB M
[C

 BNC M
 S-Video M

[S
 Video M
 D4 M
 DVI,HDMI M

ou
 EasyMP M

10
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Se ocor
janelas 
com o f

ção.
nter] do comando à distância ou o botão 
el de controlo do videoprojector  

ecção.

 then confirm or modify settings 

[    ]: Exit

tância

nterior, pressione o botão [ESC]  
do painel de controlo do videoprojector.

�

1

2

���
izar a Função de Ajuda
rer um problema com o videoprojector, a função de ajuda apresenta 
que são úteis para a resolução do problema (utiliza uma série de menus 
ormato de pergunta/resposta).

Pressione o botão [Help] do comando à distância  
ou do painel de controlo do videoprojector.
Aparecerá o menu de ajuda.

Seleccione um item do menu.
Se estiver a utilizar o comando à distância, mova o botão [ ] 
para cima ou para baixo para seleccionar um item do menu.
Se estiver a utilizar o painel de controlo do videoprojector, 
pressione o botão [ ] ou [ ] para seleccionar um item  
do menu.

 

Confirme a selec
Pressione o botão [E
[Auto/Enter] do pain
para confirmar a sel

Comando à distância

Comando à distância

Select the relevant item,
and connections.

Problems with image
Problems with sound
Language change

Help Menu

[    ]: Enter[    ]: Select

3

Comando à dis

����

Para regressar a um menu a
do comando à distância ou 

�	
�����
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4

Se a 
consu
r a Função de Ajuda

Volte a executar as operações descritas nos pontos 2 
e 3 para avançar no menu até itens mais detalhados.
Para fechar o menu de ajuda, pressione o botão [Help].

No image appears on the screen.

The image is not displayed fully on the screen.
(cut off/ too big/ too small/ partial)
The image colors don't look right.
The image is too dark.
The image is distorted.

The image is unsteady.

Help Menu

[    ]: Enter[ESC]: Return  [    ]: Select [    ]: Exit

����

função de ajuda não apresentar uma solução para o problema, 
lte a secção "Quando Ocorre um Problema".  Pág. 110
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Se ocor jector e consulte a secção apresentada  
em seg
Se não adores não Apresentam Solução".   Pág. 113

e

t

 : Aceso     : Intermitente    : Apagado

stado
e da tomada eléctrica e contacte  
ão relativa às condições de garantia internacionais  
ternacionais.

e da tomada eléctrica e contacte  
ão relativa às condições de garantia internacionais  
ternacionais.

r

r

Indic

O v
Est

As 

Ve

Ve
ndo Ocorre um Problema
rer um problema com o videoprojector, verifique, em primeiro lugar, os indicadores luminosos do videopro
uida.
conseguir detectar qual o problema através dos indicadores luminosos, consulte a secção "Quando os Indic

adores Luminosos

ideoprojector possui os três indicadores luminosos apresentados em seguida.  
s indicadores assinalam o estado de funcionamento do videoprojector.

abelas seguintes descrevem os indicadores e explicam como resolver os problemas que estes assinalam.

Estado Causa Solução ou e
Erro interno Pare de utilizar o videoprojector, desligue o cabo de corrent

o fornecedor ou o endereço mais próximo indicado na secç
do guia Instruções de Segurança/Condições de Garantia In

Erro com a ventoinha/ 
erro do sensor

Pare de utilizar o videoprojector, desligue o cabo de corrent
o fornecedor ou o endereço mais próximo indicado na secç
do guia Instruções de Segurança/Condições de Garantia In

Indicador luminoso da lâmpada
Indicador luminoso de funcionamento

Indicador luminoso da temperatura

melho Vermelho Vermelho

melho Vermelho
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pada”  Pág. 125
ideoprojector.  

a nova.
tor e desligue o cabo de corrente  

endereço mais próximo indicado  
guia Instruções de Segurança/Condições de 

ximo para obter informações.
âmpada.
taladas correctamente.  
nte, a lâmpada não acenderá.
de cerca de 5 minutos sem utilizar  
ca em modo de espera, verifique os dois pontos 
essione o botão [Power] para voltar a ligar o 

o estão obstruídos e certifique-se  
g. 16
a-os.  Pág. 123
o depois de verificar os pontos indicados 

quando voltar a ligar  
te da tomada  
ção relativa às condições de garantia 
 Garantia Internacionais.
tar a subir excessivamente,  

o estão obstruídos e certifique-se  

ão, a probabilidade da lâmpada fundir é maior. 

 do videoprojector.

el de controlo do videoprojector para iniciar  

 corrente da tomada eléctrica quando  

 : Aceso     : Intermitente    : Apagado

tado

Ve

Ver

Ver

La
o Ocorre um Problema

Erro de tampa da lâmpada aberta/ 
falha do temporizador da lâmpada/
lâmpada fundida

Retire a lâmpada e verifique se está fundida. “Substituir a lâm
Se a lâmpada não estiver fundida, volte a instalá-la e ligue o v
Se, mesmo assim, a lâmpada não acender, substitua-a por um
Se isto não resolver o problema, pare de utilizar o videoprojec
da tomada eléctrica. Em seguida, contacte o fornecedor ou o 
na secção relativa às condições de garantia internacionais do 
Garantia Internacionais.
Se a lâmpada estiver fundida, contacte o fornecedor mais pró
Não é possível efectuar projecções enquanto não substituir a l
Certifique-se de que a lâmpada e a respectiva tampa estão ins
Se a lâmpada ou a tampa não estiverem instaladas correctame

Erro de temperatura interna 
(sobreaquecimento)

A lâmpada apaga automaticamente e a projecção pára. Aguar
o videoprojector. Depois de confirmar que o videoprojector fi
apresentados em seguida. Depois de efectuar a verificação, pr
videoprojector.
•Verifique se o filtro de ar e a abertura para exaustão de ar nã
de que o videoprojector não está encostado à parede.  Pá

•Se os filtros de ar estiverem obstruídos, limpe-os ou substitu
Se o videoprojector continuar a aquecer excessivamente mesm
anteriormente ou se os indicadores assinalarem um problema 
o videoprojector, pare de o utilizar. Desligue o cabo de corren
eléctrica e contacte o endereço mais próximo indicado na sec
internacionais do guia Instruções de Segurança/Condições de

Arrefecimento a alta velocidade 
em curso

Esta é uma situação normal. No entanto, se a temperatura vol
a projecção será automaticamente interrompida.
•Verifique se os filtros de ar e abertura para exaustão de ar nã
de que não estão encostados à parede.  Pág. 16

•Se o filtro de ar estiver obstruído, limpe-o.  Pág. 123

Notificação de substituição  
da lâmpada

Substitua a lâmpada por uma nova.  Pág. 125
Se continuar a utilizar a lâmpada após o período de substituiç
Substitua a lâmpada por uma nova assim que possível.
* O estado do indicador luminoso  varia consoante o estado

Estado de espera Normal
Pressione o botão [Power] do comando à distância ou do pain
a projecção.  
Quando desligar o videoprojector, desligue a ficha do cabo de
o videoprojector se encontrar neste estado.

Estado Causa Solução ou es

rmelho Vermelho

melho Vermelho

melho Laranja

Laranja

ranja
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Se t te e se o videoprojector está a receber corrente.

gundos. Depois do período  
 de estar intermitente  

s. O período de tempo necessário varia consoante 
te.
r o botão [Power] do comando  
lte a pressionar o botão depois  
oso permanecer aceso e cor-de-laranja.

 : Aceso     : Intermitente    : Apagado

stado
V

V

La

• S ualquer erro, consulte a secção 
a

•  u o endereço mais próximo indicado  
n es de Garantia Internacionais.
o Ocorre um Problema

odos os indicadores luminosos estiverem apagados, verifique se o cabo de corrente está ligado correctamen

Aquecimento em curso Normal
Aguarde. O período de aquecimento demora cerca de 30 se
de aquecimento terminar, o indicador luminoso verde deixa
e permanece aceso.

Projecção em curso Normal

Arrefecimento em curso Normal
Aguarde.
•O período de arrefecimentog demora cerca de 20 segundo
alguns factores, como, por exemplo, a temperatura ambien

•Durante o período de arrefecimento, não é possível utiliza
à distância ou do painel de controlo do videoprojector. Vo
do período de arrefecimento terminar e do indicador lumin

Estado Causa Solução ou e
erde

erde

ranja

����

e o videoprojector não estiver a funcionar correctamente apesar dos indicadores não assinalarem q
presentada em seguida.
Se um indicador assinalar um estado que não conste das tabelas anteriores, contacte o fornecedor o
a secção relativa às condições de garantia internacionais do guia Instruções de Segurança/Condiçõ
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Quan

Em o  
e, e

oblema  
  
ificação  
  

rizar  
jector  

 este está 
Pág. 120

ia não 

ram de 
ideoprojector 

����
�
��������
�
����
o Ocorre um Problema

do os Indicadores não Apresentam Solução

 primeiro lugar, consulte os problemas apresentados em seguida para determinar o tipo de problema ocorrid
m seguida, consulte a página relativa ao problema.

Não aparecem imagens  Pág. 114
A projecção não é iniciada, a área de projecção aparece totalmente 
preta, a área de projecção aparece totalmente azul, etc.

A projecção pára automaticamente  Pág. 114

Aparece a mensagem Não suportada. (Not Supported.)  
 Pág. 115

Aparece a mensagem Sem sinal. (No Signal.)  Pág. 115

As imagens não estão nítidas ou aparecem desfocadas  
 Pág. 116

As imagens aparecem distorcidas ou com interferências  
 Pág. 116

As imagens aparecem distorcidas com interferências ou padrões 
axadrezados.

A imagem aparece cortada (grande) ou pequena  Pág. 117
Aparece apenas parte da imagem.

As cores da imagem não estão correctas  Pág. 118
A imagem aparece arroxeada ou esverdeada, aparece a preto  
e branco, as cores aparecem esbatidas, etc. 
Os monitores de computador e os monitores LCD têm definições  
de reprodução de cor diferentes, pelo que as cores projectadas pelo 
videoprojector e as cores que aparecem no monitor podem não ser 
exactamente iguais. No entanto, esta situação não significa que exista 
um problema.

As imagens aparecem escuras  Pág. 119

��������	
���
�����	

Quando ocorre um pr
com o videoprojector,
as mensagens de not
por correio electrónico
não são enviadas 

 Pág. 119

Não é possível monito
e controlar o videopro
com o EMP Monitor  

 Pág. 120

Não é emitido som ou
demasiado baixo  

O comando à distânc
funciona  Pág. 121

As ventoinhas não pa
funcionar quando o v
desliga  Pág. 121

��������	
��
���������
��
���������������	
���

�����	
��������	
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 N

 A

Pro

Pre  do painel de controlo para ligar  

erruptor [R/C] do comando à distância  

A f  ou do painel de controlo do videoprojector 

De
(No

iver desactivado, seleccione Preto (Black)  
adas. Se aparecer uma mensagem, consulte  

 Msg)  Pág. 81

Efe
do

A i
pre

ectores de ecrã, podem aparecer totalmente 

As
es

o compostog ou S-Vídeog, utilize o comando 
 do sinal. 

77

O 
es

o, a lâmpada apaga automaticamente se o 
e 30 minutos, nos quais não recebe qualquer 
e-laranja). Pressione o botão [Power]  
 ligar o videoprojector.  
e este modo.
)  Pág. 82
o Ocorre um Problema

ão aparecem imagens

 projecção pára automaticamente

blemas com imagens

Verificar Solução

ssionou o botão [Power]? Pressione o botão [Power] do comando à distância ou
o videoprojector.
Não é possível utilizar o comando à distância se o int
não estiver na posição de activado (ON).  Pág. 31

unção A/V Mute está activada? Pressione o botão [A/V Mute] do comando à distância
para desactivar a função A/V Mute.  Pág. 58

sactivou o comando Mens. sem sinal  
-Signal Msg.)?

Se o comando Mens. Sem Sinal (No-Signal Msg.) est
ou Azul (Blue) para que as mensagens sejam apresent
o item indicado.
Configuração (Setting) - Mens. Sem Sinal (No-Signal

ctuou correctamente as definições  
 menu de configuração?

Reponha todas as definições.  Pág. 90

magem projectada aparece totalmente 
ta?

Algumas imagens recebidas, como, por exemplo, prot
pretas.

 definições do formato do sinal de imagem 
tão correctas?

Se o videoprojector estiver ligado a uma fonte de víde
Sinal Vídeo (Video Signal) para seleccionar o formato
Vídeo (Video) - Sinal Vídeo (Video Signal)  Pág. 

Verificar Solução

modo de repouso (Sleep Mode)  
tá activado?

Quando o modo de repouso (Sleep Mode) está activad
videoprojector não efectuar qualquer operação durant
sinal de vídeo. O indicador luminoso  acende (cor-d
do comando à distância ou do painel de controlo para
Se não pretender utilizar o modo de repouso, desactiv
Configuração (Setting) - Modo Repouso (Sleep Mode

Apenas quando projectar imagens  
de computador

Apenas quando projectar imagens 
provenientes de uma fonte de vídeo
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 A

 A

As
es

o compostog ou S-Vídeog, utilize o comando 
 do sinal.

77

O 
e à

car os sinais que estão a ser recebidos.  
89
ador.

Lig ão estão bem ligados.  Pág. 18–25

Se
co

 do painel de controlo do videoprojector  

Lig

Os
pa

as para o monitor LCD do computador  
 saída para um destino externo, assim como 
putadores, quando os sinais de imagem são 

D ou no monitor acessório.
 saída externa ou que explique como ligar um 

dos, a tecla de função [Fn] que muda o sinal 
funcionar. Desligue o videoprojector  
o Ocorre um Problema

parece a mensagem Não suportada. (Not Supported.)

parece a mensagem Sem sinal. (No Signal.)

Verificar Solução

 definições do formato do sinal de imagem 
tão correctas?

Se o videoprojector estiver ligado a uma fonte de víde
Sinal Vídeo (Video Signal) para seleccionar o formato
Vídeo (Video) - Sinal Vídeo (Video Signal)  Pág. 

modo corresponde à frequência  
 resolução dos sinais de imagem?

Utilize o comando Frequência (Frequency) para verifi
Acerca de (About) - Frequência (Frequency)  Pág. 
Verifique qual é a frequência e a resolução do comput
  Documentação do computador

Verificar Solução

ou correctamente os cabos? Verifique se todos os cabos necessários para a projecç

leccionou a porta de entrada de vídeo 
rrecta?

Pressione o botão [Source] do comando à distância ou
para alterar a fonte de imagem.  Pág. 32

ou o computador ou a fonte de vídeo? Ligue os dispositivos.  Pág. 31

 sinais de imagem estão a ser enviados 
ra o videoprojector?

Se os sinais de imagem estiverem a ser enviados apen
ou para o monitor acessório, tem de alterar a opção de
para o próprio monitor do computador. Em alguns com
enviados externamente, não aparecem no monitor LC

 Documentação do computador, secção dedicada à
monitor externo
Se efectuar a ligação quando os dispositivos estão liga
de vídeo do computador para saída externa pode não 
e o computador e volte a ligá-los.  Pág. 31, 35

Apenas quando projectar imagens 
de computador

Apenas quando projectar imagens 
provenientes de um computador 
portátil ou de um computador  
com um ecrã LCD integrado
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 A

 A

Aju r a focagem.  Pág. 37

A t

O 
co

m.  
tes limites.  Pág. 16

O 
ele

e correcção keystone.  Pág. 40

Oc m ambiente quente ou se ocorrer uma súbita 
condensação na superfície da lente  
ideoprojector na sala de apresentação cerca  
ar condensação na lente, desligue  

apareça.

As
es

o compostog ou S-Vídeog, utilize o comando 
 do sinal. 

77

Lig ão estão bem ligados.  Pág. 18–25

Es er afectados por interferências eléctricas. 
é resolvido.

Se ados sejam compatíveis  

os”  Pág. 142

Aju
(Sy

Auto/Enter] do painel de controlo  
e as imagens não estiverem correctamente 
tico, pode efectuar os ajustes utilizando  
o Ocorre um Problema

s imagens não estão nítidas ou aparecem desfocadas

s imagens aparecem distorcidas ou com interferências

Verificar Solução

stou correctamente a focagem? Rode a lente de focagem do videoprojector para ajusta

ampa da lente ainda está instalada? Retire a tampa da lente.  Pág. 30

videoprojector está instalado à distância 
rrecta?

A distância de projecção recomendada é de 77–1113 c
Instale o videoprojector de forma a não ultrapassar es

valor de ajuste keystone é demasiado 
vado?

Diminua o ângulo de projecção para reduzir o valor d

orreu formação de condensação na lente? Se mudar o videoprojector de um ambiente frio para u
alteração da temperatura ambiente, poderá formar-se 
e as imagens poderão aparecer desfocadas. Instale o v
de uma hora antes de ser utilizado. No caso de se form
o videoprojector e aguarde até que a condensação des

Verificar Solução

 definições do formato do sinal de imagem 
tão correctas?

Se o videoprojector estiver ligado a uma fonte de víde
Sinal Vídeo (Video Signal) para seleccionar o formato
Vídeo (Video) - Sinal Vídeo (Video Signal)  Pág. 

ou correctamente os cabos? Verifique se todos os cabos necessários para a projecç

tá a utilizar uma extensão? Se estiver a utilizar uma extensão, os sinais poderão s
Utilize os cabos acessórios e verifique se o problema 

leccionou a resolução correcta? Configure o computador de modo a que os sinais envi
com este videoprojector.  
“Lista de Tipos de Visualização de Monitor Suportad

 Documentação do computador

stou correctamente as definições Sinc.g 
nc.) e Alinhamentog (Tracking)?

Pressione o botão [Auto] do comando à distância ou [
do videoprojector para efectuar o ajuste automático. S
ajustadas depois de utilizar a função de ajuste automá
os menus Sinc. (Sync.) e Alinhamento (Alignment).

 Pág. 49, 50

Apenas quando projectar imagens  
de computador

Apenas quando projectar imagens  
de computador
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 A

A i
de
De

 do painel de controlo do videoprojector.  

Ain
ele

 desactivar a função de zoom electrónico.  

Aju
(Po

B analógicos, pressione o botão [Auto]  
controlo do videoprojector para efectuar  

depois de utilizar a função de ajuste 
o o comando Posição (Position).  
ais de computador RGB analógicos,  
 Posição (Position).

Co
pa

propriedades de apresentação do painel  
ará apenas metade da imagem no monitor  
itor do computador, desactive a definição  

tador

De
(Re

com a resolução do computador.
o Ocorre um Problema

 imagem aparece cortada (grande) ou pequena

Verificar Solução

magem está em modo de apresentação  
 tamanho real?
finiu correctamente a relação de aspecto?

Pressione o botão [Resize] do comando à distância ou
 Pág. 66

da está a utilizar a função de zoom 
ctrónico para ampliar a imagem?

Pressione o botão [ESC] do comando à distância para
 Pág. 59

stou correctamente a definição Posição 
sition)?

Se estiverem a ser recebidos sinais de computador RG
do comando à distância ou [Auto/Enter] do painel de 
o ajuste automático.  
Se as imagens não estiverem correctamente ajustadas 
automático, ajuste a definição manualmente utilizand
Se estiverem a ser recebidos outros sinais que não sin
ajuste a definição manualmente utilizando o comando
Vídeo (Video) - Posição (Position)  Pág. 73, 76

nfigurou o computador para apresentação 
rcial (em duas partes)?

Se tiver activado a opção de apresentação parcial nas 
de controlo do computador, o videoprojector apresent
do computador. Para visualizar toda a imagem no mon
de apresentação parcial.

 Documentação do controlador de vídeo do compu

finiu correctamente o comando Resolução 
solution)?

Defina o comando Resolução (Resolution) de acordo 
Vídeo (Video) - Resolução (Resolution)  Pág. 74

 Documentação do computador

Apenas quando projectar imagens  
de computador

Apenas quando projectar imagens  
de computador
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 A

As
co
do

estiverem ligados às portas [Computer]  
putador (Computer Input) ou Entrada BNC 

nidas como Vídeo componente (Component 

eg às portas [Computer] ou [BNC] do 
puter Input) ou Entrada BNC (BNC Input)  

GB, as imagens aparecerão esverdeadas.
ada.
uter Input), Entrada BNC (BNC Input)  

o compostog ou S-Vídeog, utilize o comando 
 do sinal de vídeo.

77

Aju brilho.

Lig ão estão bem ligados.  Pág. 18–25

Aju
da

 contraste.

Aju para ajustar a cor.
stment)  Pág. 85

Ac e o botão [Wall Shot] do comando à distância 
tivar a função Wall Shot. Para voltar a ajustar 
hot (Wall Shot Readjustment).  Pág. 47

Aju
e a

ara ajustar a cor e a coloração.
. 76
o Ocorre um Problema

s cores da imagem não estão correctas

Verificar Solução

 definições dos sinais de entrada 
rrespondem aos sinais provenientes  
 dispositivo ligado?

Quando um computador ou uma fonte de vídeo RGB 
ou [BNC] do videoprojector e as opções Entrada Com
(BNC Input) do menu de configuração estiverem defi
video), as imagens aparecerão arroxeadas.
Quando estiver ligada uma fonte de vídeo component
videoprojector e as opções Entrada Computador (Com
do menu de configuração estiverem definidas como R
Seleccione o formato de sinal correcto para a fonte lig
Configuração (Setting) - Entrada Computador (Comp

 Pág. 81
Se o videoprojector estiver ligado a uma fonte de víde
Sinal Vídeo (Video Signal) para seleccionar o formato
Vídeo (Video) - Sinal Vídeo (Video Signal)  Pág. 

stou correctamente o brilho da imagem? Utilize o comando Brilho (Brightness) para ajustar o 
Vídeo (Video) - Brilho (Brightness)  Pág. 73, 76

ou correctamente os cabos? Verifique se todos os cabos necessários para a projecç

stou correctamente o contrasteg  
 imagem?

Utilize o comando Contraste (Contrast) para ajustar o
Vídeo (Video) - Contraste (Contrast)  Pág. 73, 76

stou correctamente a cor? Utilize o comando Ajuste de Cor (Color Adjustment) 
Avançado1 (Advanced1) - Ajuste de Cor (Color Adju

tivou a função Wall Shot? Quando estiver a projectar num ecrã normal, pression
ou do painel de controlo do videoprojector para desac
a definição Wall Shot, utilize a opção Reajuste Wall S

stou correctamente a intensidade da cor  
 coloração?

Utilize os comandos Cor (Color) e Coloração (Tint) p
Vídeo (Video) - Cor (Color), Coloração (Tint)  Pág

Apenas quando projectar 
imagens provenientes  
de uma fonte de vídeo
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 A

 Q nico não são enviadas

Aju
da

a Luminosidade (Brightness Control)  

 (Brightness Control)  Pág. 87

Aju
da

 contraste.

É n  fica mais escura e a qualidade da cor 
ada por uma nova.  Pág. 125

Pro

Lig
de

Co
pa 6

De
ele

a.  Pág. 99

De
pa

nico enquanto o videoprojector estiver  
a (Standby Mode) para Rede Activada 

Mode)  Pág. 86

Oc
o v
po

tantes, não pode enviar mensagens de correio 
or, mesmo depois de o verificar, contacte  
 secção relativa às condições de garantia 
ições de Garantia Internacionais.

O ixou de receber corrente ou se o disjuntor  
arou.
o Ocorre um Problema

s imagens aparecem escuras

uando ocorre um problema com o videoprojector, as mensagens de notificação por correio electró

Verificar Solução

stou correctamente o brilho e a luminância 
 imagem?

Utilize os comandos Brilho (Brightness) e Controlo d
para ajustar o brilho e a luminância.
Vídeo (Video) - Brilho (Brightness)  Pág. 73, 76
Avançado2 (Advanced2) - Controlo da Luminosidade

stou correctamente o contrasteg  
 imagem)

Utilize o comando Contraste (Contrast) para ajustar o
Vídeo (Video) - Contraste (Contrast)  Pág. 73, 76

ecessário substituir a lâmpada? Quando for necessário substituir a lâmpada, a imagem
diminui. Quando isto acontecer, deve substituir a lâmp

blemas de monitorização e controlo de videoprojectores numa rede

Verificar Solução

ou correctamente o computador  
 projecção à rede?

Ligue correctamente o cabo de rede.  Pág. 95

nfigurou correctamente o videoprojector 
ra efectuar uma ligação à rede?

Verifique as definições do comando Rede (Network).
Avançado2 (Advanced2) - Rede (Network)  Pág. 9

finiu correctamente o endereço de correio 
ctrónico de destino?

Envie uma mensagem de teste e verifique se é recebid

finiu o Modo de Espera (Standby Mode) 
ra Rede Activada (Network ON)?

Se utilizar a função de notificação por correio electró
em modo de espera, mude a definição Modo de Esper
(Network ON).
Avançado1 (Advanced1) - Modo de Espera (Standby 

orreu um problema grave que fez com que 
ideoprojector deixasse de funcionar  
r breves instantes?

Se o videoprojector deixar de funcionar por breves ins
electrónico. Se não conseguir reiniciar o videoproject
o fornecedor ou o endereço mais próximo indicado na
internacionais do guia Instruções de Segurança/Cond

videoprojector está a receber corrente? Verifique se o local onde instalou o videoprojector de
da tomada eléctrica à qual ligou o videoprojector disp
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 N

 N

Lig
de
Co
pa 6

Ins
no

g. 94, 95

Re
qu
na

 Pág. 102

De
pa

 estiver em modo de espera, mude a definição 
 (Network ON).
 Mode)  Pág. 86

O ixou de receber corrente ou se o disjuntor  
arou.

Out

Lig ta.  Pág. 26

Aju

Es
[A

om não será emitido a partir do altifalante 

 o cabo de áudio da porta [Audio Out].

A f  ou do painel de controlo do videoprojector 

A d
(C

omputer/DVI Audio Input) do menu Áudio 
rojectadas ou seleccione Computador/DVI 
o Ocorre um Problema

ão é possível monitorizar e controlar o videoprojector com o EMP Monitor

ão é emitido som ou este está demasiado baixo 

Verificar Solução

ou correctamente o computador 
 projecção à rede?

Ligue correctamente o cabo de rede.  Pág. 95

nfigurou correctamente o videoprojector 
ra efectuar uma ligação à rede?

Verifique as definições do comando Rede (Network).
Avançado2 (Advanced2) - Rede (Network)  Pág. 9

talou correctamente o EMP Monitor  
 computador?

Desinstale o EMP Monitor e volte a instalá-lo.  Pá

gistou todos os videoprojectores  
e pretende monitorizar e controlar  
 lista de videoprojectores?

Registe o videoprojector na lista de videoprojectores. 

finiu o Modo de Espera (Standby Mode) 
ra Rede Activada (Network ON)?

Se utilizar o EMP Monitor enquanto o videoprojector
Modo de Espera (Standby Mode) para Rede Activada
Avançado 1 (Advanced1) - Modo de Espera (Standby

videoprojector está a receber corrente? Verifique se o local onde instalou o videoprojector de
da tomada eléctrica à qual ligou o videoprojector disp

ros problemas

Verificar Solução

ou correctamente a fonte de áudio? Verifique se o cabo está ligado à porta [Audio] correc

stou o volume para o mínimo? Ajuste o volume de forma a conseguir ouvir som.
Áudio (Audio) - Volume  Pág. 52

tá algum cabo de áudio ligado à porta 
udio Out] do videoprojector?

Se estiver algum cabo ligado à porta [Audio Out], o s
padrão do videoprojector.  
Se não estiver a utilizar altifalantes externos, desligue

unção A/V Mute está activada? Pressione o botão [A/V Mute] do comando à distância
para desactivar a função A/V Mute.  Pág. 58

efinição Entrada Áudio DVI/Computador 
omputer/DVI Audio Input) é a correcta?

Mude a definição Entrada Áudio DVI/Computador (C
(Audio) de forma a que esta corresponda às imagens p
(Computer/DVI).  Pág. 78
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 O

 A

O 
de

N).  Pág. 31

Qu
de
es

ção de luz do comando à distância.
 de ±30º na horizontal e ±15º na vertical.  

O 
afa

é de aproximadamente 10 m.  Pág. 14
erior ou se pretender garantir que o comando 
 do comando à distância opcional.  

A á
à d
a l

cepção de luz do comando à distância  

As
inc

ectamente.  Pág. 12

O 
à d
de

ncia estiver definido para outro número  
de identificação do videoprojector;  
.  Pág. 69

O 
es
à d

 à porta [Remote], as áreas de recepção de luz 
e emissão de luz do comando à distância  
er a utilizar o conjunto de cabos do comando  
a porta [Remote] do comando à distância  

O 
(St
Ac

rk ON), as ventoinhas continuam a funcionar 

Mode)  Pág. 86 
o Ocorre um Problema

 comando à distância não funciona

s ventoinhas não param de funcionar quando o videoprojector desliga

Verificar Solução

interruptor [R/C] está na posição  
 activado (ON)?

Coloque o interruptor [R/C] na posição de activado (O

ando utiliza o comando à distância, a área 
 emissão de luz do comando à distância 
tá voltada para a área de recepção de luz?

Direccione o comando à distância para a área de recep
O ângulo de funcionamento do comando à distância é

 Pág. 14

comando à distância está demasiado 
stado do videoprojector?

O alcance de funcionamento do comando à distância 
Se utilizar o comando à distância a uma distância sup
funcionará correctamente, utilize o conjunto de cabos

 Pág. 134

rea de recepção de luz do comando  
istância está exposta a luz solar directa ou 

uz proveniente de lâmpadas fluorescentes?

Coloque o videoprojector num local onde a área de re
não fique sujeita a luz intensa.

 pilhas estão gastas ou inseridas de forma 
orrecta?

Insira novas pilhas e verifique se estão instaladas corr

número de identificação (ID) do comando  
istância corresponde ao número  

 identificação (ID) do videoprojector?

Se o número de identificação (ID) do comando à distâ
que não 0, o número tem de corresponder ao número 
caso contrário, o comando à distância não funcionará

cabo do comando à distância ainda  
tá ligado à porta [Remote] do comando  
istância ou do videoprojector?

Se o cabo do comando à distância ainda estiver ligado
do comando à distância do videoprojector ou a área d
do comando à distância não funcionarão. Se não estiv
à distância, desligue o cabo do comando à distância d
ou do videoprojector.

Verificar Solução

menu de configuração Modo de Espera 
andby Mode) está definido para Rede 
tivada (Network ON)?

Se o menu estiver definido para Rede Activada (Netwo
depois do período de arrefecimento terminar.
Avançado1 (Advanced1) - Modo de Espera (Standby 
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123Man
Esta se
o video

Limp

v
 

c
 

v

a
p

e ar ou na saída de ar, a temperatura interna 
 e provocar problemas de funcionamento  
r o tempo de duração do dispositivo óptico. 
s áreas, pelo menos, de três em três meses. 
m locais com muito pó, limpe estas áreas 

osterior, lateral e inferior  s
d

u
 
f

u

 a abertura para entrada de ar

Volte o videoprojector ao contrário  
e utilize um aspirador para limpar  
a entrada de ar.
De
das

Lim
ma
em
torç
do 
com

Par
ou 

Lim

Lim

Ante
Con

Não 
para
dani

Não 
a cho
utenção
cção descreve tarefas de manutenção, tais como limpar  
projector e substituir consumíveis.

ar

e limpar o videoprojector se este ficar sujo ou se a qualidade  
imagens projectadas diminuir.

pe cuidadosamente a caixa exterior do videoprojector com um pano 
io. Se o videoprojector estiver particularmente sujo, humedeça o pano 
água com uma pequena quantidade de detergente neutro e, em seguida, 
a-o muito bem antes de o utilizar para limpar a caixa exterior  
ideoprojector. Em seguida, volte a limpar a caixa exterior  
 um pano seco e macio.

 limpar a lente, utilize um compressor (disponível no mercado)  
apel especial para limpeza de lentes.

Se se acumular pó no filtro d
do videoprojector pode subir
do videoprojector ou diminui
Recomenda-se que limpe esta
Se utilizar o videoprojector e
mais frequentemente.

• Entradas de ar da parte p
do videoprojector

par a caixa exterior do videoprojector

par a lente

���������	

 de limpar o videoprojector, leia as Instruções de Segurança/
ições de Garantia Internacionais.

���������	

tilize substâncias voláteis, tais como cera, álcool ou diluente 
limpar a caixa exterior do videoprojector. Se o fizer, poderá 
icar a caixa e o respectivo revestimento.

���������	

tilize materiais abrasivos para limpar a lente nem a sujeite  
ques, pois poderá danificá-la facilmente.

Limpar os filtros de ar e
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• Fi
Re
pa

is

substituir a lâmpada e os filtros de ar.

uando:

Lâmpada (Lamp Replace) aparecer  
 projecção

 está intermitente e cor-de-laranja

 ficarem mais escuras ou a qualidade 

• Se o
volta
Sub
Opc

• Jun
de a
de a

o da lâmpada

Aparecerá uma mensagem.

Intermitente e cor-de-laranja
enção

ltros de ar da parte lateral e inferior do videoprojector
tire os filtros de ar do videoprojector e utilize um aspirador  
ra os limpar.

Substituir Consumíve

Esta secção descreve como 

Deve substituir a lâmpada q

• A mensagem Substituir 
no ecrã quando iniciar a

.

• O indicador luminoso 

• As imagens projectadas
diminuir

����

s filtros de ar estiverem danificados ou se a mensagem de aviso 
r a aparecer depois de limpar os filtros, deve substituí-los. 

stitua-os por filtros novos. Consulte "Apêndice: Acessórios 
ionais e Consumíveis"  Pág. 135
tamente com as lâmpadas sobresselentes, são fornecidos filtros 
r novos. Quando substituir a lâmpada, deve substituir os filtros 
r.

Período de substituiçã
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rojector, aguarde até que o período 
 termine e, em seguida, desligue  
te.
imento dura cerca de 20 segundos.

• A m
apar
a ma
· Qu
hor

· Qu
hor

Con
Se co
da lâ
subst
que e
• Con
utili
ante
uma

• Par

mpada porque esta deixou de funcionar,  
nha fundido. 

mpada de um videoprojector instalado  
ir que a lâmpada está fundida e deve ter 

ampa da lâmpada.
a arrefeça o suficiente antes de abrir  
 do período de arrefecimentog terminar,  
a para que a lâmpada arrefeça.
enção

Desligue o videop
de arrefecimento
o cabo de corren
O período de arrefec

����

ensagem de substituição da lâmpada está definida para 
ecer após os períodos de tempo indicados em seguida, de modo  
nter o brilho e a qualidade iniciais das imagens projectadas.
ando utilizada continuamente com elevada luminância: 1900 
as (aproximadamente).
ando utilizada continuamente com baixa luminância: 2900 
as (aproximadamente)
trolo da Luminosidade (Brightness Control)  Pág. 89
ntinuar a utilizar a lâmpada após este período, a probabilidade 
mpada fundir é maior. Quando aparecer a mensagem de 
ituição da lâmpada, substitua a lâmpada por uma nova, mesmo 
sta ainda funcione.
soante as características da lâmpada e a forma como foi 
zada, a lâmpada pode ficar escura ou deixar de funcionar  
s da mensagem de aviso aparecer. Deve ter sempre disponível  
 lâmpada sobresselente.

a adquirir uma lâmpada sobresselente, contacte o fornecedor.

Substituir a lâmpada

���������	

• Se estiver a substituir a lâ
é possível que a lâmpada te

• Se estiver a substituir a lâ
no tecto, deve sempre assum
cuidado quando retirar a t

• Aguarde até que a lâmpad
a respectiva tampa. Depois
é necessária mais uma hor

1

���
	���	���
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arafusos de fixação da lâmpada.
as fornecida com a lâmpada 
have de fendas convencional  
 parafusos que fixam a lâmpada  

2

enção

Aguarde até que a lâmpada arrefeça e retire a tampa 
da lâmpada situada na base do videoprojector.
Após o período de arrefecimento, é necessária mais uma hora 
até que a lâmpada arrefeça o suficiente.
Insira a chave de fendas fornecida com a lâmpada sobresselente 
ou uma chave de fendas convencional na ranhura existente 
entre o videoprojector e a tampa da lâmpada e rode-a para 
libertar o fecho. Mova a chave de fendas até que a marca   
da tampa da lâmpada e a marca  do videoprojector fiquem 
alinhadas. Em seguida, levante a tampa da lâmpada  
para a retirar.

Desaperte os dois p
Utilize a chave de fend
sobresselente ou uma c
para desapertar os dois
ao videoprojector.

1

2

3
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 nova.
na posição correcta para a instalar  
sira-a até a fixar e aperte os dois parafusos.

a lâmpada.
a até a fixar.

4

enção

Retire a lâmpada usada.
Levante a pega conforme indica a figura e retire a lâmpada  
do videoprojector. Se a lâmpada estiver fundida, substitua-a  
por uma nova ou contacte o fornecedor. Se substituir  
a lâmpada, tenha cuidado com os pedaços de vidro partido.

Instale a lâmpada
Coloque a lâmpada 
no videoprojector, in

Instale a tampa d
Faça deslizar a tamp

11

2

5

6
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 contador integrado que regista o tempo  
da. Após um determinado tempo  
á uma mensagem a indicar que deve substituir 
e que substituir a lâmpada, deve reiniciar  
u de configuração.

orrente, ligue o videoprojector  
essione o botão [Menu] do comando 

e configuração.

• Inst
a lâm
Além
ou s

• Jun
de a
de a

• A lâ
de a

o tempo de funcionamento  

tempo de funcionamento da lâmpada 
a. Se o fizer, o período de substituição  

do correctamente.

ncia
enção

O videoprojector possui um
de funcionamento da lâmpa
de funcionamento, aparecer
a lâmpada. Como tal, sempr
o contador utilizando o men

Ligue o cabo de c
e, em seguida, pr
à distância.
Aparecerá o menu d

����

ale correctamente a lâmpada. Se retirar a tampa da lâmpada,  
pada apaga automaticamente como medida de segurança. 
 disso, a lâmpada não acende se estiver mal colocada  

e a respectiva tampa estiver mal instalada.
tamente com as lâmpadas sobresselentes são fornecidos filtros 
r novos. Quando substituir a lâmpada, deve substituir os filtros 
r.  Pág. 129
mpada contém mercúrio. Deite fora as lâmpadas gastas  
cordo com as normas locais.

Reiniciar a contagem d
da lâmpada

����

Não reinicie a contagem do 
antes de substituir a lâmpad
da lâmpada não será indica

1

Comando à distâ

���
	���	���
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ificados ou voltar a aparecer  
 de os limpar, deve substituí-los.
esmo que o videoprojector esteja instalado 

jector, aguarde que o período  
rmine e desligue o cabo  

nto dura cerca de 20 segundos.

2

3

enção

Seleccione Reiniciar Temp. Lâmpada (Reset Lamp 
Timer) no menu Acerca de (About) e, em seguida, 
pressione o botão [Enter] do comando à distância ou 
[Auto/Enter] do painel de controlo do videoprojector.

Seleccione Sim (Yes) e, em seguida, pressione o 
botão [Enter] do comando à distância ou [Auto/Enter] 
do painel de controlo do videoprojector.
A contagem do tempo de funcionamento da lâmpada  
é reiniciada.

Se os filtros de ar estiverem dan
uma mensagem de aviso depois
Pode substituir os filtros de ar m
no tecto.

Desligue o videopro
de arrefecimentog te
de corrente.
O período de arrefecime

Frequency

Source

V ---.--Hz

Reset Lamp Timer

H ---.--kHz

(Low Brightness) 0H

SYNC Mode

SYNC Polarity

------

H ------

Resolution

Refresh Rate 0.0 Hz

0x   0

Computer

Input Signal Auto

Execute

:
Lamp (High Brightness) 0H:

:

:
:

:

:

V ------:

:

:
:

:

Reset Lamp Timer

Execute?

YES NO

Reset Lamp Timer

Execute?

YES NO

Substituir os filtros de ar

1

���
	���	���
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os filtros de ar e exerça pressão  2

ados de acordo com as normas locais.
icarbonato, plástico ABS
uretano
enção

Retire os filtros de ar. 
Insira uma chave de fendas convencional na ranhura, 
conforme indica a figura, e puxe-a para cima.
O videoprojector tem dois filtros de ar.  
Abra a pega antes de retirar o filtro de ar lateral.

Insira os dois nov
até os encaixar.3

����

Deite fora os filtros de ar us
Moldura do filtro de ar: pol
Filtro de ar: espuma de poli
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É possí
do utili

es) no submenu e pressione o 
omando à distância ou [Auto/Enter] 
rolo do videoprojector.

n
a

 logótipo do utilizador se a função 
Utilizador (User’s Logo Protect)  
asse (Password Protect) estiver activada. 
ão por Palavra-passe (Password Protect) 

ipo do utilizador  Pág. 56
 de correcção keystone ou de zoom 
activadas quando seleccionar o menu 
er’s Logo).

age as user's logo?

 Logo

NO

Enter] do comando à distância ou [Auto/
 do videoprojector, as imagens serão 
 do sinal de imagem original, pelo que 
om uma resolução diferente do número  
projector e quando projectar imagens  
sentação irá mudar.




Qua
apag

1

2

���
rdar um Logótipo do Utilizador
vel guardar a imagem que está a ser projectada como logótipo  
zador.

Projecte a imagem que pretende utilizar como 
logótipo do utilizador e pressione o botão [Menu]  
do comando à distância ou do painel de controlo  
do videoprojector.

Seleccione o menu Logótipo do Utilizador (User’s 
Logo) e pressione o botão [Enter] do comando  
à distância ou [Auto/Enter] do painel  
de controlo do videoprojector.

Seleccione Sim (Y
botão [Enter] do c
do painel de cont

����

do guardar um logótipo do utilizador, o logótipo anterior será 
do.

[    ]: Select

Execute

Video
Audio
Effect

User's Logo
Advanced1

About
Reset All

[    ]: Execute [Menu]: Exit[    ]: Select

Setting

Advanced2

����
• Não é possível guardar um
Protecção do Logótipo do 
de Protecção por Palavra-p
Desactive a função Protecç
antes de guardar um logót

• Se tiver activado a função
electrónico, estas serão des
Logótipo do Utilizador (Us

3

Accept the present im

User's

YES

����

Quando pressiona o botão [
Enter] do painel de controlo
projectadas com a resolução
quando projectar imagens c
de pixéis do painel do video
de vídeo, o tamanho de apre

	���	���
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es) no ecrã de confirmação  
ão [Enter] do comando à distância 
o painel de controlo  
r.

entagem de zoom no respectivo 
o botão [Enter] do comando  
to/Enter] do painel de controlo  

r.

4

Pode 
de 48

NO

 Logo

0% 300%

 Logo
ar um Logótipo do Utilizador

Aparecerá a imagem a ser guardada e uma caixa  
de demarcação. Desloque a demarcação para 
seleccionar a parte da imagem que pretende utilizar.
Mova o botão [ ] do comando à distância ou pressione  
os botões [ ], [ ], [ ] e [ ] do painel de controlo  
do videoprojector para seleccionar a parte da imagem  
que pretende utilizar como logótipo do utilizador.  
Em seguida, pressione o botão [Enter] do comando à distância  
ou [Auto/Enter] do painel de controlo do videoprojector.

Seleccione Sim (Y
e pressione o bot
ou [Auto/Enter] d
do videoprojecto

Seleccione a perc
ecrã e pressione 
à distância ou [Au
do videoprojecto

[ESC]: Return [    ]: Set[       ]: Move [Menu]: Exit

����
guardar logótipos do utilizador com um tamanho máximo  
0 × 360 pontos.

5

Select this image?

YES

User's

6

Set the zoom rate.

Zoom rate:

100% 20

User's
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7

• O p
algu
ou q
utili
erro

• Dep
repo
ar um Logótipo do Utilizador

Seleccione Sim (Yes) no ecrã de confirmação  
e pressione o botão [Enter] do comando à distância 
ou [Auto/Enter] do painel de controlo  
do videoprojector.
A imagem será guardada. Depois da imagem estar guardada, 
aparecerá uma mensagem a indicar que o processo está 
concluído (Completed).

Save image as user's logo?

If you save it, the previous user's logo will

be overwritten.

YES NO

User's Logo

����
rocesso de gravação do logótipo do utilizador pode demorar 
m tempo (cerca de 15 segundos). Não utilize o videoprojector  
ualquer outra fonte a ele ligada enquanto o logótipo do 
zador estiver a ser guardado; caso contrário, poderão ocorrer 
s de funcionamento do videoprojector. 
ois de ter guardado um logótipo do utilizador, não é possível 
r a respectiva predefinição. 
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Pode ad e 2004.  
As info

" de 40" e a lente de longo alcance não podem 
âneo.
 especial para suspender o videoprojector  
ender suspender o videoprojector a partir  
to de venda.

Ace

c

l

r
r

r
r
r

r

b
i
e
v
b
i
b
i
l
t
b

b
a
b
i
b
i
l

ando à distância ELPKC28
 3,5 mm de diâmetro [macho-macho]  

 diâmetro [macho-fêmea] e 10 m)
ar o comando à distância para controlar  
ncia maior.

ELPLL05 
projecção: aprox. 2,33–3,15)
 ELPLM03 
projecção: aprox. 1,75–2,36)
ar*1 ELPLW03 (para o EMP-7900NL) 
projecção: aprox. 1,3–1,8)
ecção = Distância de projecção/largura da área 

dos como guia para a instalação.  
ondições de instalação e a definição de zoom.

cto*2 ELPFC03
ateada)*2 ELPFP04
ateada)*2 ELPFP05
ateada)*2 ELPFP06
nstalar o videoprojector num tecto alto  
 contraplacado.
o tecto ELPMB13
nstalar o videoprojector no tecto.
o de imagens ELPDC04
s, acetatos e diapositivos.
Sa
Ma
Uti

Ec
Ec
Ecr
Ec
Ec
Ec
Ecr
Ec
Ecr
Ca
(M
Est
do 
Ca
(M
Ca
(M
Uti
cur
Ca
(DV
Ca
um
Ca
(M
Ca
(M
Uti
ssórios Opcionais e Consumíveis
quirir os acessórios opcionais indicados em seguida. Esta lista de acessórios opcionais data de Setembro d
rmações relativas aos acessórios estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*1 O ecrã "Billboard Vision
ser utilizados em simult

*2 É necessário um método
a partir do tecto. Se pret
do tecto, contacte o pon

ssórios opcionais

o de transporte ELPKS28
la de transporte ELPKS29
ize-os se pretender transportar o videoprojector manualmente.

ã "Billboard Vision" de 40"*1 ELPHS01
ã "Billboard Vision" de 60"     ELPHS03
ã translúcido. (Relação de aspectog de 4:3)
ã de 60" ELPSC07
ã de 80" ELPSC08
ã de 100" ELPSC10
ãs portáteis (tipo rolo). (Relação de aspecto de 4:3)
ã portátil de 50" ELPSC06
ã compacto e fácil de transportar. (Relação de aspecto de 4:3)
o VGA-HD15 para PC ELPKC02 

ni D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos e 1,8 m)
 cabo de computador é igual ao cabo de computador acessório  
ideoprojector.
o VGA-HD15 para PC ELPKC09

ni D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos e 3 m)
o VGA-HD15 para PC ELPKC10

ni D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos e 20 m)
ize estas extensões se o cabo de computador acessório for demasiado 
o.
o de vídeo digital DVI-D/DVI-D ELPKC20 
I-D macho/macho e 3 m)
o DVIg para ligar o videoprojector a um computador que possua  
 interface de saída RGB digital.
o de vídeo componente ELPKC19

ni D-Sub de 15 pinos/RCA macho × 3 e 3 m)
o de vídeo componente ELPKC27

ni D-Sub de 15 pinos/RCA fêmea × 3 e 0,35 m)
ize-o para efectuar a ligação a uma fonte de vídeo componenteg.

Conjunto de cabos do com
(Conector do tipo mini com
e 10 m)
(Mini jack com 3,5 mm de
Utilize este conjunto para us
o videoprojector a uma distâ

Lente de longo alcance*1 
(Relação da distância de 
Lente de médio alcance*1

(Relação da distância de 
Lente zoom grande angul
(Relação da distância de 
Relação da distância de proj
de projecção
Os valores devem ser utiliza
O valor varia consoante as c

Suporte para fixação no te
Extensão 370 (370 mm/pr
Extensão 570 (570 mm/pr
Extensão 770 (770 mm/pr
Utilize-a quando pretender i
ou num tecto com painéis de
Suporte para montagem n
Utilize-o quando pretender i
Câmara para apresentaçã
Utilize-a para projectar livro
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Con

Lâm
(co
sob
Util
Kit 
Uti
órios Opcionais e Consumíveis

sumíveis

pada sobresselente ELPLP22
njunto de lâmpada sobresselente e dois filtros de ar 
resselentes) 
ize-a para substituir a lâmpada gasta.
de filtros (3 conjuntos de 2 filtros de ar [total de 6]) ELPAF01
lize-os para substituir os filtros de ar usados.
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Em seg  que não foram explicados.  
Poderá 

5B
i  a frequência do videoprojector não 

ocesso de correspondência das frequências 
hamento não for efectuado correctamente, 

r . Este processo é iniciado automaticamente 
rolo do videoprojector para desligar  
te processo; caso contrário, este não será 

ponentes internos do videoprojector 
rovocar o mau funcionamento  

uma imagem de modo a evidenciar textos  
aste".
nais de vídeo.
ara atribuir automaticamente  

o normal é um formato de 2 canais que utiliza 
) que conta ainda com um altifalante central, 

V
l de sinais de vídeo.  
co digital, excepto computadores.  
 DFP e inclui também uma função  

reu um problema.
dereço MAC é um número de identificação 
o um endereço único que será utilizado como 

izontais finas que são apresentadas 
 baixo.  

das alternadamente.
pode inserir um cabo de prevenção anti-roubo 
e.  
urity System fabricado pela Kensington.
Al

Ar

Co

DF
DH

Do

DV
(D

En
En
En

En

Fe
ssário
uida, é apresentada a explicação de alguns termos utilizados ao longo deste guia que pode não conhecer ou
obter mais informações consultando outras publicações disponíveis no mercado.

NC Porta utilizada para a recepção de sinais de vídeo analógicos.
nhamento Os sinais enviados a partir de computadores têm uma frequência específica. Se

corresponder a essa frequência, as imagens finais não terão boa qualidade. O pr
destes sinais (o número de altos do sinal) é designado “alinhamento”. Se o alin
aparecerão faixas verticais nas imagens projectadas.

efecimento Processo utilizado para arrefecer a lâmpada do videoprojector após a utilização
quando pressiona o botão [Power] do comando à distância ou do painel de cont
o videoprojector. Não desligue o cabo de corrente do videoprojector durante es
efectuado correctamente. Se este processo for interrompido, a lâmpada e os com
permanecem quentes, o que poderá reduzir o tempo de duração da lâmpada e p
do videoprojector.

ntraste É possível aumentar ou diminuir o brilho relativo das áreas claras e escuras de 
e gráficos ou torná-los mais suaves. Esta operação é designada "ajuste do contr

P Abreviatura de Digital Flat Panel. Método padrão para transmissão digital de si
CP Abreviatura de Dynamic Host Configuration Protocol, um protocolo utilizado p

um endereço IPg a dispositivos que estão ligados a uma rede.
lby Digital É um formato de som desenvolvido pelos Laboratórios Dolby. O formato estére

dois altifalantes. O formato Dolby Digital é um sistema de 6 canais (5.1 canais
dois posteriores e um subwoofer.

I 
I-D)

Abreviatura de Digital Visual Interface. Método padrão para transmissão digita
DVI é uma norma que também foi aplicada a equipamento electrónico domésti
Permite transmitir imagens com uma resolução superior à obtida com o método
de codificação do sinal digital.

dereço IP Série de números que identifica um dispositivo ligado a uma rede.
dereço IP Trap Endereço IPg do computador de destino para quando o SNMP indicar que ocor
dereço MAC Abreviatura de Media Access Control (controlo de acesso a dispositivos). O en

(ID) único atribuído a adaptadores de rede. A cada adaptador de rede, é atribuíd
base para efectuar a comunicação entre os adaptadores de rede.

trelaçado Método de varrimento de imagem no qual os dados são divididos em linhas hor
sequencialmente no ecrã, da esquerda para a direita e, em seguida, de cima para
As linhas com um número par e as linhas com um número ímpar são apresenta

cho de segurança Dispositivo que consiste numa caixa de videoprojector com um orifício no qual 
(disponível no mercado) para fixar o videoprojector a uma secretária ou suport
Este videoprojector é compatível com o sistema de segurança Micro-Saver Sec
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Fu to de 24 fotogramas, utilizado nos filmes, em 
 guardados com o formato de 24 fotogramas 
odo natural, preciso e sem perda de qualidade 

Fu
de

ogressivo de 24 Hz.

HD
dições:

 = varrimento entrelaçadog)

Má de de uma rede (sub-rede) dividida de acordo 

Mo zontal para que sejam guardadas  

essão, regressam ao formato original de 16:9.
Po  de uma rede dividida  

Pro varridos sequencialmente de cima para baixo 

Re
ap

lução superior ou inferior à do painel  
ão.

Re ato HDTV têm uma relação de aspecto  
agem normal é de 4:3.

SD  
 da televisão de alta definição (HDTV).

Sin  a frequência do videoprojector não 
rocesso de correspondência das fases destes 
o”. Se os sinais não estiverem sincronizados, 
mulas, desfocadas ou com interferências 

SN protocolo é utilizado para estabelecer  
ede, como, por exemplo, computadores  
 através da rede.

sR eproduzidas pelo equipamento de vídeo  
 e pela Internet.
rio

nção 3-2 pull-down Esta função converte directamente as fontes de imagens guardadas com o forma
sinais progressivos de 60 fotogramas. Desta forma, é possível reproduzir dados
(como, por exemplo, o software de DVD) em ecrãs de grande formato de um m
de imagem em relação ao original.

nção de avaliação  
 filme

Função que determina se uma fonte de imagem é ou não uma fonte de vídeo pr

TV Abreviatura de High-Definition Television (televisão de alta definição).  
Refere-se a sistemas de alta definição que estão de acordo com as seguintes con
•Resolução vertical de 750p, 1125i ou superior (p = varrimento progressivog, i
•Relação de aspectog de 16:9
•Recepção áudio e reprodução (ou saída) Dolby Digitalg

scara de sub-rede Série de números que define o número de bits a ser utilizado nos endereços de re
com os endereços IP.

do de compressão Neste modo, as imagens em formato panorâmico 16:9 são comprimidas na hori
como imagens de formato 4:3 no suporte de gravação.
Quando estas imagens são reproduzidas pelo videoprojector no modo de compr

rta de ligação Servidor (encaminhador [router]) utilizado para efectuar a comunicação através
por máscaras de sub-rede.

gressivo Método de varrimento de imagem no qual os dados de uma única imagem são 
para criar uma única imagem.

dimensionar 
resentação

Função utilizada para projectar imagens de computador que possuam uma reso
do videoprojector, de forma a que as imagens preencham toda a área de projecç

lação de aspecto A relação entre o comprimento e a altura de uma imagem. As imagens em form
de 16:9 e aparecem com um formato alongado. A relação de aspecto de uma im

TV Abreviatura de Standard Definition Television (televisão de definição padrão). 
Refere-se a sistemas televisivos que não estão em conformidade com as normas

c. (sincronização) Os sinais enviados a partir de computadores têm uma frequência específica. Se
corresponder a essa frequência, as imagens finais não terão boa qualidade. O p
sinais (a posição relativa dos altos e baixos do sinal) é designado “sincronizaçã
poderão ocorrer problemas, como, por exemplo, as imagens podem aparecer tré
horizontais.

MP Abreviatura de Simple Network Management Protocol. Em redes TCP/IP, este 
a comunicação entre encaminhadores (routers) e outros dispositivos ligados à r
e terminais, para que estes dispositivos possam ser controlados e monitorizados

GB Norma internacional para intervalos de cor concebida de forma a que as cores r
possam ser facilmente processadas pelos sistemas operativos dos computadores
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SV pontos que é utilizado por computadores 

S-V e cor, de modo a proporcionar uma melhor 

nância) e C (sinal de cor).
SX l) pontos que é utilizado por computadores 

Tax e e cor durante um período de tempo 
 por segundo para actualizar o elemento  
e renovação” e é expresso em hertz (Hz).

Tem elevada, as cores têm tendência a adquirir  
cia a adquirir uma tonalidade avermelhada.

US pessoais a dispositivos periféricos  
.

UX l) pontos que é utilizado por computadores 

VG pontos que é utilizado por computadores 

Víd do a proporcionar uma melhor qualidade  
ostas por três sinais independentes: Y (sinal 

Víd
stico (formatos NTSC, PAL e SECAM).  

na barra de cor são sobrepostos para formar  

XG  pontos que é utilizado por computadores 
rio

GA Tipo de sinal de vídeo com uma resolução de 800 (horizontal) x 600 (vertical) 
compatíveis com IBM PC/AT.

ídeo Sinal de vídeo cujo componente de luminância está separado do componente d
qualidade de imagem.  
Refere-se a imagens compostas por dois sinais independentes: Y (sinal de lumi

GA Tipo de sinal de vídeo com uma resolução de 1280 (horizontal) × 1024 (vertica
compatíveis com IBM PC/AT.

a de renovação O elemento emissor de luz de uma apresentação mantém a mesma luminosidad
extremamente curto. Por este motivo, a imagem tem de ser varrida várias vezes
de emissão de luz. O número de actualizações por segundo é designado “taxa d

peratura da cor A temperatura de um objecto que está a emitir luz. Se a temperatura da cor for 
uma tonalidade azulada. Se a temperatura da cor for baixa, as cores têm tendên

B Abreviatura de Universal Serial Bus. Interface que permite ligar computadores 
que suportem apenas velocidades de transmissão de dados relativamente baixas

GA Tipo de sinal de vídeo com uma resolução de 1600 (horizontal) x 1200 (vertica
compatíveis com IBM PC/AT.

A Tipo de sinal de vídeo com uma resolução de 640 (horizontal) × 480 (vertical) 
compatíveis com IBM PC/AT.

eo componente São sinais de vídeo cujos sinais de brilho e sinais de cor estão separados, de mo
de imagem. Nas televisões de alta definição (HDTV), refere-se a imagens comp
de luminância), Pb e Pr (sinais de diferenças de cor).

eo composto São sinais de vídeo cujos sinais de brilho e sinais de cor estão associados.  
É o tipo de sinal normalmente utilizado por equipamento de vídeo de uso domé
O sinal portador Y (sinal de luminância) e o sinal cromático (cores) existentes 
um único sinal.

A Tipo de sinal de vídeo com uma resolução de 1024 (horizontal) × 768 (vertical)
compatíveis com IBM PC/AT.
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Lista

Qua
e en

a
p
g
o
i

cação

a

e

a

e

drão: 9600 bps
8 bits
Nenhuma
1 bit
Nenhum
D-Sub de 9 pinos (macho)

jector: Control (RS-232C)
Qu
De
e a
Se 
em

* Q
in

Lig

Sel

A/V
des

Sel
ta de Comandos ESC/VP21

 de Comandos

ndo enviar um comando de ligação para o videoprojector, este liga  
tra em modo de aquecimento.  
ndo o videoprojector já tiver ligado, emite o código ":" (3Ah). 
ois de executar um comando, o videoprojector emite o código ":"  
uarda o comando seguinte.
 processamento do comando terminar com um erro, o videoprojector 
te uma mensagem de erro e o código ":".

uando transmitir qualquer um dos comandos anteriores,  
sira um código de retorno do carreto (CR) (0Dh) no final.

Protocolo de Comuni

Item Comando

r/desligar
Activado (ON) PWR ON
Desactivado (OFF) PWR OFF

cção do sinal

Computador (Computer) SOURCE 10
DVIg SOURCE 30
Vídeo (Video) SOURCE 41
S-Vídeo (S-Video) SOURCE 42
BNC SOURCE B0

 Mute activado/
ctivado

Activado (ON) MUTE ON
Desactivado (OFF) MUTE OFF

cção de A/V Mute

Preto (Black) MSEL 00
Azul (Blue) MSEL 01
Logótipo do Utilizador  
(User's Logo)

MSEL 02

• Velocidade de transmissão pa
• Comprimento dos dados:
• Paridade:
• Bit de paragem:
• Controlo de fluxo:
• Formato do conector:
• Porta de entrada do videopro
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Esqu

Liga

• Fo
• Co

Vid

(tipo B)

<Computador>
e Comandos ESC/VP21

ema dos Cabos

ção série

rmato do conector: D-Sub de 9 pinos (macho)
nector de entrada do videoprojector: Control (RS-232C)

<Computador>

eoprojector Cabo série p/ PC Computador Sinal Função

GND 5 5 GND GND Sinal Terra

RD 2 3 TD TD Transmissão de dados

TD 3 2 RD RD Recepção de dados

DTR 4 6 DSR DSR Conjunto de dados pronto

DSR 6 4 DTR DTR Terminal de dados pronto

<Videoprojector>

Ligação USB

• Formato do conector: USB 

<Videoprojector>

(tipo B)
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Conf

Para
uma

1

2

3

4

5

te antes do período de arrefecimento 
cação não será alterada.

���

e Comandos ESC/VP21

iguração da Ligação USB

 controlar o videoprojector utilizando comandos ESC/VP21 através de 
 ligação USB, tem de executar as operações apresentadas em seguida.

Transfira para o seu computador o controlador USB 
(USB-COM Driver) a partir do site Web da EPSON.
O endereço URL é o seguinte:
 http://www.epson.co.uk/support/download/index.htm

Instale o controlador USB que transferiu  
no computador.
Leia as instruções apresentadas no ecrã da transferência.

Mude a definição Porta COM (COM Port) do menu 
Avançado2 (Advanced2) para USB.

Desligue o videoprojector.

Depois do período de arrefecimentog terminar,  
volte a ligar o videoprojector.
Depois de ligar o videoprojector, é possível efectuar 
comunicações através da ligação USB.

����

Se desligar o cabo de corren
terminar, a porta de comuni

	���	���

http://www.epson.co.uk/support/download/index.htm
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N
u
A
d

 

Com

(

D

Modo de apresentação (pontos)
Relação de 

aspectog 4:3
Relação de 

aspecto 16:9
1024 × 768 1024 × 576

– 1024 × 576

– 1024 × 576

o

Modo de apresentação (pontos)
Relação de 

aspectog 4:3
Relação de 

aspecto 16:9
1024 × 768 1024 × 576

1024 × 768 1024 × 576
*1 

*2 

É p
No

H

H

ta de Tipos de Visualização de Monitor Suport

ão é possível efectuar uma ligação se o equipamento não tiver  
ma porta de saída VGA.
 resolução para uma apresentação de tamanho real é a resolução  
e apresentação (janela) virtual.

ossível projectar sinais que não constam da tabela anterior.  
entanto, nem todas as funções são suportadas com esses sinais.

putador/vídeo RGB

Sinal Taxa de 
renovaçãog (Hz)

Resolução
(pontos)

Resoluções para 
apresentação 

redimensionadag 
(pontos)

VGAEGA 640 × 350 1024 × 560

VGAg 60/72/75/85/100/
120, iMac*1 640 × 480 1024 × 768

SVGAg 56/60/72/75/85/100/
120, iMac*1 800 × 600 1024 × 768

XGAg 60/70/75/85/100/
120, iMac*1 1024 × 768 1024 × 768

SXGAg 70/75/85/100 1152 × 864*2 1024 × 768

SXGA 60/75/85
1280 ×  960*2 1024 × 768

1280 × 1024*2 960 × 768

SXGA+ 60/75/85 1400 × 1050*2 1024 × 768

UXGAg 60/65/70/75/80/85 1600 × 1200*2 1024 × 768

MAC13" 640 × 480 1024 × 768

MAC16" 832 × 624 1024 × 768

MAC19" 1024 × 768 1024 × 768

MAC21" 1152 × 870*2 1016 × 768

SDTVg 
525i, 525p, 
625i, 625p)

1024 × 768
(relação de aspectog 

de 4:3)
1024 × 576

(relação de aspecto 
de 16:9)

TVg (750p) 1024 × 576

DTV (1125i) 1024 × 576

Vídeo componente

Sinal

SDTVg (525i, 525p, 625i, 625p)

HDTVg (750p) 16:9

HDTV (1125i) 16:9

Vídeo composto/S-Víde

Sinal

TV(NTSC)

TV (PAL,SECAM)
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 quando está instalada uma lente zoom grande 
ações sobre lentes opcionais, consulte  

ão.
 funcionamento correcto do conector USB 
s compatíveis com USB.

Nom

Dim

i

u

s

m
n

í
á

i

n

 

s

dio:

1
1

1

DVI-D
Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea) 
azul
Mini jack estéreo

1 Conector USB (tipo B)

dio:
1
1

5BNC (fêmea)
Jack RCA × 2 (L, R)

dio:
1
1

Mini DIN de 4 pinos
Jack RCA × 2 (L, R)

dio:
1
1

Jack RCA
Jack RCA × 2 (L, R)

1
 
D-Sub de 9 pinos (macho)

1 Mini jack estéreo

t: 1 Mini D-sub de 15 pinos (fêmea) 
preto

1 Mini jack estéreo

1 RJ-45

oprojector, são utilizados circuitos integrados 
s DNXTM.
Pa

Mé
vis

Re

Aju

Aju

Lâ
(fo

Sa
(m

Alt

Fo

Tem
de

Tem
em

Pe
acterísticas Técnicas

*1 Estes valores aplicam-se
angular. Para mais inform
a respectiva documentaç

*2 Não é possível garantir o
com todos os dispositivo

e do produto Videoprojector multimédia EMP-7900/7900NL
*O modelo varia consoante o país de compra.

ensões 419 (L) × 117 (A) × 325 (P) mm (não incluindo pés)

nel 1,0”

todo de 
alização

TFT de polissilício

olução XGAg 786.432 pixéis (1024 (L) × 768 (A) pontos) × 3

ste da focagem*1 Manual

ste do zoom*1 Manual (aprox. 1:1.35)

pada  
te de luz)

Lâmpada UHE de 250 W, modelo n.º ELPLP22

da de áudio 
x.)

5 W mono

falante 1

te de energia 100–240 V CA 3,6–1,6 A 50/60 Hz

peratura  
funcionamento

+5ºC– +40ºC (sem condensação)

peratura  
 armazém

-10ºC– +60ºC (sem condensação)

o EMP-7900: aprox. 5,6 kg
EMP-7900NL: aprox. 5,0 kg

Conectores DVI:
Computer:
 
Entrada Au

USB*2:

BNC:
Entrada Au

S-Video:
Entrada Au

Video:
Entrada Au

Control  
(RS-232C):

Remote:

Monitor Ou

Audio Out:

Rede:

Neste vide
Pixelwork
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Segura

E.U.A.
UL609

Canadá
CSA C

Comuni
Dire
IEC6

Compa

E.U.A.
FCC P

Canadá
ICES-

Comuni
Direct

EN
EN

Austráli
AS/NZ
erísticas Técnicas

nça

50 3ª Edição

22.2 N.º 60950
dade Europeia
ctiva 73/23/CEE relativa à baixa tensão 
0950 3ª Edição

tibilidade electromagnética

arte 15B Classe B (DoC)

003 Classe B

dade Europeia
iva 89/336/CEE relativa à compatibilidade electromagnética (EMC)
55022, 1998 Classe B
55024, 1998
IEC61000-3-2 
IEC61000-3-3

a/Nova Zelândia
S CISPR 22:2002 Classe B
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Unidade: mm

4-M4 × 10

180

65

10

322

80
138
ecto e Dimensões

Centro da lente

63,5*

10

129

*Distância entre o centro da lente e o ponto de fixação  
do suporte para montagem no tecto

422

117
325

1

51
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Abertu

Abertu

 

r

r

 

 

a

m

a

n

i

e

e

e

c

... 40

... 59

..... 7

... 95

... 35

... 96

4, 76

....14

....16

... 84

....15

... 23

....17

... 87

..102

... 97

... 97

... 96

Endereço MAC  
(MAC Address)........................ 97

Entrada Áudio DVI/Computador 
(Computer/ 
DVI Audio Input .................27, 78

Entrada BNC (BNC Input).......... 81

Entrada Computador  
(Computer Input) ..................... 81

ESC/VP21 .................................139

Evento de transmissão ................ 98

Fecho de segurança....................... 8

Filtro de ar ................................ 7, 8

Fixar Imagem (Freeze)................ 59

Focagem ..................................... 37

Fonte (Source) ............................ 89

Frequência (Frequency)............... 89

Função de Ajuda ........................108

Função de Efeitos ....................... 62

Função de Notificação por Correio 
Electrónico............................... 97

Função de Predefinição ............... 64

Função de Pré-visualização......... 33

Função de Rato sem Fio.............. 20

Função de Zoom ......................... 37

Função P in P 
(Picture in Picture) ................... 60

A

F

Acessó

Agudo

Ajusta

Ajusta

Ajuste

Ajuste
(Colo

Alcanc
(com

Alinha

Altifal

Ambie

Ângulo

A part

Aprese

Aprese
(Pres

Área d
do co

Área d
do co

Arrefe

Autoco
por p

A/V M
ice Remissivo

ra para entrada de ar ....... 7, 8

ra para saída de ar .............. 7

rios opcionais................. 134

(Treble) ............................ 78

 a focagem .........................37

 o pé ................................. 39

automático...................48, 87

de Cor  
r Adjustment) .................. 85

e de funcionamento 
ndo à distância)............... 14

ento (Tracking) ........ 48, 73

nte ......................... 8, 26, 28

te de trabalho .................. 93

 de projecção ................... 38

r do tecto (Ceiling)......15, 85 

ntação de tamanho real ..... 67

ntação  
ntation) ................ 51, 74, 76

 emissão de luz 
mando à distância ............ 10

 recepção de luz 
mando à distância .......... 7, 8

imento ......................35, 112

lantes de protecção  
alavra-passe...................... 55

ute.............................. 58, 81

Baixa (Low)................................ 58

Baixo (Bass) ............................... 78

Botões numéricos...................10, 96

Brilho (Brightness) ................73, 76

Cabo de áudio ............................. 26

Cabo de computador ................... 18

Cabo de corrente ......................... 30

Cabo USB................................... 20

Características Técnicas .............143

Código de pedido........................ 54

Coloração (Tint)...........................76

Comando à distância .. 10, 12, 13, 20

Computadores compatíveis ......... 17

Configuração da Ligação  
USB ........................................141

Contraste (Contrast)...............73, 76

Controlo da Luminosidade 
(Brightness Control)................. 87

Cor (Color) ..................................76

Correcção da altura ..................... 43

Correcção keystone 
automática.......................... 41, 80

Correcção vertical  
e horizontal ........................ 42, 80

Corrigir a Distorção Keystone 
Manualmente ........................

Cruz.........................................

Descrição e Funções ................

Desinstalar ...............................

Desligar ...................................

DHCP ......................................

Dinâmico (Dynamic) ....... 51, 7

Distância de funcionamento 
(comando à distância) ...........

Distância de projecção .............

Ecrã Inicial (Startup Screen)....

Ecrã translúcido .......................

Efectuar a Ligação  
a uma Fonte de Vídeo ...........

Efectuar a Ligação  
a um Computador..................

Elevada (High).........................

EMP Monitor...........................

EMP NetworkManager ............

Endereço da Porta de Ligação 
(Gateway Address) ................

Endereço IP (IP Address) .........

B

C

D

E
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Glossár

HDTV

ID do C

ID do V

Indicad

Indicad
da lâm

Indicad
de fun

Indicad
de tem

Instalaç

Instalar
de su

Instalar

Interrup

Keyston

... 87

... 80

... 83

... 72

... 90

... 73

... 68

4, 76

... 86

... 82

... 89

... 22

4, 76

... 98

..... 9

..... 7

..... 7

8, 39

Período de substituição  
da lâmpada..............................124

Polaridade SINC.  
(SYNC Polarity)....................... 89

Ponteiro do rato .......................... 21

Ponteiro (Pointer)........................ 62

Ponto de fixação do suporte  
para montagem no tecto ......8, 145

Porta ...................................... 11, 32

Porta [Audio] ......................... 11, 26

Porta [Audio out] ................... 11, 26

Porta COM (COM Port).............. 87
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Nós:  EPSON AMERICA, INC.
Sediados em:  3840 Kilroy Airport Way

 MS: 3-13
 Long Beach, CA 90806

Telefone:  562-290-5254

Declaramos que este produto está em conformidade com as normas 47 
CFR, Parte 2 e 15 das normas FCC como um dispositivo digital de Classe 
B. Cada produto comercializado é idêntico à unidade correspondente 
testada e é compatível com as normas. Os registos mantidos continuam a 
reflectir que o equipamento produzido está dentro dos limites de variação 
aceites, tendo em conta a quantidade produzida e testada segundo uma 
base estatística e de acordo com as exigências da norma 47CFR 2.909. O 
funcionamento está sujeito a duas condições: (1) este dispositivo não 
pode provocar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo tem de 
aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que 
possam provocar um funcionamento indesejado.

Designação comercial: EPSON

Tipo de produto: Videoprojector

Modelo: EMP-7900/EMP-7900NL

Declaração de Conformidade FCC 
Para Utilizadores dos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os 
limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 
das normas FCC. Estes limites visam proporcionar uma protecção 
razoável contra interferências nocivas em instalações domésticas.  
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar radiofrequências.  
Se o equipamento não for instalado e utilizado de acordo com as 
instruções, poderá causar interferências que prejudiquem a recepção  
do sinal de televisão ou de rádio. No entanto, não é possível garantir  
que tais interferências não possam ocorrer em casos pontuais. Se este 
equipamento estiver a causar interferências na recepção do sinal de rádio 
e televisão, o que pode verificar se ligar e desligar o equipamento,  
tente solucionar o problema de uma das seguintes formas:
• Mude a orientação ou a posição da antena receptora.
• Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
• Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do da tomada 

à qual o receptor está ligado.
• Contacte o fornecedor ou um técnico de rádio/televisão qualificado.

ATENÇÃO
Se ligar um cabo de interface não blindado a este equipamento, invalidará 
a Certificação ou Declaração FCC deste dispositivo e os níveis de 
interferências poderão exceder os limites estabelecidos pela norma FCC 
para este equipamento. É da responsabilidade do utilizador a aquisição e 
utilização de um cabo de interface blindado juntamente com este 
dispositivo. Se este equipamento possuir mais do que um conector para 
interface, não deixe os cabos ligados a interfaces que não está a utilizar. 
Se efectuar alterações não aprovadas pelo fabricante, pode perder o 
direito de utilização do equipamento.

DECLARAÇÃO de CONFORMIDADE
De acordo com a norma 47CFR, Parte 2 e 15 

para Computadores Pessoais e Periféricos de Classe B 
e/ou Processadores e Fontes de Energia 

utilizados com Computadores Pessoais de Classe B 



150

Todos 
ou parc
proces
prévia 
que nã
ao uso
quaisqu

O com
a SEIK
danos, 
resulta
de mod
ou (exc
das ins
EPSON

A SEIK
quaisqu
ou con
EPSON

a da SEIKO EPSON CORPORATION. 
arcas registadas da Apple Computer, Inc. 

a International Business Machines 

 designações comerciais da Microsoft 
dos da América. 
 da Dolby Laboratories.
ações comerciais da Pixelworks, Inc. 

dutos referidos ao longo do manual têm 
formativa, podendo ser designações 
oprietários.
er direitos sobre essas marcas.
os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral  
ialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer 

so electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a 
autorização por escrito da SEIKO EPSON CORPORATION,  
o assume qualquer responsabilidade de patente no que respeita  
  das informações aqui contidas, nem se responsabiliza por 
er danos resultantes do uso das informações aqui contidas.

prador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar  
O EPSON CORPORATION, ou as suas filiais, por quaisquer 
perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, 
ntes de acidentes, abusos ou má utilização do produto,  
ificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, 
luindo os E.U.A.) que resultem da inobservância estrita  
truções de utilização e de manutenção estabelecidas pela SEIKO 
 CORPORATION

O EPSON CORPORAT ION não se responsabiliza por 
er avarias ou problemas provocados pela utilização de opções  

sumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais 
 ou produtos aprovados pela SEIKO EPSON CORPORATION.

Aviso geral: 
EPSON é uma marca reg
Macintosh, Mac e iMac 
IBM é uma marca regist
Corporation. 
Windows e Windows NT
Corporation nos Estados
Dolby é uma marca regi
Pixelworks e DNX são d

Todos os outros nomes d
uma finalidade meramen
comerciais dos respectiv
A EPSON não detém qu

 SEIKO EPSON CORPORATION, 2004
istad
são m
ada d

 são
 Uni
stada
esign

e pro
te in
os pr
aisqu



10

Comando à Distância

• Botão [Effect]  Pág. 62
Pressione este botão para utilizar o ponteiro ou para realçar linhas de imagens de uma 
apresentação.

• Área de emissão de luz do comando à distância  Pág. 14
Envia sinais do comando à distância.

• Indicador luminoso
Acende quando estão a ser enviados sinais do comando à distância.
Fica intermitente quando está a utilizar o modo de arrasto.

• Botões [Page]  Pág. 20
[ ]: Quando estiver a utilizar a função de rato sem fio, pressione este botão para fazer
retroceder diapositivos de um ficheiro do PowerPoint.
[ ]: Quando estiver a utilizar a função de rato sem fio, pressione este botão para fazer
avançar diapositivos de um ficheiro do PowerPoint.

• Botões [E-Zoom]  Pág. 59
[ ]: Amplia partes das imagens sem alterar o tamanho da área de projecção.
[ ]: Reduz as partes das imagens que foram ampliadas com o botão [ ].

• Botão [Power]  Pág. 31, 35
Liga ou desliga o videoprojector.

• Interruptor [R/C]  Pág. 13
Liga e desliga o comando à distância. Não é possível utilizar o comando à distância  
se este interruptor não estiver na posição de activado (ON).

• Botão [ ]  Pág. 21, 91, 108
Se pressionar este botão enquanto estiver a visualizar um menu de configuração ou de ajuda, 
este botão selecciona itens do menu e valores de definição. Se pressionar este botão enquanto 
estiver a utilizar a função de rato sem fio, desloca o ponteiro na direcção em que pressionou 
o botão.

• Botão [Enter( )]  Pág. 21, 91, 108
Aceita um menu ou item de ajuda ou apresenta o ecrã ou menu seguintes quando está  
a visualizar um menu de configuração ou de ajuda.
Funciona como a tecla esquerda do rato quando estiver a utilizar a função de rato  
sem fio. Se mantiver o botão pressionado durante 1,5 segundos, o botão acende e o modo 
de arrasto fica activado. 

• Botão [Menu]  Pág. 91
Mostra e oculta o menu de configuração.

• Botão [A/V Mute]  Pág. 58
Sempre que pressionar este botão, o áudio e o vídeo são activados ou desactivados.

• Botão [Resize]  Pág. 66
Quando estiver a projectar imagens de computador, alterna entre uma apresentação de tamanho 
real e uma apresentação redimensionada. Quando estiver a projectar imagens de vídeo, muda a 
relação de aspectog sempre que pressionar o botão.

• Botão [Freeze]  Pág. 59
Sempre que pressionar o botão, o modo de pausa das imagens é activado ou desactivado.

• Botão [Color Mode]  Pág. 51
Selecciona o modo de cor. Sempre que pressionar o botão, o modo de cor muda pela seguinte ordem: 
Dinâmico (Dynamic), Apresentação (Presentation), Teatro (Theatre), Sala de Estar (Living Room) 
e sRGBg.

• Botão [PinP]  Pág. 60
Sempre que pressionar este botão, a função P in P é activada ou desactivada.

• Botão [ ] (iluminação)
Quando pressiona este botão, todos os botões, excepto [ ], [Enter], [ESC], [Num] e [ID] 
acendem durante cerca de 10 segundos.

• Botões [Source]  Pág. 32
[DVI]: Muda a fonte de vídeo para a fonte ligada à porta [DVI].
[Comp]: Muda a fonte de vídeo para a fonte ligada à porta [Computer].
[BNC]: Muda a fonte de vídeo para a fonte ligada à porta [BNC].
[S-Video]: Muda a fonte de vídeo para a fonte ligada à porta [S-Video].
[Video]: Muda a fonte de vídeo para a fonte ligada à porta [Video].
[EasyMP]:Este videoprojector não utiliza esta função.

• Botões [Volume]  Pág. 52
Ajustam o volume do som.

• Botão [Preset]  Pág. 64
Repõe as definições guardadas com a opção Predefinir (Preset) do menu (Vídeo).

• Botão [Preview]  Pág. 33
Sempre que pressionar este botão, a função de pré-visualização é activada ou desactivada.

• Botão [ESC( )]  Pág. 21, 92, 108
Interrompe a função actual. Apresenta o ecrã ou menu anteriores enquanto visualiza um menu 
de configuração ou de ajuda. Funciona como a tecla direita do rato quando estiver a utilizar  
a função de rato sem fio. Se mantiver o botão pressionado durante 1,5 segundos, o botão 
acende e o modo de arrasto fica activado.

• Botão [Help]  Pág. 108
Sempre que pressionar este botão, apresenta ou oculta o menu de ajuda interactiva, que é útil 
se ocorrer algum problema.

• Botões numéricos  Pág. 70, 96
Pode utilizar estes botões para inserir números de 0 a 9 quando tiver pressionado o botão [ID] 
ou [Num].

• Botão [ID]  Pág. 70
Permite registar um número de identificação (ID) para o comando à distância.

• Botão [Num]  Pág. 55, 96
Utilizado para efectuar definições de Rede (Network) no menu Avançado2 (Advanced2).

• Porta [Remote]  Pág. 14, 134
Ligue o conjunto de cabos do comando à distância opcional para enviar sinais do comando  
à distância para o videoprojector.

• Botão [Auto]  Pág. 48
Ajusta e optimiza automaticamente sinais de vídeo RGB analógicos de um computador.

• Botão [Wall Shot]  Pág. 46
Corrige automaticamente as cores de acordo com as cores originais quando estiver  
a projectar em quadros escuros ou paredes.

Descrição e Funções
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