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 Guarde este manual em um lugar seguro para futuras consultas.
 Visite o site abaixo para a última versão deste manual. 
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 DLP é uma marca registrada da Texas Instruments dos Estados Unidos.
 Microsoft e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation 

nos Estados Unidos e outros países.
 HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou 

marcas registradas da HDMI Licensing, LLC.
 PJLink é uma marca comercial pendente ou uma marca registrada no Japão, Estados Unidos e 

outros países e áreas.
 Crestron e Crestron Connected são marcas registradas da Crestron Electronics, Inc. dos 

Estados Unidos.
 AMX é uma marca registrada da AMX LLC dos Estados Unidos.
 XGA é uma marca registrada da IBM Corporation dos Estados Unidos.
 Todos os outros nomes de empresas e produtos mencionados aqui podem ser marcas 

registradas ou marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.
 Partes deste produto são baseadas parcialmente no trabalho do Independent JPEG Group.

 O conteúdo deste Guia do Usuário está sujeito a modificações sem aviso prévio.
 É proibido copiar este manual no todo ou em parte. Você está autorizado a usar este manual 

somente para o seu próprio uso pessoal. O uso para qualquer outro propósito é proibido sem a 
permissão da CASIO COMPUTER CO., LTD.

 A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer lucros 
perdidos ou reclamações de terceiros decorrentes do uso deste produto ou deste manual.

 A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas 
ou lucros perdidos decorrentes da perda de dados devido a um mau funcionamento ou 
manutenção deste produto, ou por qualquer outro motivo.

 As telas de amostra mostradas neste manual são apresentadas unicamente para propósitos 
ilustrativos e podem não representar exatamente as telas reais produzidas pelo produto.

 As capturas de tela neste manual são todas da versão em inglês. Alguns dos termos usados no 
texto explicativo também são baseados nas telas da versão em inglês.
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Precauções de segurança

Precauções durante o uso

 A supervisão de um adulto é necessária 
sempre que houver crianças pequenas, 
especialmente quando houver a 
possibilidade de crianças entrarem em 
contato com o projetor.

 Fumaça, odor, calor e outras 
anormalidades

Se você perceber alguma fumaça, odor 
estranho ou qualquer outra 
anormalidade, pare de usar o projetor 
imediatamente. Continuar a usar criará 
o risco de incêndio e choque elétrico. 
Realize os seguintes passos 
imediatamente.

Mau funcionamento
Pare de usar o projetor imediatamente 
se aparecer uma tela anormal, ou se 
ocorrer qualquer outra coisa anormal 
embora você esteja operando o projetor 
corretamente. Continuar a usar criará o 
risco de incêndio e choque elétrico. 
Realize os seguintes passos 
imediatamente.

Obrigado por escolher este produto CASIO. Certifique-se de ler estas “Precauções de segurança” 
antes de tentar usar o produto. Depois de ler este Guia do Usuário, guarde-o num lugar seguro para 
futuras consultas.

Sobre os símbolos de segurança
Vários símbolos são empregados neste Guia do Usuário e no próprio produto para garantir o uso 
seguro, bem como para proteger o usuário e outras pessoas contra o risco de ferimentos e contra 
danos materiais. O significado de cada um dos símbolos é explicado a seguir.

Exemplos de ícones

*Perigo Este símbolo indica uma informação que, se for ignorada ou aplicada 
incorretamente, criará o risco de morte ou sérios ferimentos.

*Advertência Este símbolo indica uma informação que, se for ignorada ou aplicada 
incorretamente, poderia criar o risco de morte ou sérios ferimentos.

*Precaução Este símbolo indica uma informação que, se for ignorada ou aplicada 
incorretamente, poderia criar o risco de ferimentos ou danos materiais.

’ Um triângulo indica uma situação contra a qual você precisa ter cuidado. O exemplo 
mostrado aqui indica que você deve tomar cuidado com choques elétricos.

!
Um círculo com uma linha transversal nele indica uma ação que você não deve realizar. A 
ação específica é indicada pela figura dentro do círculo. O exemplo mostrado aqui significa 
que a desmontagem é proibida.

$
Um círculo preto indica uma ação que você deve realizar. A ação específica é indicada pela 
figura dentro do círculo. O exemplo mostrado aqui indica que você deve desconectar o cabo 
de alimentação da tomada elétrica.

Advertência

1. Desconecte o projetor.
2. Entre em contato com o seu revendedor 

original ou centro de assistência técnica 
autorizada da CASIO.

*

-

1. Desligue o projetor.
2. Desconecte o projetor.
3. Entre em contato com o seu revendedor 

original ou centro de assistência técnica 
autorizada da CASIO.

-
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Cabo de alimentação
O uso inadequado do cabo de 
alimentação cria o risco de incêndio e 
choque elétrico.
Certifique-se de observar sempre as 
seguintes precauções.

• Certifique-se de usar somente os acessórios 
que vêm com o projetor.

• Certifique-se de usar uma fonte de energia 
com a mesma voltagem especificada para o 
projetor.

• Não sobrecarregue uma tomada elétrica com 
muitos dispositivos.

• Não posicione o cabo de alimentação perto 
de um aquecedor.

• Não use o cabo de alimentação que vem com 
o projetor para nenhum outro dispositivo.

• Não compartilhe a tomada elétrica usada para 
o projetor com outros dispositivos. Se você 
estiver usando um cabo de extensão, 
certifique-se de que a taxa de amperagem do 
cabo de extensão seja compatível com o valor 
do consumo de corrente deste projetor.

• Nunca use o cabo de alimentação enquanto 
ainda estiver enrolado em um feixe.

• Use uma tomada elétrica localizada num lugar 
conveniente, de fácil acesso para quando 
precisar desconectar o projetor.

Um cabo de alimentação danificado 
cria o risco de incêndio e choque 
elétrico.
Certifique-se de observar sempre as 
seguintes precauções.

• Nunca coloque objetos pesados sobre o cabo 
de alimentação e nunca o exponha ao calor.

• Certifique-se de que o cabo de alimentação 
não seja comprimido entre a parede e o 
suporte ou mesa onde o projetor estiver 
localizado, e nunca cubra o cabo de 
alimentação com uma almofada ou outro 
objeto.

• Nunca tente modificar o cabo de alimentação, 
não permita que ele sofra danos, nem o sujeite 
a uma curvatura excessiva.

• Não torça o cabo de alimentação nem o puxe.
Nunca toque no cabo de alimentação 
ou plugue com as mãos molhadas.
Fazer isso cria o risco de choque 
elétrico.

• Quando usar este projetor no país onde o 
comprou, certifique-se de usar o cabo de 
alimentação que vem com o projetor. Sempre 
que usar o projetor em outro país, 
certifique-se de comprar e usar um cabo de 
alimentação que seja especificado para a 
voltagem de tal país. Certifique-se também de 
conhecer as Normas de Segurança aplicáveis 
em tal país.

Quando sair de casa, certifique-se de 
que o projetor esteja num lugar fora do 
alcance de animais domésticos, e 
desconecte o cabo de alimentação da 
tomada elétrica. Um cabo de 
alimentação danificado por mastigação 
pode causar curto-circuitos e cria o 
risco de incêndio.

Água e matérias estranhas
Nunca permita que o projetor seja 
molhado. A água cria o risco de 
incêndio e choque elétrico.
Nunca coloque um vaso ou algum outro 
recipiente com água em cima do 
projetor. A água cria o risco de incêndio 
e choque elétrico.
A entrada de água ou outro líquido, ou 
de uma matéria estranha (metal, etc.) no 
projetor cria o risco de incêndio e 
choque elétrico. Se entrar qualquer 
coisa dentro do projetor, realize os 
seguintes passos imediatamente.

Desmontagem e modificação
Nunca tente desmontar o projetor ou 
modificá-lo de qualquer maneira. O 
projetor contém um grande número de 
componentes de alta voltagem que 
criam o risco de choque elétrico e 
queimadura. Lembre-se também que 
os problemas causados por uma 
desmontagem ou modificação não 
autorizada do projetor não são cobertos 
pela garantia e não são elegíveis para 
reparo pela CASIO.

Certifique-se de encarregar qualquer inspeção 
interna, conserto e reparo ao seu revendedor 
original ou centro de assistência técnica 
autorizada da CASIO.

+

-

"

1. Desligue o projetor.
2. Desconecte o projetor.
3. Entre em contato com o seu revendedor 

original ou centro de assistência técnica 
autorizada da CASIO.

-

+

%

%

!
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Queda e impacto
Continuar a usar o projetor danificado 
por uma queda ou outro tratamento 
inadequado cria o risco de incêndio e 
choque elétrico. Realize os seguintes 
passos imediatamente.

 Eliminação por incineração
Nunca tente eliminar o projetor por 
incineração. Fazer isso pode causar 
uma explosão, o que criará o risco de 
incêndio e ferimentos.

 Emissão de luz do projetor

Bloqueio das aberturas de ventilação
Nunca permita que as aberturas de 
ventilação fiquem bloqueadas. Fazer 
isso provocará a formação interna de 
calor, o que criará o risco de incêndio e 
ruptura do projetor. Tocar no projetor 
enquanto ele está quente cria o risco de 
queimaduras. Certifique-se de observar 
sempre as seguintes precauções.

• Mantenha uma distância de pelo menos 6 cm 
entre a frente do projetor (da qual a luz é 
emitida) e a superfície de projeção (tela). 
Mantenha uma distância de pelo menos 
30 cm entre as superfícies e os outros lados 
do projetor.

• Não insira o projetor num espaço com má 
circulação de ar.

• Nunca cubra o projetor com um cobertor ou 
algo similar.

• Posicione o projetor numa superfície plana e 
firme para o uso. Nunca use o projetor 
colocado num tapete, cobertor, toalha, 
almofada ou outra superfície maleável.

• Nunca ponha o projetor de pé em um dos 
lados durante o uso.

Gabinete do projetor
Nunca abra o gabinete do projetor. 
Fazer isso cria o risco de choque 
elétrico.

 Limpeza
Antes de limpar o projetor, certifique-se 
de desligá-lo e de desconectá-lo da 
tomada elétrica. Deixar de fazer isso 
cria o risco de choque elétrico.

Aberturas de saída de ar
As aberturas de saída de ar ficam muito quentes 
durante o funcionamento do projetor. Nunca 
toque nelas. Fazer isso cria o risco de 
queimaduras. As áreas perto das aberturas de 
saída de ar também ficam quentes. Nunca 
posicione objetos feitos de plástico ou outros 
materiais sensíveis ao calor perto ou sob o 
projetor. Fazer isso cria o risco de deformação e 
descoloração do objeto.

 Localização
Nunca posicione o projetor em qualquer um dos 
seguintes tipos de lugares. Fazer isso cria o risco 
de incêndio e choque elétrico.
• Perto de uma área sujeita a fortes vibrações
• Uma área sujeita a grandes quantidades de 

umidade e poeira
• Em uma cozinha ou outra área exposta a 

fumaça oleosa
• Perto de um aquecedor, num tapete 

aquecido, ou numa área exposta à luz direta 
do sol

• Uma área sujeita a temperaturas extremas (O 
intervalo da temperatura de funcionamento é 
de 5°C a 35°C).

1. Desligue o projetor.
2. Desconecte o projetor.
3. Entre em contato com o seu revendedor 

original ou centro de assistência técnica 
autorizada da CASIO.

• Nunca olhe diretamente para a lente, 
aberturas de admissão ou saída de ar 
enquanto a luz estiver acesa. Quando 
ligar o projetor, certifique-se de que 
não haja ninguém olhando 
diretamente para a lente, aberturas 
de admissão ou saída de ar. A forte 
luz emitida pelo projetor cria o risco 
de danos aos olhos.

• Não tente usar uma lupa, espelho ou 
outro objeto similar para redirecionar 
ou refletir a luz do projetor, e nunca 
segure ou coloque tais objetos no 
trajeto da luz do projetor. A luz 
refratada ou refletida pode brilhar nos 
olhos de uma pessoa e criar o risco 
de uma lesão ocular.

-

-

-

-

’

$
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Objetos pesados
Nunca coloque objetos pesados sobre o projetor 
nem suba no projetor. Fazer isso cria o risco de 
incêndio e choque elétrico.

Água
Nunca posicione o projetor num quarto de 
banho ou em qualquer outro lugar onde haja a 
probabilidade de salpicos de água nele.

 Localização instável
Nunca coloque o projetor numa 
superfície instável ou numa prateleira 
alta. Fazer isso pode causar a queda do 
mesmo, criando o risco de ferimentos.

Uso do projetor num suporte com 
rodízios

Sempre que usar o projetor num suporte com 
rodízios, certifique-se de travar os rodízios 
quando não mover o suporte.

Relâmpagos
Durante uma tempestade com relâmpagos, não 
toque no plugue do cabo de alimentação do 
projetor.

Controle remoto
Nunca tente desmontar o controle 
remoto ou modificá-lo de qualquer 
maneira. Fazer isso cria o risco de 
choque elétrico, queimaduras e outros 
ferimentos. Certifique-se de encarregar 
qualquer inspeção interna, conserto e 
reparo ao seu revendedor original ou 
centro de assistência técnica 
autorizada da CASIO.
Nunca deixe o controle remoto ficar 
molhado. A água cria o risco de 
incêndio e choque elétrico.

Ondas de rádio emitidas pelo 
adaptador sem fio YW-40 (incluído ou 
comprado separadamente)

Nunca use este produto dentro de uma 
aeronave ou instalação médica, ou em 
qualquer outro lugar onde o uso de tais 
dispositivos seja proibido. As ondas de 
rádio podem ter um efeito sobre o 
funcionamento dos equipamentos 
eletrônicos e equipamentos médicos, e 
causar acidentes.

Não use este produto nas proximidades 
de instrumentos eletrônicos de alta 
precisão ou de dispositivos eletrônicos 
que manipulam sinais de rádio fracos. 
As ondas de rádio podem ter um efeito 
sobre o funcionamento de tais 
equipamentos e causar acidentes.

• Se você estiver usando um marca-passos ou 
um outro dispositivo médico eletrônico, 
certifique-se de consultar o seu médico ou o 
fabricante do dispositivo antes de usar este 
produto.

Não use sprays de gás inflamável nas 
proximidades

Não borrife gás inflamável no ou nas 
proximidades do projetor. O gás pode 
inflamar e criar o risco de incêndio.

Cabo de alimentação
O uso inadequado do cabo de 
alimentação cria o risco de incêndio e 
choque elétrico. Certifique-se de 
observar sempre as seguintes 
precauções.

• Quando desconectar o cabo de alimentação, 
sempre segure o plugue e nunca puxe pelo 
próprio cabo.

• Insira o plugue na tomada elétrica 
completamente.

• Depois de usar o projetor, desconecte-o da 
tomada elétrica.

• Desconecte o projetor da tomada elétrica se 
não planeja usá-lo durante um longo período 
de tempo.

• Pelo menos uma vez ao ano, desconecte o 
cabo de alimentação e use um pano seco ou 
aspirador de pó para limpar a poeira da área 
ao redor dos pinos do plugue do cabo de 
alimentação.

• Nunca use um detergente para limpar o cabo 
de alimentação, especialmente o plugue e a 
tomada.

• Antes de mover o projetor, certifique-se de 
desligá-lo e de desconectá-lo da tomada 
elétrica.

Backup de dados importantes
Certifique-se de guardar registros 
escritos separados de todos os dados 
armazenados na memória do projetor. 
Os dados da memória podem ser 
perdidos devido a uma ruptura, 
manutenção, etc.

-

!

+

-

Precaução

-

-

*

-

+

B
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Durante a projeção, certifique-se de 
que não haja nada na frente da lente 
bloqueando a luz.

Um objeto na frente da lente cria o risco de 
incêndio.

 Efeito de lente
Nunca deixe um aquário ou outro objeto que 
produza um efeito de lente na frente do projetor 
enquanto a fonte luminosa estiver acesa. Tal 
objeto cria o risco de incêndio.

 Lente
Nunca toque na lente com a mão.

Adaptador sem fio YW-40 (incluído ou 
comprado separadamente)

Mantenha o adaptador sem fio fora do 
alcance de crianças pequenas. O 
engolimento acidental de um adaptador 
sem fio pode interferir com a respiração 
apropriada e criar uma situação 
ameaçadora à vida.

Precauções relativas às pilhas

O uso incorreto das pilhas pode causar seu 
vazamento, manchando a área ao redor delas, 
ou sua explosão, criando o risco de incêndio e 
ferimentos. Certifique-se de observar sempre as 
seguintes precauções.

O uso incorreto das pilhas pode causar seu 
vazamento, manchando a área ao redor delas, 
ou sua explosão, criando o risco de incêndio e 
ferimentos. Certifique-se sempre de observar a 
seguinte precaução.

Pilhas esgotadas
Certifique-se de retirar as pilhas esgotadas do 
controle remoto o mais rápido possível.

 Eliminação das pilhas
Certifique-se de eliminar as pilhas usadas de 
acordo com as regras e regulamentos locais.

Magnetismo

Este projetor possui um ímã em seu 
interior. Por esta razão, ele não deve ser 
usado nas proximidades de alguém que 
usa um marca-passos ou um outro 
dispositivo médico elétrico. Se ocorrer 
algum problema, afaste o projetor da 
pessoa que esteja experimentando o 
problema e consulte um médico.
Mantenha o projetor afastado de discos 
flexíveis, cartões magnéticos, fitas 
magnéticas, cartões pré-pagos, 
cheques e outros meios que usam 
registro magnético. O projetor pode 
corromper os dados gravados nos 
meios magnéticos.

Perigo
Se o líquido vazante de uma pilha 
alcalina entrar em contato com seus 
olhos, tome os seguintes passos 
imediatamente.

1. Não esfregue os olhos! Lave os olhos com 
água limpa.

2. Procure um médico imediatamente. Deixar de 
tomar as ações imediatas que são 
necessárias pode provocar a perda da visão.

Advertência

• Nunca tente desmontar as pilhas nem 
as deixe entrar em curto-circuito.

• Nunca exponha as pilhas ao calor nem 
as atire ao fogo.

• Nunca misture pilhas usadas com 
novas.

• Nunca misture pilhas de tipos 
diferentes.

• Nunca tente recarregar as pilhas.

-

*

+

*

-

• Certifique-se de instalar as pilhas com 
suas polaridades nas direções 
corretas.

Precaução

• Use somente o tipo de pilhas que é 
especificado para o controle remoto.

• Retire as pilhas do controle remoto se 
não planeja usá-lo durante um longo 
período de tempo.

Precaução

+

*

-

+

*

+

-

B
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Outros

Não limpar o projetor por um longo período de 
tempo e permitir a acumulação de poeira no seu 
interior cria o risco de incêndio e acidentes, e 
pode causar a perda da luminosidade de 
projeção. Entre em contato com o seu 
revendedor original ou com o centro de 
assistência técnica autorizada da CASIO uma 
vez por ano para ter a limpeza interior do 
projetor. Repare que a limpeza será cobrada.

Certifique-se de seguir todas as leis e 
regulamentos locais aplicáveis, e não 
desmonte o projetor quando 
eliminá-lo.

Precaução*
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Precauções relativas à operação

 A fonte luminosa do projetor emprega um laser e um LED.
 A vida da fonte luminosa é estimada em aproximadamente 20.000 horas. A vida real dependerá das 

condições de uso, das definições feitas no menu de configuração, e das diferenças entre cada 
fonte luminosa individual.

 A fonte luminosa é garantida pelo período indicado no certificado de garantia ou durante 6.000 
horas, o que vier primeiro.

 A falha da fonte luminosa para se acender ou um queda notável do brilho da fonte luminosa indica 
o fim da vida útil da fonte luminosa. Entre em contato com o seu revendedor original ou centro de 
assistência técnica autorizada da CASIO para a substituição. Lembre-se também que os 
problemas causados por uma desmontagem ou modificação não autorizada do projetor não são 
cobertos pela garantia e não são elegíveis para reparo pela CASIO.

Sobre a fonte luminosa

Emissão de luz do projetor

• Nunca olhe diretamente para a lente enquanto a luz 
estiver acesa. 
Especial cuidado é necessário quando houver crianças.
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Precauções relativas à radiação laser
Etiqueta para Fora dos EUA 1: Este projetor é um dispositivo laser de Classe 1 que cumpre com a 

norma IEC 60825-1: 2014.
Etiqueta para os EUA 2: Este projetor é um dispositivo laser de Classe 2 que cumpre com a norma 

IEC 60825-1: 2007.
 Este projetor tem um módulo laser incorporado. A desmontagem ou modificação é muito perigosa 

e nunca deve ser tentada.
 Qualquer operação ou ajuste não instruído especificamente pelo guia do usuário cria o risco de 

uma exposição perigosa à radiação laser.

Precauções relativas à saída de ar (Etiqueta 3)

Precauções relativas ao laser e alta temperatura 
(Verifique a etiqueta no projetor)

&
 As saídas de ar ficam muito quentes durante a projeção. Nunca toque nas aberturas de 

ventilação nem permita que fiquem bloqueadas.
 Não insira objetos estranhos.

Etiqueta 1

Etiqueta 2

Parte inferior

Parte traseira Etiqueta 3
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Este projetor é feito de componentes de precisão. Deixar de observar as seguintes precauções pode 
resultar na inabilidade para armazenar os dados corretamente ou num mau funcionamento.

Nunca use nem guarde o projetor nos seguintes lugares. Fazer isso cria o risco de 
mau funcionamento e danos do projetor.

Certifique-se de que o receptor dos sinais de controle remoto não seja exposto à 
luz fluorescente, luz do sol ou outra luz forte. Uma luz forte pode provocar um mau 
funcionamento.

 Evite usar o projetor nas seguintes condições. Tais condições criam o risco de 
mau funcionamento e danos do projetor.

 Sempre que colocar o projetor em algum lugar ou realizar qualquer operação que 
envolva movê-lo ou reorientá-lo, tome cuidado para não prender os dedos sob o 
projetor.

Nunca deixe pilhas esgotadas dentro do controle remoto durante um longo 
período de tempo.

Pilhas esgotadas podem vazar, provocando um mau funcionamento e danos do controle remoto. 
Certifique-se de trocar as pilhas pelo menos uma vez por ano, independentemente de quanto usar o 
controle remoto durante esse período.

 Limpe com um pano macio e seco.
Quando estiver muito sujo, use um pano macio umedecido numa solução fraca de água com um 
detergente neutro suave. Torça bem o pano para eliminar o excesso de água antes de limpar. Nunca 
use diluentes, benzina ou qualquer outro agente volátil para limpar o projetor. Fazer isso pode 
remover suas marcações e causar manchas na caixa.

Pontos apagados na tela
Embora este projetor seja fabricado com a mais avançada tecnologia digital disponível atualmente, 
alguns dos pontos na tela podem ficar apagados. Isto, no entanto, é normal e não indica um mau 
funcionamento.

Nunca sujeite o projetor a impactos fortes durante a projeção.
Se o projetor for sujeito a um impacto forte acidentalmente, a imagem de projeção ficará em branco 
momentaneamente. A imagem reaparecerá após um breve momento, mas sua cor poderá estar 
errada ou pode ser acompanhada de uma mensagem de erro.
Se a cor da imagem projetada estiver errada, selecione de novo a fonte de entrada atual. Se isso não 
retornar a imagem projetada à sua cor apropriada, desligue o projetor e, em seguida, ligue-o de novo.
Se a imagem reaparecer com uma mensagem de erro, corrija o problema de acordo com as 
explicações dadas em “Indicadores de erro e mensagens de advertência” (página 47).

Outras precauções

 Lugares sujeitos a cargas eletrostáticas
 Lugares sujeitos a temperaturas extremas
 Lugares muito úmidos
 Lugares sujeitos a mudanças bruscas da temperatura
 Lugares com muita poeira
 Numa superfície vacilante, inclinada ou instável
 Lugares onde haja o perigo do produto ficar molhado
 Lugares sujeitos a grandes quantidades de fumaça oleosa ou outras fumaças
 Lugares onde existe o risco de danos provocados por sal
 Localizações em que gases corrosivos (como o gás de enxofre em fontes termais) sejam gerados

 Evite áreas sujeitas a temperaturas extremas (o intervalo da temperatura de funcionamento é de 
5°C a 35°C).

 Nunca coloque objetos pesados sobre o projetor nem suba no projetor.
 Nunca insira nem permita a queda de objetos no projetor.
 Nunca coloque um vaso ou algum outro recipiente com água em cima do projetor.
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Use uma tomada elétrica perto do projetor. Sempre use o projetor de forma que o 
cabo de alimentação possa ser desconectado facilmente.

O adaptador sem YW-40 (incluído ou comprado separadamente) suporta apenas a 
banda de 2,4 GHz.

Correção da distorção trapezoidal e qualidade da imagem
Realizar a correção da distorção trapezoidal faz que a imagem seja comprimida antes de ser 
projetada. Isso pode resultar na distorção da imagem ou na perda da qualidade da imagem. Se isso 
acontecer, altere a orientação do projetor e/ou tela de forma que fique tanto quanto possível como na 
ilustração em “Configuração do projetor” (página 19).
Se a qualidade da imagem for sua prioridade mais alta, desative a correção da distorção trapezoidal e 
posicione o projetor de forma que fique direcionado em linha reta para a tela.

 Mesmo que o projetor ainda esteja dentro do período de garantia, você será cobrado pelo conserto 
se o defeito tiver sido causado pelo funcionamento ininterrupto do projetor durante períodos 
prolongados (como 24 horas) ou se o projetor tiver sido configurado e usado sem a observação das 
“Precauções relativas à instalação” (página 19).

 O uso em um ambiente de alta temperatura ou em ambientes sujeitos a grandes quantidades de 
poeira, fumaça oleosa, fumo de tabaco, ou qualquer outro tipo de fumaça pode encurtar os ciclos 
de substituição e exigir a substituição mais frequente do motor ótico e de outros componentes. 
Repare que você será cobrado por tal substituição. Para maiores detalhes sobre os ciclos de 
substituições e taxas, contate um centro de assistência técnica autorizada da CASIO.

Condensação
Mover o projetor de um quarto frio para um quarto aquecido, ligar um aquecedor em um quarto frio, e 
outras condições semelhantes podem causar a condensação (embaçamento) da lente do projetor e/
ou interior do projetor, o que pode deixar a imagem projetada parecer fora de foco, além de poder 
causar um mau funcionamento e outros problemas. Se isso acontecer, desligue o projetor e espere 
um pouco até que a condensação desapareça naturalmente. Depois disso, você poderá ver a imagem 
projetada normalmente.

 Fornecimento de energia para equipamento externo
Desligar o projetor também corta a energia que estiver sendo fornecida para o equipamento externo. 
Repare que a energia que estiver sendo fornecida também é cortada quando o projetor é desligado 
devido ao reinício por sua função de autoverificação ou ao desligamento automático, devido a algum 
erro, ou por qualquer outra razão. Dependendo do equipamento externo que estiver sendo usado, o 
corte do fornecimento de energia pode causar a perda ou a corrupção de dados que estiverem sendo 
editados. Tenha o hábito de armazenar os dados com frequência no equipamento externo que estiver 
sendo alimentado pelo projetor. Repare que a CASIO COMPUTER CO., LTD. não será responsável de 
nenhuma maneira por qualquer perda ou corrupção de dados.

As aberturas de saída de ar do projetor e a área ao redor das 
aberturas ficam muito quentes durante o funcionamento, 
permanecendo quentes por algum tempo mesmo depois do 
projetor ser desligado. Por esta razão, você deve segurar o 
projetor como mostrado na ilustração para movê-lo.

Precaução ao manipular o projetor após o uso

D
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Preparativos

Ao desembalar o projetor, confira se todos os itens listados abaixo estão presentes.
 Projetor
 Controle remoto sem fio YT-131 (XJ-UT311WN, XJ-UT351WN)
 Controle remoto sem fio YT-160 (XJ-UT331X, XJ-UT351W)
 Pilhas de teste (Tamanho AAA × 2)
 Cabo de alimentação de CA
 Cobertura do cabo
 Folha “Precauções de segurança”
 Folha “Leia Isto Primeiro”
 Garantia
 Adaptador sem fio YW-40 (apenas XJ-UT311WN)

Esta seção explica o fluxo operacional até o ponto em que a projeção é iniciada.

1. Coloque as pilhas de teste que vêm com o projetor no controle remoto.

 Use somente pilhas alcalinas para alimentar o controle remoto.

2. Coloque o projetor numa mesa, escrivaninha ou suporte que seja nivelado e 
firme, certificando-se de assegurar um espaço suficiente ao seu redor.
 “Precauções de segurança” (página 6), “Precauções relativas à operação” (página 12)
 “Configuração do projetor” (página 19), “Precauções relativas à instalação” (página 19)

Você precisará comprar acessórios especiais para montar este projetor numa parede. Para 
maiores detalhes, entre em contato com o revendedor onde comprou o projetor.

3. Ajuste o ângulo vertical do projetor.
 “Para ajustar o ângulo vertical do projetor” (página 19)

4. Use o cabo de alimentação fornecido para conectar o projetor a uma tomada 
elétrica.

5. Conecte o projetor a um dispositivo de saída de imagem e/ou dispositivo de 
saída de áudio e, em seguida, ligue cada dispositivo.
 “Conexão com um dispositivo externo” (página 20)

Desembalagem

Fluxo operacional para projeção
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6. Pressione a tecla [P] para ligar o projetor.
 Ao ligar o projetor pela primeira vez, uma janela “Idioma” aparecerá no centro da tela de 

projeção. Escolha o idioma desejado.

7. Use a tecla [INPUT] para selecionar a fonte de entrada.
 “Selecionar a fonte de entrada (INPUT)” (página 24)

8. Use a alavanca de foco para ajustar o foco.
 “Guia geral” (página 17)

9. Realize a correção da distorção trapezoidal e ajuste o brilho conforme 
necessário.
 “Usar a correção manual da distorção trapezoidal ( / ) (KEYSTONE)” (página 24), “Controle 

de Luz” (página 27).

10. Após a conclusão da projeção, pressione a tecla [P] para desligar o projetor.

Nota
 Este produto também foi concebido para sistema de distribuição de energia IT com voltagem 

de fase a fase de 230 V.

Guia geral

*1 O orifício de trava antifurto é provido para a conexão de uma corrente antifurto. Visite o website da 
Kensington no endereço http://www.kensington.com/ para maiores informações.

Alavanca de foco

Terminal de CA

Receptor dos sinais de controle remoto

Terminais

Sensor de brilho

Tecla [P]

Indicadores

Painel de controle

Aberturas de admissão de ar

Aberturas de saída de ar
(lado esquerdo)

Lente de projeção

Barra de segurança

Orifício de trava de segurança*1

Aberturas de 
admissão de ar

http://www.kensington.com/
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Painel de controle e indicadores

Terminais

1 Terminal LAN (Apenas modelos de rede)

2 Porta USB-A (5V/2A) (XJ-UT311WN, XJ-UT351WN) ou 
porta DC (5V/2A) (XJ-UT331X, XJ-UT351W)

3 Porta LOGO

4 Terminal HDMI 2 (Apenas XJ-UT351W e XJ-UT351WN)

5 Terminal HDMI 1

6 Terminal AUDIO IN 1

7 Terminal AUDIO IN 2

8 Terminal MONITOR OUT

9 Terminal COMPUTER IN 1

bk Terminal COMPUTER IN 2

bl Terminal MIC

bm Terminal AUDIO OUT

bn Terminal AUDIO IN R L

bo Terminal VIDEO

bp Terminal S-VIDEO

bqPorta SERIAL

Indicador TEMP

Indicador LIGHT

Tecla [ENTER]

Indicador POWER/STANDBY

Tecla [MENU] Tecla [ON/Stand-byP]

Tecla [ESC]

Tecla [INPUT]

Teclas de cursor (q/w/U/I)

Tecla [AUTO]

Sensor de brilho

�� �� �� ���� ��
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Padrão de Teste
Você pode projetar um padrão de teste ao configurar o projetor para ajudá-lo a determinar o tamanho 
adequado da imagem, orientação do projetor, etc. Para obter detalhes, consulte “Projeção do padrão 
de teste” na página 28.

 Use uma tomada elétrica localizada num lugar conveniente, de fácil acesso para quando precisar 
desconectar o projetor.

 Mantenha uma distância de pelo menos 6 cm entre a frente do projetor (da qual a luz é emitida) e a 
superfície de projeção (tela). Mantenha uma distância de pelo menos 30 cm entre as superfícies e 
os outros lados do projetor. Não deve haver objetos dentro das distâncias acima desde o projetor. 
Especial cuidado deve ser tomado para manter objetos afastados da admissão de ar e das 
aberturas de saída de ar do projetor.

 O fluxo de ar de um aparelho de ar condicionado pode soprar o calor descarregado pela área ao 
redor da lente do projetor, causando o aparecimento de ondulações de calor na imagem projetada. 
Se isso acontecer, ajuste o fluxo de ar do aparelho de ar condicionado ou mova o projetor.

Configuração do projetor

Posicione o projetor numa 
escrivaninha, mesa ou suporte que seja 
firme e nivelado. Certifique-se de 
proporcionar um espaço suficiente nos 
lados e parte traseira do projetor para a 
ventilação apropriada. As ilustrações 
abaixo mostram como o projetor deve 
ser orientado para uma projeção ótima 
em relação à tela.

Para ajustar o ângulo vertical do projetor
1Gire o pé único na parte frontal inferior do projetor 

para ajustar com precisão o ângulo vertical do 
projetor.

2Gire os dois pés na parte traseira inferior do projetor 
para ajustar com precisão o ângulo horizontal do 
projetor.

Precauções relativas à instalação

Tela

21
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Antes de iniciar a projeção, primeiro você precisa conectar um computador, dispositivo de vídeo e/ou 
outros dispositivos externos ao projetor.
 Para as informações sobre as localizações dos terminais que correspondem aos números na 

coluna “Terminal do projetor” da tabela, consulte “Terminais” (página 18).
 Se não for fornecido um cabo com o projetor para uma conexão, use um cabo disponível 

comercialmente. Ao selecionar um cabo, certifique-se de que as formas dos seus conectores se 
ajustem às formas dos terminais do projetor e de outros equipamentos.

Conexão a um dispositivo de saída de imagem
Você pode ter múltiplos dispositivos de saída de imagem conectados ao projetor ao mesmo tempo. 
Use a tecla [INPUT] do projetor para selecionar o dispositivo cuja imagem você deseja projetar.

Conexão com um dispositivo externo

Outro dispositivo / Tipo de terminal
Terminal 

do projetor
Forma do terminal do 

projetor
Cabo

Computador / Terminal de saída RGB 9, bk Mini D-Sub de 15 pinos 
fêmea

RGB

Dispositivo de vídeo / Terminal de saída de vídeo 
componente

9, bk Mini D-Sub de 15 pinos 
fêmea

Vídeo 
componente

Dispositivo de vídeo / Terminal de saída de S-
vídeo

bp Mini Din de 4 pinos fêmea Terminal-S

Dispositivo de vídeo / Terminal de saída de vídeo 
composto

bo Jaque de pino RCA Plugue de pino

Computador ou dispositivo de vídeo / Terminal de 
saída HDMI

4, 5 HDMI Tipo A fêmea HDMI de alta 
velocidade

Memória flash USB ou outro dispositivo de 
armazenamento USB externo*1

2 USB Tipo A fêmea *2

Calculadora gráfica / Porta USB*3 2 USB Tipo A fêmea USB

Adaptador sem fio YW-40 (disponível 
separadamente ou incluído)*4

2 USB Tipo A fêmea
–

*1 Apenas modelos de rede. Para as informações sobre a operação após a conexão, consulte 
“Projeção a partir da entrada USB (Apenas Modelos de Rede)” (página 39).

*2 Consulte “Conexão de dispositivos de memória USB ao projetor” (página 40).
*3 Apenas modelos de rede. Para as informações sobre a operação após a conexão, consulte 

“Projeção da imagem da tela de uma calculadora gráfica” (página 45).
*4 Apenas modelos de rede. Para as informações sobre a operação após a conexão, consulte o “Guia 

das Funções de Rede”.



21

Conexão a um dispositivo de entrada de áudio

Conexão com um monitor externo e/ou alto-falante externo

Outras conexões

Outro dispositivo / Tipo de terminal
Terminal 

do projetor
Forma do terminal do 

projetor
Cabo

Computador, dispositivo de vídeo, dispositivo 
de áudio, etc. / Terminal de saída de áudio

6, 7 Mini jaque estéreo Áudio

Computador, dispositivo de vídeo, dispositivo 
de áudio, etc. / Terminal de saída de áudio

bn Jaque de pino RCA × 2 Plugue de pino

Microfone*5 bl Mini jaque estéreo (microfone)

*5 Microfones do tipo alimentado por conexão não são suportados.

Outro dispositivo / Tipo de terminal
Terminal 

do projetor
Forma do terminal do 

projetor
Cabo

Monitor externo / Terminal de entrada 
analógica RGB*6

8 Mini D-Sub de 15 pinos 
fêmea

RGB

Alto-falante externo / Terminal de entrada de 
áudio

bm Mini jaque estéreo Áudio

*6 Para obter detalhes, consulte “Uso do terminal MONITOR OUT” (página 53).

Outro dispositivo / Tipo de terminal
Terminal 

do projetor
Forma do terminal do 

projetor
Cabo

Computador ou roteador / Terminal LAN*7 1 RJ-45 fêmea LAN (Recomenda-se 
um cabo STP 
blindado.)

Dispositivo que pode ser alimentado por uma 
conexão com porta USB*8

2 USB Tipo A fêmea Cabo de alimentação 
para outro dispositivo, 
ou cabo USB

Computador ou dispositivo de controlador 
RS-232C / Terminal RS-232C*9

bq D-Sub de 9 pinos macho Serial (cruzado)

*7 Apenas modelos de rede. Para obter detalhes, consulte o “Guia das Funções de Rede” separado.
*8 Para obter detalhes, consulte “Fornecimento de energia a um equipamento externo” (página 51).
*9 Para obter detalhes, consulte “Controle RS-232C do projetor” (página 57).

B
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Embora o adaptador sem fio YW-40 disponível separadamente venha com uma cobertura antifurto, a 
cobertura não pode ser colocada neste tipo de projetor. Para proteger o adaptador sem fio contra 
furto enquanto o mesmo estiver conectado ao projetor, use a cobertura de cabo que vem com o 
projetor.

Antes de colocar ou remover a cobertura de cabo, desligue o projetor e desconecte o plugue do cabo 
de alimentação da tomada elétrica. Depois de desligar o projetor, espere um pouco para permitir que 
ele esfrie.

Cobertura incluída com o adaptador sem fio YW-40

Colocação e remoção da cobertura de cabo

Para colocar a cobertura de cabo

1. Vire o projetor e insira o gancho da 
cobertura de cabo no orifício 
equipado no projetor (Figura 1).

2. Gire a cobertura de cabo na direção 
indicada pela seta na Figura 2 para 
fixá-la no projetor.

3. Alinhando o parafuso da cobertura 
de cabo com o orifício para parafuso 
no projetor (Figura 3), use uma 
chave de fenda Phillips para apertar 
o parafuso (Figura 4).

Para remover a cobertura de cabo

1. Use uma chave de fenda Phillips 
para afrouxar o parafuso da 
cobertura de cabo até que ele se 
solte do projetor (sem soltá-lo da 
cobertura).

2. Retire o lado do parafuso da 
cobertura de cabo do projetor e, em 
seguida, desenganche o gancho da 
cobertura do projetor.

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Parafuso Gancho

Parafuso
Orifício de parafuso
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As operações do projetor são realizadas com o controle remoto que o acompanha. Aponte o emissor 
de sinais do controle remoto a um dos receptores de sinais no projetor ao realizar uma operação no 
controle remoto. O alcance máximo do sinal do controle remoto é de aproximadamente 5 metros 
(entre o emissor e receptor de sinais).

Importante!
 Para evitar o esgotamento das pilhas, guarde o controle remoto de forma que suas teclas não 

sejam pressionadas inadvertidamente.

Nota
 As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Controle remoto

1Emissor de sinais do controle remoto

2Liga ou desliga a alimentação.

3Pressione para sair do menu exibido atualmente ou para 
cancelar uma operação.

4Teclas usadas para definir o ID do controle remoto. Consulte 
“Configuração das definições do ID do controle remoto e do 
ID do projetor” (página 30).

5Use as teclas de cursor ([ ][ ][ ][ ]) para mover entre os 
itens de menu e para alterar os valores de definição. 
Pressione a tecla [ENTER] para selecionar um item de menu 
ou para executar uma função.

6Pressione cada uma dessas teclas para executar suas 
funções. Para as informações sobre a função de cada tecla, 
consulte “Operações básicas de imagem e áudio durante uma 
projeção” (página 24), “Uso do timer de apresentação 
(TIMER)” (página 30) e “Uso do menu de configuração 
(MENU)” (página 32).

7Estas teclas são usadas apenas com modelos de rede. Elas 
são usadas principalmente para as operações de projeção do 
Visualizador de Arquivos (página 39).

�
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Operação do projetor
Salvo indicação em contrário, as operações nesta seção são realizadas com o controle remoto. Se 
tanto o projeto como o controle remoto tiverem a mesma tecla, qualquer uma delas pode ser usada 
para realizar a operação correspondente.

Para terminar as operações abaixo, pressione a tecla [ESC].

Operações básicas de imagem e áudio durante uma 
projeção

Lista de operações básicas

Para fazer isto: Realize esta operação:

Selecionar a fonte de 
entrada (INPUT)

1. Pressione a tecla [INPUT].
2. Use as teclas [INPUT], [ ] e [ ] para selecionar a fonte de entrada que você 

deseja usar e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].
 Se você não pressionar a tecla [ENTER], o projetor aplicará automaticamente a 

fonte de entrada selecionada atualmente após cerca de três segundos.
 O nome da fonte de entrada selecionada aparecerá no canto superior direito da 

tela de projeção durante alguns segundos. A mensagem “Sem Sinal de 
Entrada” aparecerá se nenhum sinal de entrada puder ser detectado.

Para obter detalhes sobre as fontes de entrada disponíveis, consulte “Detalhes da 
fonte de entrada” (página 26).

Alterar o brilho da luz Consulte “Controle de Luz” (página 27).

Usar a correção manual da 
distorção trapezoidal ( /

) (KEYSTONE)

1. Enquanto não houver nenhum menu ou caixa de diálogo exibido na tela de 
projeção, pressione a tecla [ ] ou [ ] do projetor, ou a tecla [KEYSTONE +] ou 
[KEYSTONE –] do controle remoto.

2. Use as teclas [ ] e [ ] para corrigir a distorção trapezoidal vertical, e as teclas [ ] 
e [ ] para corrigir a distorção trapezoidal horizontal.
 Tanto a distorção trapezoidal vertical como horizontal podem ser corrigidas 

dentro de um intervalo de ±5°.

Ampliar uma imagem 
(D-ZOOM)

1. Pressione a tecla [D-ZOOM +] para ampliar o centro da imagem projetada.
2. Para ampliar mais no centro da imagem projetada, pressione a tecla [D-ZOOM +] 

novamente. Para reduzir a imagem, pressione a tecla [D-ZOOM –].
3. Enquanto uma imagem estiver ampliada, use as teclas [ ], [ ], [ ] e [ ] para rolar 

a visão para outras partes da imagem.

Apagar a imagem e 
silenciar o áudio 
momentaneamente 
(BLANK)

1. Pressione a tecla [BLANK].
 Isso corta a imagem e o áudio da fonte de entrada, e projeta a tela especificada 

pela definição “Tela em Branco” do menu de configuração (página 34). Se 
“Preto” for especificado para a definição “Tela em Branco”, a luz de projeção 
será apagada nesse momento.

 O apagamento automático é desativado até que a operação no passo 2 seja 
realizada.

2. Para restaurar a imagem e o áudio, pressione a tecla [BLANK], [ESC] ou [P].
 Repare que a tecla [P] só pode ser usada quando “Preto” for selecionado para 

a definição “Tela em Branco”.

Congelar uma imagem 
(FREEZE)

1. Pressione a tecla [FREEZE].
 Isso congela a imagem da fonte de entrada atual.

2. Para retornar à imagem da fonte de entrada em tempo real, pressione a tecla 
[FREEZE] novamente ou a tecla [ESC].
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Ajustar uma imagem 
automaticamente (AUTO)

1. Pressione a tecla [AUTO].
 Isso ajusta automaticamente a frequência e a fase de acordo com o sinal de 

entrada, o que pode reduzir a tremulação e outros problemas da imagem 
projetada. Esta operação é suportada enquanto a fonte de entrada for 
Computador (RGB).

Alterar a razão de aspecto 
da imagem projetada 
(ASPECT)

1. Pressione a tecla [ASPECT].
 Cada pressão da tecla [ASPECT] muda entre as definições da razão de aspecto 

como mostrado abaixo. Para o significado de cada definição, consulte 
“Detalhes da definição da razão de aspecto” (página 26).

 Fonte de entrada: RGB ou HDMI (PC)
Modelos WXGA: “Normal” 3 “Cheia” 3 “16:9” 3 “4:3” 3 “Real”
Modelos XGA: “Normal” 3 “Cheia” 3 “16:9” 3 “16:10”

 Fonte de entrada: Vídeo, S-Vídeo, Componente ou HDMI (DTV)
Modelos WXGA: “Normal” 3 “16:9” 3 “16:10” 3 “4:3” 3 “Letter Box”
Modelos XGA: “Normal” 3 “16:9” 3 “16:10” 3 “4:3”

Importante!
 Repare que ampliar ou reduzir o tamanho de uma imagem usando a tecla 

[ASPECT] para propósitos comerciais ou apresentações públicas pode 
violar os direitos autorais protegidos por lei do proprietário dos direitos 
autorais do material original.

Mudar o modo de cor 
(FUNC)

1. Pressione a tecla [FUNC]. No menu que aparece, selecione “Modo de Cor” e, em 
seguida, pressione a tecla [ENTER].

2. Use as teclas [ ] e [ ] para mover o realce para o modo de cor que você deseja 
selecionar e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].
 Para obter detalhes sobre o que cada modo de cor faz, consulte “Ajuste da 

Imagem 1 3 Modo de Cor” (página 32).
 O modo de cor não pode ser selecionado enquanto “Desativar” estiver 

selecionado para a definição “Controle de Luz” (página 27).

Ajustar o nível do volume 
(VOLUME)

1. Pressione a tecla [VOLUME +] ou [VOLUME –] para exibir a caixa de diálogo 
“Volume”.

2. Pressione a tecla [VOLUME +] para aumentar o volume, ou a tecla [VOLUME –] 
para diminuir o volume.

Silenciar o áudio 
(VOLUME)

1. Pressione a tecla [VOLUME +] ou [VOLUME –] para exibir a caixa de diálogo 
“Volume”.

2. Pressione a tecla [ENTER] para silenciar o áudio.
3. Para restaurar o áudio, pressione a tecla [VOLUME +] ou [VOLUME –].

Para fazer isto: Realize esta operação:
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Detalhes da definição da razão de aspecto

Para obter detalhes sobre como a definição da razão de aspecto afeta a imagem projetada, consulte 
“Definição da razão de aspecto e imagem de projeção” (página 55).

Selecionar uma fonte de entrada com a tecla [INPUT] para selecionar uma entrada também determina 
o terminal do projetor cuja entrada de imagem está projetada. Isso também determina 
automaticamente a entrada de áudio do terminal que será emitida pelo projetor.
As opções de seleção da fonte de entrada são indicadas na tabela abaixo. Para as informações sobre 
os terminais que correspondem aos números na tabela, consulte “Terminais” (página 18).

Sinais suportados
Para as informações sobre os sinais que são suportados por este projetor, visite o website da CASIO.

Normal Projeta no tamanho máximo possível do projetor mantendo a razão de aspecto do sinal de entrada.

Cheia Projeta no tamanho máximo possível do projetor ampliando ou reduzindo o sinal de entrada.

16:9 Esta definição especifica uma razão de aspecto de 16:9, que é igual a uma tela de cinema, televisor de alta 
definição, etc. Usar esta definição quando o sinal de entrada for uma imagem de 16:9, que foi espremida 
para uma imagem de 4:3, fará que a imagem seja exibida com sua razão de aspecto normal de 16:9.

16:10 Esta definição especifica uma razão de aspecto de 16:10. Use esta definição para ajustar a imagem para 
uma projeção em uma tela com razão de aspecto de 16:10.

4:3 Independentemente da razão de aspecto do sinal de entrada, a imagem é redimensionada sempre a uma 
razão de aspecto de 4:3 para projeção.

Real Projeta cada ponto da fonte de entrada como um ponto de pixel de saída do projetor. Se a resolução do 
sinal de entrada exceder da resolução de saída do projetor, o excesso será cortado. Ao projetar com 
“Real” selecionado como a definição da razão de aspecto para um sinal RGB com uma resolução inferior 
a SVGA, a imagem será ampliada a SVGA e projetada.

Letter 
Box

Esta definição redimensionará a imagem horizontalmente a 1280 pontos e projetará 800 pontos verticais 
do centro da imagem, mantendo a razão de aspecto do sinal de entrada.

Detalhes da fonte de entrada

Quando esta fonte de 
entrada é selecionada:

As imagens introduzidas por este terminal serão emitidas:

O áudio introduzido 
por este terminal 
será emitido 
(definição inicial):

Computador1 (RGB1) 9 COMPUTER IN 1 (Entrada de sinal RGB) 6 AUDIO IN 1

Computador1 
(Componente 1)

9 COMPUTER IN 1 (Entrada de sinal componente) 6 AUDIO IN 1

Computador2 (RGB2) bk COMPUTER IN 2 (Entrada de sinal RGB) 7 AUDIO IN 2

Computador2 
(Componente 2)

bk COMPUTER IN 2 (Entrada de sinal componente) 7 AUDIO IN 2

S-Vídeo bp S-VIDEO bn AUDIO IN R L

Vídeo bo VIDEO bn AUDIO IN R L

HDMI1 5 HDMI 1 5 HDMI 1

HDMI2*1 4 HDMI 2 4 HDMI 2

Visualizador de Arquivo*2 2 USB-A (Conexão com memória flash USB ou outro dispositivo) 2 USB-A

Ferramenta USB CASIO*2 2 USB-A (Conexão com calculadora gráfica) 6 AUDIO IN 1

Rede*2 2 USB-A (Conexão com adaptador sem fio YW-40) ou 1 LAN 
(Conexão com LAN com fio)

2 USB-A ou 
1 LAN

*1 Apenas XJ-UT351W e XJ-UT351WN
*2 Apenas modelos de rede
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Mudança da entrada de áudio
Em vez dos terminais de entrada de áudio predefinidos mostrados na coluna da extremidade direita 
da tabela acima, você pode atribuir um dos seguintes terminais para cada fonte de entrada: AUDIO 
IN 1, AUDIO IN 2, AUDIO IN R L. Para obter detalhes, consulte “Mudança da entrada de áudio” na 
página 29.

Resolução
Dependendo do modelo do projetor, sua resolução de projeção será fixada em XGA (1024 × 768 
pixels) ou WXGA (1280 × 800 pixels). As imagens podem aparecer grosseiras, o texto e números 
podem ficar difíceis de ler, ou um padrão de Moiré pode aparecer quando o sinal de entrada de um 
computador não corresponder à resolução de projeção do projetor. Se isso acontecer, tente fazer o 
seguinte.
 Altere a definição de resolução de saída do computador de forma que corresponda à resolução de 

projeção do projetor.
Para as informações sobre a resolução de projeção do seu projetor, consulte “Especificações” 
(página 60). Consulte a documentação do usuário que acompanha o seu computador para obter 
detalhes sobre a alteração das suas definições.

 Altere a definição “Razão de Aspecto” para “Real” (Aplicável apenas a modelos que suportam a 
resolução de projeção WXGA). Com a definição “Real”, o projetor projeta o sinal de entrada no seu 
tamanho real (1 ponto da fonte de entrada igual a um ponto de pixel de saída do projetor).
Para as informações sobre como fazer a definição da razão do aspecto, consulte “Alterar a razão 
de aspecto da imagem projetada (ASPECT)” (página 25).

O Controle de Luz permite-lhe ajustar a luz emitida (brilho da fonte de luz) pelo projetor. Ao selecionar 
“Ativar” para “Controle de Luz” (página 35) no menu de configuração (definição inicial), a saída de luz 
pode ser ajustada para um dos sete níveis disponíveis. Selecionar “Ativar” para a definição “Sensor 
de Luz” (página 35) no menu de configuração fará que a saída de luz seja ajustada automaticamente 
de acordo com a luz disponível no momento.

Nota
 Para projetar com o brilho máximo da fonte de luz, selecione “Desativar” para a definição 

“Controle de Luz” no menu de configuração. Selecionar “Desativar” tornará impossível ajustar 
a luz e também desativará o sensor de luz.

Para terminar as operações abaixo, pressione a tecla [ESC].

Controle de Luz

Para fazer isto: Realize esta operação:

Ajustar a saída de luz 1. Enquanto não houver nenhum menu ou caixa de diálogo exibido na tela de 
projeção, pressione a tecla [ ] ou [ ].
 Isso exibe o nível de saída atual da luz como um valor de 1 a 7.

2. Use as teclas [ ] e [ ] para ajustar a saída de luz.
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Você pode usar os procedimentos nesta seção para reduzir o tamanho da imagem projetada 
enquanto mantém a sua razão de aspecto e para deslocar a imagem de projeção vertical ou 
horizontalmente, sem mover o projetor fisicamente.

Você pode usar as operações abaixo para que o projetor projete uma “Tela Sem Sinal” (página 34) ou 
uma “Tela em Branco” (página 34) como um padrão de teste. Use o padrão de teste ao ajustar os 
parâmetros da tela de projeção (posição, tamanho, correção da distorção trapezoidal, foco, razão de 
aspecto, Deslocamento de Tela Digital, etc.). O padrão de teste também é útil para fazer ajustes finos 
depois de montar o projetor numa parede.

Importante!
 O Apagamento Automático (página 35) é desativado enquanto um padrão de teste estiver 

sendo projetado.

Deslocamento de Tela Digital

Para fazer isto: Realize esta operação:

Ajustar o tamanho e a 
posição da imagem de 
projeção

1. Pressione a tecla [MENU] para exibir o menu de configuração.
2. Selecione o seguinte em sequência e, em seguida, pressione a tecla [ENTER]: 

“Definições da Tela”, “Deslocamento de Tela Digital”, “Mudar Deslocamento de 
Tela Digital”.
 Isso exibe a caixa de diálogo “Deslocamento de Tela Digital”.

3. Use as teclas [D-ZOOM –] e [D-ZOOM +] para ajustar o tamanho da imagem 
projetada dentro do intervalo de 84% a 100%.
 Se for especificado um fator de zoom menor que 100%, você também pode 

realizar os passos 4 e 5 abaixo para reposicionar a imagem de projeção. Se 
100% for especificado, salte ao passo 5 deste procedimento.

4. Use as teclas [ ] e [ ] para mover a imagem projetada verticalmente, e as teclas 
[ ] e [ ] para movê-la horizontalmente.

5. Depois que tudo estiver como quiser, pressione a tecla [ESC] para fechar a caixa 
de diálogo. Logo, pressione [MENU] para fechar o menu de configuração.

Retornar o tamanho e a 
posição da imagem de 
projeção aos seus ajustes 
iniciais

1. Pressione a tecla [MENU] para exibir o menu de configuração.
2. Selecione o seguinte em sequência e, em seguida, pressione a tecla [ENTER]: 

“Definições da Tela”, “Deslocamento de Tela Digital”, “Restaurar Deslocamento de 
Tela Digital Predefinido”.

3. Pressione a tecla [ ], selecione “Sim” e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].

Projeção do padrão de teste

Para fazer isto: Realize esta operação:

Especificar o uso da Tela 
Sem Sinal para a projeção 
do padrão de teste

1. Pressione a tecla [MENU] para exibir o menu de configuração.
2. Selecione “Definições da Tela”, “Tela Sem Sinal” e, em seguida, use as teclas [ ] e 

[ ] para selecionar “Padrão de Teste”.
3. Pressione a tecla [MENU] para fechar o menu de configuração.

Especificar o uso da Tela 
em Branco para a projeção 
do padrão de teste

1. Pressione a tecla [MENU] para exibir o menu de configuração.
2. Selecione “Definições da Tela”, “Tela em Branco” e, em seguida, use as teclas [ ] 

e [ ] para selecionar “Padrão de Teste”.
3. Pressione a tecla [MENU] para fechar o menu de configuração.

Projetar o padrão de teste  Se você configurar as definições para projetar o padrão de teste quando não 
houver nenhum sinal, use a tecla [INPUT] para selecionar uma fonte de entrada 
que não esteja enviando um sinal de entrada para o projetor.

 Se você configurar as definições para gerar o padrão de teste quando a imagem 
for apagada, pressione a tecla [BLANK].
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Selecionar uma fonte de entrada faz que o projetor emita a imagem do terminal de entrada de imagem 
que corresponde à fonte de entrada, e o áudio do terminal de entrada de áudio. Embora a fonte de 
entrada de cada terminal de entrada de imagem seja fixa, você pode mudar o terminal de entrada de 
áudio predefinido inicialmente para um dos seguintes terminais: AUDIO IN 1, AUDIO IN 2, AUDIO IN 
R L.

Para obter detalhes sobre as definições iniciais do terminal de entrada de áudio para cada fonte de 
entrada, consulte “Detalhes da fonte de entrada” (página 26).

O bloqueio do painel de controle desativa (bloqueia) todas as teclas do projetor, exceto a tecla [P]. 
Isso limita a operação do projetor ao controle remoto, o que protege o usuário contra operações 
incorretas acidentais.

Mudança da entrada de áudio

Para fazer isto: Realize esta operação:

Alterar a entrada de áudio 
para uma fonte de entrada 
particular

1. Pressione a tecla [MENU] para exibir o menu de configuração.
2. Selecione “Definições de Opção 2”, “Entrada de Áudio” e, em seguida, pressione a 

tecla [ENTER].
3. Use as teclas [ ] e [ ] para selecionar a fonte de entrada cuja definição de 

entrada de áudio você deseja alterar.
4. Use as teclas [ ] e [ ] para selecionar a entrada de áudio que você deseja atribuir 

à fonte de entrada selecionada.
5. Repita os passos 3 e 4 conforme seja necessário.
6. Depois que as definições estiverem como quiser, pressione a tecla [MENU] para 

fechar o menu de configuração.

Retornar as entradas de 
áudio para todas as fontes 
de entrada às suas 
definições iniciais

No menu de configuração, execute “Definições de Opção 2” 3 “Restaurar Ajustes 
Iniciais do Menu”.
 Repare que isso retorna todos os itens incluídos no menu “Definições de Opção 2” 

(não somente as definições de entrada de áudio) aos seus ajustes iniciais.

Bloqueio do Painel de Controle

Para fazer isto: Realize esta operação:

Bloquear o painel de 
controle

1. Pressione a tecla [MENU] para exibir o menu de configuração.
2. Selecione “Definições de Opção 2”, “Bloqueio Painel de Controle”.
3. Use a tecla [ ] para selecionar “Ativar”. Quando a caixa de diálogo de 

confirmação aparecer, pressione a tecla [ENTER].
 Isso desativa (bloqueia) todas as teclas do projetor, exceto a tecla [P].

4. Quando terminar, pressione a tecla [MENU] para sair do menu de configuração.

Desbloquear o painel de 
controle

Realize uma das seguintes operações.
 Enquanto não houver nenhum menu ou caixa de diálogo exibido na tela de 

projeção, mantenha pressionada a tecla [ ] do projetor até que a mensagem “O 
painel de controle foi desbloqueado.” apareça.

 Para usar o controle remoto para desbloquear o painel de controle, realize o 
procedimento descrito em “Bloquear o painel de controle” acima. No passo 3, 
pressione a tecla [ ] do controle remoto para selecionar “Desativar” e, em 
seguida, pressione a tecla [MENU].
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O ID do controle remoto e o ID do projetor são números de 1 a 4. Se os dois IDs forem iguais, você 
poderá realizar todas as operações do projetor com o controle remoto. Esta função ajuda a evitar que 
o controle remoto entre em conflito quando houver múltiplos projetores (até quatro) no mesmo local.
A definição inicial de fábrica do ID do controle remoto e do ID do projetor é “Todos”, o que significa 
que o sinal do controle remoto pode ser enviado e recebido independentemente do ID do dispositivo 
de envio/recepção.

A operação “Especificar um ID de controle remoto” na tabela abaixo pode ser realizada apenas no 
controle remoto. Esta operação pode ser realizada mesmo que o projetor esteja desligado. Para as 
outras operações, primeiro inicie a operação de projeção da imagem e, em seguida, realize a 
operação.

O timer de apresentação mostra uma contagem regressiva a partir de um valor predeterminado. Você 
pode usá-lo para saber quanto tempo passou durante sua apresentação, e para limitar uma 
apresentação a uma quantidade predeterminada de tempo. Você pode configurar o timer de 
apresentação de forma que ele seja exibido na imagem projetada.

Para exibir o timer
Se o timer não estiver exibido na imagem projetada, pressione a tecla [TIMER] uma vez.
O timer aparecerá durante cerca de cinco segundos e, em seguida, desaparecerá automaticamente 
se “Desativar” estiver selecionado para a definição “Exibição Contínua” no menu das funções do 
timer.

Para exibir o menu das funções do timer
Se o timer não estiver exibido na imagem projetada, pressione a tecla [TIMER] duas vezes. Se o timer 
estiver exibido, pressione a tecla [TIMER] uma vez.

Configuração das definições do ID do controle 
remoto e do ID do projetor

Para fazer isto: Realize esta operação:

Especificar um ID de 
controle remoto

Enquanto mantém pressionada a tecla [ESC] do controle remoto, pressione uma das 
teclas abaixo.
 [1], [2], [3] ou [4]: Define o número da tecla pressionada como o ID do controle 

remoto.
 [MENU]: Altera o ID do controle remoto para “Todos”.

Especificar um ID de 
projetor

1. Pressione a tecla [MENU] para exibir o menu de configuração.
2. Selecione “Definições de Opção 1”, “ID do Projetor” e, em seguida, pressione a 

tecla [ENTER].
3. Use as teclas [ ] e [ ] para selecionar um número de 1 a 4 ou selecione “Todos” 

e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].

Verificar as definições 
atuais do ID do controle 
remoto e do ID do projetor

Enquanto mantém pressionada a tecla [ESC] do controle remoto, pressione a tecla 
[INPUT]. Isso projetará o ID do controle remoto e o ID do projetor durante cerca de 
dez segundos. O ID do controle remoto e o ID do projetor mostrados por esta 
operação podem não ser iguais.

Uso do timer de apresentação (TIMER)
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Para configurar as definições do timer

1. Use a tecla [TIMER] para exibir o menu das funções do timer.

2. Use as teclas [ ] e [ ] para selecionar a definição “Posição”, “Exibição 
Contínua” ou “Tempo de Definição” e, em seguida, altere as definições 
conforme descrito na tabela a seguir.

3. Para armazenar suas definições e fechar o menu das funções do timer, 
pressione [ESC].
 Para iniciar o timer logo após alterar suas definições, use as teclas [ ] e [ ] para selecionar 

“Iniciar Timer” no menu das funções do timer e, em seguida, pressione a tecla [ENTER] antes 
de pressionar [ESC] no passo acima.

Operações do timer
Realize todas as operações abaixo enquanto o menu das funções do timer (página 30) estiver exibido.

Para fazer isto: Realize esta operação:

Reposicionar o timer na 
imagem projetada

Selecione “Posição” e, em seguida, use as teclas [ ] e [ ] para selecionar 
uma das seguintes definições: “Direita Inf.”, “Direita Sup.”, “Esquerda Sup.”, 
“Esquerda Inf.” (Ajuste inicial: Direita Inf.).

Ativar ou desativar a 
exibição contínua do timer

Selecione “Exibição Contínua” e, em seguida, use as teclas [ ] e [ ] para 
selecionar “Ativar” ou “Desativar” (Ajuste inicial: Desativar).
Ativar: Após ser exibido, o timer permanece exibido até que você exiba uma 

caixa de diálogo diferente ou pressione a tecla [ESC].
Desativar: O timer desaparece automaticamente cerca de cinco segundos 

após ser exibido.

Especificar o tempo para a 
contagem regressiva do 
timer

Selecione “Tempo de Definição” e, em seguida, use as teclas [ ] e [ ] para 
especificar o tempo inicial desejado para a contagem regressiva.
Você pode definir um tempo inicial de cinco a 60 minutos, em passos de cinco 
minutos (Ajuste inicial: 20 minutos).

Para fazer isto: Realize esta operação:

Iniciar uma contagem 
regressiva do timer

Selecione “Iniciar Timer” e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].
 Isso fechará o menu das funções do timer e iniciará a contagem regressiva do 

timer.
 Quando a contagem regressiva atingir 00:00, começará uma contagem 

progressiva de 60 minutos (de –00:01 a –60:00). Os números da exibição do timer 
aparecem em vermelho (indicando que o tempo da apresentação foi excedido) 
durante uma contagem progressiva.

Pausar a contagem 
regressiva do timer

Selecione “Pausar Timer” e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].

Retomar a contagem 
regressiva do timer 
pausada

Selecione “Reiniciar Timer” e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].

Reposicionar o timer ao 
seu tempo inicial

Selecione “Reposicionar Timer” e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].
 Isso reposicionará o tempo para a definição “Tempo de Definição”.
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Pressionar a tecla [MENU] exibe o menu de configuração na tela de projeção. Você pode usar este 
menu para ajustar o brilho, contraste e outras definições da imagem projetada, bem como para alterar 
as definições do projetor.

 Uma ou mais letras (como RCV) após o nome do item do menu indicam um item que está 
disponível apenas quando uma ou mais fontes de entrada particulares estiver(em) selecionada(s). 
As letras indicam a(s) fonte(s) de entrada em que o item de menu está disponível.
R: Entrada RGB, C: Entrada de vídeo componente, V: Entrada S-Vídeo ou entrada Vídeo, 
H: Entrada HDMI (PC), D: Entrada HDMI (DTV), F: Visualizador de Arquivo*1, 
T: Ferramenta USB CASIO*1, N: Rede*1

 Um item de menu sem nenhuma letra depois dele ficará disponível independentemente da fonte de 
entrada.

  após um item de menu, indica um item que fica disponível apenas em projetores modelo de 
rede.

 O ajuste inicial de fábrica é indicado por um asterisco (*).

Uso do menu de configuração (MENU)

Definições do menu de configuração

*1 Apenas projetores modelo de rede

Use este item de menu: Para fazer isto:

Ajuste da Imagem 1 3 
Brilho

Ajustar o brilho da imagem projetada.

Ajuste da Imagem 1 3 
Contraste

Ajustar o contraste da imagem projetada.

Ajuste da Imagem 1 3 
Nitidez (V)

Use este item para ajustar a nitidez dos contornos da imagem projetada. Um valor 
maior deixa a imagem mais nítida, enquanto um valor menor deixa a imagem mais 
suave.

Ajuste da Imagem 1 3 
Saturação (V)

Use este item para ajustar a saturação das cores da imagem projetada. Um valor 
maior aumenta a saturação das cores.

Ajuste da Imagem 1 3 
Matiz (V)

Use este item para ajustar o tom da imagem projetada.
Um valor maior deixa a imagem global mais azulada, enquanto um valor menor deixa 
a imagem global mais avermelhada. Esta definição só é suportada quando o sinal é 
NTSC ou NTSC4.43.

Ajuste da Imagem 1 3 
Modo de Cor

Selecionar um dos seguintes modos de cor da imagem projetada: “Normal*”, 
“Grafícos”, “Teatro*”, “Quadro-negro”, “Natural”.

Nota
 Definição inicial: “Teatro” quando a fonte de entrada for S-Vídeo, Vídeo, 

Componente ou HDMI (DTV). “Normal” em qualquer outro caso.

Ajuste da Imagem 1 3 
Balanço de Cores

Selecionar uma das seguintes predefinições do balanço de cores: “Quente”, 
“Normal*”, “Frio”.
Também é possível usar para ajustar separadamente o vermelho, verde e azul.

Ajuste da Imagem 1 3 
Modo de Desat. Controle 
de Luz

Ao selecionar “Desativar” para a definição “Definições de Opção 1 3 Controle de 
Luz 3 Controle de Luz”, especifique “Brilhante” (prioridade ao brilho) ou “Normal*” 
(prioridade ao tom) como a definição da qualidade da imagem.

Ajuste da Imagem 1 3 
Restaurar Ajustes Iniciais 
do Menu

Retornar todos os itens no menu principal “Ajuste da Imagem 1” aos seus ajustes 
iniciais para a fonte de imagem de projeção atual.
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Ajuste da Imagem 2 3 
Posição Vertical (RCV)

Ajustar as posições vertical e horizontal da imagem da fonte de entrada em relação à 
tela de projeção.

Ajuste da Imagem 2 3 
Posição Horizontal (RCV)

Ajuste da Imagem 2 3 
Frequência (R)

Se aparecerem bandas verticais na imagem projetada quando RGB estiver 
selecionado como a fonte de entrada, isso significa que a definição da frequência 
não está correta. Se isso acontecer, use esta definição para ajustar a frequência 
manualmente. Se, por algum motivo, seu ajuste manual da frequência fizer que a 
entrada da imagem do computador desapareça da projeção, você pode pressionar 
a tecla [AUTO] para realizar a operação de ajuste automático, o que deve fazer que a 
imagem reapareça.

Ajuste da Imagem 2 3 
Fase (R)

Ajustar a fase do sinal de entrada RGB quando a imagem tremer, porque a fase do 
projetor e a fase do sinal de entrada RGB não coincidem.

Ajuste da Imagem 2 3 
Overscan (CVD)

Ajustar a quantidade de overscan para um sinal de vídeo de entrada dentro do 
intervalo de 0% a 5%*. O tamanho da área da borda exibida na tela de projeção 
depende do valor de definição. Um valor menor resulta numa área de borda maior 
como mostrado abaixo.

Ajuste da Imagem 2 3 
Restaurar Ajustes Iniciais 
do Menu (RCVD)

Retornar todos os itens no menu principal “Ajuste da Imagem 2” aos seus ajustes 
iniciais para a fonte de imagem de projeção atual.

Ajuste do Volume 3 
Volume

Consulte “Ajustar o nível do volume (VOLUME)” (página 25) para mais informações.

Ajuste do Volume 3 
Restaurar Ajustes Iniciais 
do Menu

Retornar a definição Volume ao seu ajuste inicial de fábrica para a fonte de imagem 
de projeção atual.

Definições da Tela 3 
Correção da Distorção 
Trapezoidal Ver

Corrigir a distorção trapezoidal vertical da imagem projetada.

Definições da Tela 3 
Correção da Distorção 
Trapezoidal Hor

Corrigir a distorção trapezoidal horizontal da imagem projetada.

Definições da Tela 3 
Prioridade de Correção

Ativar ou desativar a redução da distorção trapezoidal da imagem de projeção 
corrigida.
Forma: Reduz a distorção da imagem projetada quando a correção da distorção 

trapezoidal é realizada. A área de projeção resultante será ligeiramente 
menor do que a normal.

Tamanho*: Com esta definição, o tamanho da área de projeção normal é mantida 
para uma imagem corrigida com a correção da distorção trapezoidal, 
mas pode ocorrer alguma distorção da imagem projetada.

Definições da Tela 3 
Razão de Aspecto (RCVHD)

Selecionar uma definição de razão de aspecto para a imagem projetada.
Consulte “Alterar a razão de aspecto da imagem projetada (ASPECT)” (página 25) 
para mais informações.

Use este item de menu: Para fazer isto:

Intervalo de exibição a 5%

Intervalo de exibição a 0%
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Definições da Tela 3 
Modo de Projeção

Especificar se a projeção deve ser feita da frente da tela ou por trás da tela.
Frente*: Selecione esta opção para realizar a projeção frontal.
Traseira: Selecione esta opção para realizar a projeção traseira. Esta definição 

inverte a imagem projetada pela frente horizontalmente.

Definições da Tela 3 
Montagem no Teto

Configurar o projetor para ser posicionado de cabeça para baixo para a montagem 
numa parede.
Ativar: Selecione quando o projetor for posicionado de cabeça para baixo para a 

montagem numa parede. Como a parte inferior do projetor fica virada para 
cima, a imagem projetada é invertida tanto horizontal como verticalmente.

Desativar*: Selecione quando o projetor for usado numa mesa. Isto projeta a 
imagem assumindo que a parte superior do projetor está virada para 
cima.

Definições da Tela 3 
Tela Sem Sinal

Selecione uma das seguintes opções como a imagem de projeção sempre que não 
houver um sinal de entrada sendo introduzido para o projetor: “Azul”* (tela azul), 
“Preto” (tela preta), “Logotipo” (logotipo incorporado no projetor ou logotipo do 
usuário, página 52), “Padrão de Teste”. Repare também que selecionar “Padrão de 
Teste” para este item fará que Apagamento Automático seja desativado enquanto 
um padrão de teste estiver sendo projetado quando não houver nenhum sinal.

Definições da Tela 3
Tela em Branco

Selecione uma das seguintes opções como a imagem de projeção sempre que a 
tecla [BLANK] for pressionada: “Azul”* (tela azul), “Preto” (tela preta), “Logotipo” 
(logotipo incorporado no projetor ou logotipo do usuário, página 52), “Padrão de 
Teste”.

Definições da Tela 3
Deslocamento de Tela 
Digital

Consulte “Deslocamento de Tela Digital” (página 28).

Definições da Tela 3 
Restaurar Ajustes Iniciais 
do Menu

Retornar todos os itens no menu principal “Definições da Tela” aos seus ajustes 
iniciais para a fonte de imagem de projeção atual.

Definições de Entrada 3 
Terminal COMPUTER1/
Terminal COMPUTER2 (RC)

Especificar o método a ser usado para identificar o sinal de entrada do terminal 
COMPUTER IN 1/COMPUTER IN 2.
Automático*: O projetor identifica automaticamente o sinal de entrada do terminal 

COMPUTER IN 1/COMPUTER IN 2.
RGB: Assume o sinal de entrada do terminal COMPUTER IN 1/COMPUTER IN 2 

sempre como um sinal RGB.
Componente: Assume o sinal de entrada do terminal COMPUTER IN 1/COMPUTER 

IN 2 sempre como um sinal de vídeo componente.

Definições de Entrada 3 
Ajuste do Nível RGB1/
Ajuste do Nível RGB2 (R)

“Ajuste do Nível RGB1” corresponde à entrada do sinal RGB do terminal 
COMPUTER IN 1, enquanto “Ajuste do Nível RGB2” corresponde à entrada do sinal 
RGB do terminal COMPUTER IN 2. Especifica se o ajuste do nível do sinal RGB de 
entrada deve ficar ativado (Ativar*) ou desativado (Desativar). Deixar esta definição 
“Ativar” normalmente otimizará a imagem projetada. No entanto, dependendo do 
sinal de entrada, pode haver casos em que esta definição não otimize a imagem e 
pode mesmo distorcê-la. Se isso acontecer, altere esta definição para “Desativar”.

Definições de Entrada 3 
Sinal de Vídeo (V)
Definições de Entrada 3 
Sinal de S-Vídeo (V)

Especificar o método a ser usado para identificar o sinal de entrada do terminal 
VIDEO.
Automático*:O projetor identifica automaticamente o sinal de entrada de vídeo.
NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM:

Assume que o sinal de entrada de vídeo é sempre o tipo de sinal de vídeo 
especificado.

Definições de Entrada 3 
Indicador Nome Sinal

Especificar se o tipo de sinal recém selecionado deve ser exibido (Ativar*) ou não 
(Desativar) quando a tecla [INPUT] for pressionada para mudar o sinal de entrada.

Definições de Entrada 3 
Restaurar Ajustes Iniciais 
do Menu

Retornar todos os itens no menu principal “Definições de Entrada” aos seus ajustes 
iniciais para a fonte de imagem de projeção atual.

Use este item de menu: Para fazer isto:

C
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Definições de Opção 1 3 
Ajuste Automático (R)

Especificar se o projetor deve detectar o tipo do sinal de entrada RGB (resolução, 
frequência) e ajuste a imagem de projeção em conformidade.
Ativar*: Ajuste Automático ativado.
Desativar: Ajuste Automático desativado.

Nota
 Se você quiser reter as seguintes definições do menu “Ajuste da Imagem 

2” ao desligar a alimentação, selecione “Desativar” para esta definição: 
“Posição Vertical”, “Posição Horizontal”, “Frequência”, “Fase”.

Definições de Opção 1 3 
Controle de Luz 3 
Emissão de Luz

Consulte “Controle de Luz” (página 27).

Definições de Opção 1 3 
Controle de Luz 3 
Sensor de Luz

Ativar ou desativar o sensor de luz.
Ativar: Ativa o ajuste automático da saída de luz de acordo com a luz ambiente.
Desativar*: Desativa o ajuste automático da saída de luz.

Definições de Opção 1 3 
Controle de Luz 3 
Controle de Luz

Ativar ou desativar a saída de luz do projetor (brilho da fonte luminosa).
Ativar*: Ativa o ajuste da saída de luz.
Desativar: Desativa o ajuste da saída de luz e o “Sensor de Luz” (abaixo). Esta 

definição deve ser selecionada quando você quiser que a fonte luminosa 
seja emitida no brilho máximo.

Definições de Opção 1 3 
Apagamento Automático

Especificar a quantidade de tempo de funcionamento do projetor e de inatividade do 
sinal de entrada até o disparo do desligamento automático para desligar o projetor 
automaticamente. O desligamento automático pode ser desativado, se você quiser.
5 min, 10 min*, 15 min, 20 min, 30 min: Tempo até o disparo do desligamento 
automático.
Desativar: Desativa o desligamento automático.

Definições de Opção 1 3 
Senha

Consulte “Proteção por senha” (página 38).

Definições de Opção 1 3 
Ligação Direta

Ativar (Ativar) e desativar (Desativar*) a ligação automática do projetor assim que o 
cabo de alimentação de CA do projetor for conectado a uma tomada elétrica.

Definições de Opção 1 3 
ID do Projetor

Consulte “Configuração das definições do ID do controle remoto e do ID do 
projetor” (página 30).

Definições de Opção 1 3 
Idioma

Especificar o idioma de exibição.
Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Sueco, Português, Holandês, 
Norueguês, Polonês, Finlandês, Checo, Turco, Russo, Lituano, Vietnamita, 
Tailandês, Língua Malaia, Língua Indonésia, Árabe, Chinês (Simplificado), Chinês 
(Tradicional), Coreano, Japonês

Importante!
 Usuários de modelo de rede

Ao usar certas funções do modelo de rede, alguns menus e mensagens 
podem ser exibidos em inglês, independentemente do idioma selecionado 
aqui.

Definições de Opção 1 3 
Restaurar Ajustes Iniciais 
do Menu

Retornar todos os itens no menu principal “Definições de Opção 1” aos seus ajustes 
iniciais para a fonte de imagem de projeção atual.

Definições de Opção 2 3 
Plug and Play 

Especificar o que o projetor deve fazer quando um dispositivo USB externo 
suportado é conectado à porta USB-A do projetor ou quando um projetor é ligado 
enquanto um dispositivo USB externo estiver conectado à porta USB-A.
Ativar: Ativa a mudança automática de fonte de entrada.
Desativar*: Desativa a mudança automática de fonte de entrada.

Use este item de menu: Para fazer isto:
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Definições de Opção 2 3 
Saída Áudio

Use este item para especificar se a entrada de áudio desde as fontes de entrada 
abaixo devem ser geradas para o alto-falante (Alto-falante*) ou para um destino 
externo desde o terminal AUDIO OUT do projetor.

Definições de Opção 2 3 
Entrada de Áudio

Consulte “Mudança da entrada de áudio” (página 29).

Definições de Opção 2 3 
Alta Altitude

Ativar ou desativar a definição da velocidade do ventilador de alta altitude de acordo 
com a altitude do lugar em que você estiver usando o projetor.
Ativar: Selecione esta definição quando usar o projetor num lugar de alta altitude 

(1.500 a 3.000 metros acima do nível do mar) onde o ar é rarefeito. Esta 
definição aumenta a eficácia de refrigeração.

Desativar*: Selecione esta definição em altitudes normais (até 1.500 metros).

Importante!
 Não use este projetor em altitudes superiores a 3.000 metros acima do 

nível do mar.

Definições de Opção 2 3 
Bloqueio Painel de Controle

Desativar as operações de tecla do projetor.
Consulte “Bloqueio do Painel de Controle” (página 29) para mais informações.

Definições de Opção 2 3 
RGB/Áudio em Espera

Especificar a saída da entrada de imagem do projetor para o terminal MONITOR 
OUT e o áudio de entrada para o terminal AUDIO OUT enquanto o projetor estiver no 
modo de espera (projetor desligado, mas com pequeno fornecimento de energia). A 
imagem de saída é fixada como o sinal de vídeo do terminal COMPUTER IN 1 do 
projetor. O áudio de saída é o sinal de áudio do terminal de entrada de áudio 
atribuído a “Computador1” da fonte de entrada, e o sinal de áudio do terminal MIC.
Emitir: Selecione esta definição para emitir os sinais de vídeo e de áudio enquanto o 

projetor estiver no modo de espera.
Não Emitir*: Selecione esta definição para não emitir os sinais de vídeo e de áudio 

enquanto o projetor estiver no modo de espera.

Nota
 Quando “Emitir” for selecionado para esta definição, o áudio será emitido 

pelo terminal AUDIO OUT durante o modo de espera, independentemente 
da definição atual de “Definições de Opção 2 3 Saída Áudio” do projetor.

 O sinal de vídeo emitido para o terminal COMPUTER IN 2 do projetor não 
pode ser emitido pelo MONITOR OUT.

Definições de Opção 2 3 
Legenda Oculta (V)

Use este item para especificar se é para exibir a legenda oculta ao projetar um sinal 
de vídeo que contém legenda oculta.
Desativar*:A legenda oculta não é exibida.
CC1, CC2, CC3, CC4: Indica a definição de saída atual da legenda oculta (CC1, 

CC2, CC3 e CC4).

Definições de Opção 2 3 
Função do Timer

Exibir o menu das funções do timer. Para obter detalhes, consulte “Uso do timer de 
apresentação (TIMER)” (página 30).

Definições de Opção 2 3 
Nível de Entrada do 
Microfone

Ajustar o nível do volume da entrada de áudio do terminal MIC dentro do intervalo de 
0* (quieto) a 3 (máximo).

Definições de Opção 2 3 
Restaurar Ajustes Iniciais 
do Menu

Retornar todos os itens no menu principal “Definições de Opção 2” aos seus ajustes 
iniciais para a fonte de imagem de projeção atual.

Use este item de menu: Para fazer isto:
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Definições de Multimédia 
3 Execução Automática 

Especificar se é para usar (Ativar*) ou não (Desativar) a função de execução 
automática. Para obter detalhes, consulte “Execução automática” (página 43).

Definições de Multimédia 
3 Funções  (F)

Exibir o mesmo menu (Menu de funções) que aparece ao pressionar a tecla [FUNC] 
do controle remoto.

Definições da Rede 3 
Informação de LAN com fio 

Mostra as informações sobre o estado atual da conexão LAN com fio (endereço IP, 
definição DHCP, etc.).

Definições da Rede 3 
Informação de LAN sem fio 

Mostra as informações sobre a conexão LAN sem fio atual (endereço IP, definição 
DHCP, definições de segurança, estado da conexão com ponto de acesso externo, 
etc.).

Definições da Rede 3 
Definições de LAN Com Fio 
do Projetor 

Configure as definições do endereço IP.

Definições da Rede 3 
Definições de LAN Sem Fio 
do Projetor 

Exibe uma caixa de diálogo para selecionar o SSID e definir o endereço IP para 
quando se usa o projetor como um ponto de acesso LAN sem fio.

Definições da Rede 3 
Ligação Remota 

Especificar se o projetor pode ser ligado através da LAN com fio enquanto o projetor 
está no modo de espera (projetor desligado, mas com pequeno fornecimento de 
energia).
Ativar: Ligação remota ativada.
Desativar*: Ligação remota desativada.
O consumo de energia no modo de espera do projetor depende se a função 
“Ligação Remota” está ativada ou não. Para as informações sobre o consumo de 
energia em cada estado de espera, consulte “Especificações” (página 60).

Definições da Rede 3 
Autenticação de PJLink 

Ativa ou desativa a autenticação da conexão PJLink. Definição inicial: Ativar.

Definições da Rede 3 
Atualizar Definições da 
Rede 

Reflete no projetor as alterações feitas em “Definições de LAN Sem Fio do Projetor”.

Definições da Rede 3 
Inicializar Definições da 
Rede 

Restaura as definições de rede aos seus ajustes iniciais de fábrica.

Inform. Operacional Exibir as informações do projetor abaixo.
Sinal de Entrada, Nome do Sinal, Resolução, Frequência Horizontal, Frequência 
Vertical, Sinal de Exploração, Entrada de Áudio, ID do Projetor, Tempo da Luz, 
Versão (versão do ROM do projetor)

Inicialização Total 3 
Tempo de Funcionamento

Exibir o tempo de funcionamento cumulativo desta unidade.
Este tempo não pode ser reinicializado.

Inicialização Total 3 
Inicialização Total

Inicializar as definições de todos os itens do menu de configuração, exceto as 
listadas abaixo.
Definições de Opção 1 3 Idioma, Definições de Opção 1 3 Senha de Acesso, 
Inform. Operacional 3 Tempo da Luz, Inform. Operacional 3 Versão, 
Inicialização Total 3 Tempo de Funcionamento

Nota
 Uma imagem de logotipo do usuário que foi transferida para projetor 

(página 52) não é eliminada por uma operação “Inicialização Total”.

Use este item de menu: Para fazer isto:
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O projetor pode ser configurado para solicitar a introdução de uma senha logo após a alimentação ser 
ligada. Isso protege o projetor contra o uso não autorizado. Observe as seguintes precauções sempre 
que usar a função de senha.
 A função de senha protege o usuário contra o uso não autorizado do projetor. Repare que isso não 

é uma medida antifurto.
 Você precisará introduzir a senha inicial de fábrica na primeira vez que usar o projetor depois de 

ativar a função de senha. Altere a senha inicial de fábrica para uma senha diferente da sua escolha 
assim que for possível depois de ativar a função de senha.

 É preciso usar o controle remoto para introduzir a senha. Tome cuidado para não perder o controle 
remoto. Troque as pilhas do controle remoto o mais rápido possível quando começarem a ficar 
fracas.

 Ao introduzir a senha, o ID do controle remoto e o ID do projetor devem ser iguais, ou o ID do 
controle remoto ou o ID do projetor deve ser definido para “Todos”. Para mais informações, 
consulte “Configuração das definições do ID do controle remoto e do ID do projetor” (página 30).

 Você não poderá usar o projetor se se esquecer da sua senha. Recomendamos fortemente que 
você guarde um registro escrito ou outro tipo de registro da senha, de forma que possa conferir a 
senha quando for necessário.

Proteção por senha

Para fazer isto: Realize esta operação:

Alterar a senha 1. Pressione a tecla [MENU] para exibir o menu de configuração.
2. Selecione “Definições de Opção 1”, “Senha” e, em seguida, pressione a tecla 

[ENTER].
3. Introduza a senha atual e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].
 A senha do seu projetor é uma sequência de entradas de tecla do controle 

remoto. Se o projetor ainda estiver protegido pela senha inicial de fábrica, 
realize a operação de teclas descrita abaixo para introduzi-la.

4. Use a tecla [ ] para selecionar “Alterar Senha” e, em seguida, pressione a tecla 
[ENTER].

5. Introduza uma sequência de teclas (até oito operações de tecla) e, em seguida, 
pressione a tecla [ENTER].
 Você pode usar qualquer uma das seguintes teclas como parte da sequência de 

teclas para sua senha.
[INPUT], [MENU], [BLANK], [FREEZE], [ ], [VOLUME +], [VOLUME –], 
[D-ZOOM +], [D-ZOOM –], [KEYSTONE +], [KEYSTONE –], [ ], [ ], [ ], [ ], 
[TIMER], [AUTO], [ASPECT], [FUNC]

6. Introduza a mesma sequência de teclas introduzida no passo 5 e, em seguida, 
pressione a tecla [ENTER].
 A mensagem “Sua nova senha foi registrada.” indica que a senha foi alterada. 

Pressione a tecla [ESC].
 Se a senha introduzida neste passo for diferente da senha introduzida no passo 

5, a mensagem “A senha introduzida está errada.” aparecerá. Pressione a tecla 
[ESC] para voltar ao passo 5.

Alterar a definição da 
senha de acesso

1. Realize os passos de 1 a 3 descritos em “Alterar a senha” acima e exiba a tela 
Senha.

2. Depois de confirmar que “Senha de Acesso” está selecionado, use as teclas [ ] e 
[ ] para selecionar a definição “Ativar” ou “Desativar”.
 Alterar a definição de “Desativar” para “Ativar” fará que a caixa de diálogo 

“Solicita senha ao ligar o projetor?” apareça. Pressione a tecla [ENTER] para 
confirmar que você deseja ligar o projetor com proteção por senha, ou a tecla 
[ESC] para sair da caixa de diálogo sem alterar a definição.

3. Quando terminar, pressione a tecla [MENU] para sair do menu de configuração.

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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Se você se esquecer da senha...
Você precisará levar o projetor e uma identificação válida (original ou cópia do seu ID de funcionário, 
carteira de motorista, etc.) para um posto de assistência técnica especificado. Repare que o 
apagamento da senha será cobrado. Ter a sua senha apagada através do procedimento descrito 
acima restaurará todas as definições do projetor, exceto Tempo da Luz, aos seus ajustes iniciais de 
fábrica.

Use o aplicativo Visualizador de Arquivo do projetor para projetar o conteúdo de um arquivo 
armazenado num dispositivo de memória USB.

A conexão dos dispositivos de memória no formato FAT/FAT32 listados a seguir é suportada.
 Memória flash USB
 Cartões de memória (É preciso ter um leitor de cartões USB disponível comercialmente para 

conectar um cartão de memória ao projetor.)
 Câmeras digitais compatíveis com armazenamento USB (Classe de Armazenamento em Massa 

USB)

O uso de dispositivos de memória no formato exFAT e NTFS não é suportado.

Projeção a partir da entrada USB (Apenas Modelos 
de Rede)

Arquivos de reprodução suportados

Tipo de arquivo Condições do arquivo suportado

Arquivo de imagem:*1 JPEG: Até aproximadamente 15 M pixels (baseline JPEG)
Até aproximadamente 8 M pixels (progressive JPEG)

PNG: Menos de 6 MB e até aproximadamente 8 M pixels*2

GIF: Menos de 6 MB e até aproximadamente 8 M pixels*2

BMP: Menos de 6 MB e até aproximadamente 8 M pixels (para cores de 24 bits)

Arquivo de filme:*3 AVI: 20 Mbps 720/30P máximo (vídeo MJPEG, áudio ADPCM)
MOV: 20 Mbps 1080/30P máximo (vídeo H.264, áudio ADPCM ou áudio AAC)
MP4: 20 Mbps 1080/30P máximo (vídeo H.264, áudio AAC)

*1 Mesmo que você esteja usando um projetor modelo WXGA, a resolução de projeção máxima para 
os dados de imagem é de 1024 × 768, exceto para baseline JPEG. No caso de dados de imagem 
baseline JPEG, a resolução de projeção máxima é de 1280 × 800.

*2 Cores transparentes nos arquivos de imagem no formato PNG e GIF com cores transparentes 
ativadas serão exibidas como preto. Os GIFs de animação são exibidos como imagens fixas, sem 
animação.

*3 Realizar o avanço rápido ou retrocesso rápido com um arquivo de filme com uma taxa de bits 
grande pode fazer que a operação seja realizada a uma velocidade mais lenta do que o normal ou 
mesmo parar no meio. Embora um filme com uma das taxas de bits máximas mostradas acima 
possa ser reproduzido normalmente, o avanço rápido e o retrocesso rápido não são suportados.

Dispositivos de memória USB suportados
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Conexão de dispositivos de memória USB ao projetor
Dispositivo de memória conectado à porta USB-A

Este tipo de dispositivo 
de memória:

Conectado desta maneira:

Memória flash USB Conecte a memória flash USB à porta USB-A do projetor.

Cartões de memória 1. Coloque o cartão de memória na abertura para cartão do leitor de cartões USB.
2. Conecte o leitor de cartões USB à porta USB-A do projetor.

Câmeras digitais Conecte uma extremidade do cabo USB à câmera digital e a outra extremidade 
(conector tipo A) à porta USB-A do projetor.
 Certifique-se de consultar a documentação do usuário da câmera digital para as 

informações sobre como conectar e as definições necessárias.

Projeção de arquivos a partir de um dispositivo de memória 
USB

Para fazer isto: Realize esta operação:

Projetar arquivos a partir 
de um dispositivo de 
memória USB

1. Conecte o dispositivo de memória ao projetor. Consulte “Dispositivos de memória 
USB suportados” (página 39).

2. Pressione a tecla [INPUT] quantas vezes forem necessárias para selecionar 
“Visualizador de Arquivo” e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].
 Isso iniciará o Visualizador de Arquivos e, em seguida, exibirá a tela principal do 

Visualizador de Arquivos.
3. Use as teclas [ ] e [ ] para selecionar “Slide” (arquivo de imagem) ou “Filme” 

(arquivo de filme) e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].
 Isso exibe uma lista de arquivos (imagem ou filme) que corresponde ao item 

selecionado.
4. Use as teclas [ ] e [ ] para selecionar o arquivo que você deseja abrir e, em 

seguida, pressione a tecla [ENTER] ou [R].
 No caso de um arquivo de imagem, pressionar a tecla [ENTER] projetará apenas 

um arquivo. Pressionar a tecla [R] iniciará um show de slides dos arquivos de 
imagem a partir do arquivo selecionado atualmente.

 Para as informações sobre as operações que podem ser realizadas enquanto 
uma projeção estiver em progresso, consulte “Operações durante a projeção de 
um arquivo de imagem” e “Operações durante a projeção de um arquivo de 
filme” a seguir.

Configuração das 
definições do Visualizador 
de Arquivos

1. Na tela principal do Visualizador de Arquivos, selecione “Def. do Visualizador” e, 
em seguida, pressione a tecla [ENTER].

2. Use [ ] e [ ] para selecionar o item cuja definição você deseja alterar.
3. Use [ ] e [ ] para alterar a definição selecionada atualmente.
 Para as informações sobre as definições disponíveis para cada item, consulte 

“Itens de definição do Visualizador de Arquivos” (página 42).
4. Repita os passos 2 e 3 quantas vezes forem necessárias para configurar todas as 

definições desejadas.
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Operações durante a projeção de um arquivo de imagem

Operações durante a projeção de um arquivo de filme

Para fazer isto: Realize esta operação:

Projetar o arquivo de imagem anterior Pressione a tecla [ ] ou [S].

Projetar a imagem seguinte Pressione a tecla [ ] ou [T].

Girar a imagem 90 graus para a esquerda*1 Pressione a tecla [s].

Girar a imagem 90 graus para a direita*1 Pressione a tecla [d].

Iniciar um show de slides Pressione a tecla [R].

Parar um show de slides em progresso Pressione a tecla [R].

*1 Suporte apenas para arquivos JPEG.

Para fazer isto: Realize esta operação:

Pausar e retomar a reprodução de 
filme

Pressione a tecla [ENTER] ou [R].

Reproduzir o arquivo de novo desde 
o começo

Pressione a tecla [FUNC]. No menu que aparece, selecione “Reproduzir 
desde o Começo” e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].

Alternar entre mostrar e ocultar o 
tempo de reprodução de filme

Pressione a tecla [FUNC]. No menu que aparece, selecione “Ativação/
Desativação do Indicador de Tempo” e, em seguida, pressione a tecla 
[ENTER].

Avançar rapidamente a 2X, 8X ou 
32X da velocidade normal

Pressione a tecla [ ] ou [d].
 A primeira pressão inicia o avanço rápido na velocidade de 2X, a seguinte 

pressão aumenta para 8X, e a terceira pressão aumenta para 32X.

Retroceder rapidamente a 2X, 8X ou 
32X da velocidade normal

Pressione a tecla [ ] ou [s].
 A primeira pressão inicia o retrocesso rápido na velocidade de 2X, a 

seguinte pressão aumenta para 8X, e a terceira pressão aumenta para 
32X.

Retornar o avanço rápido ou 
retrocesso rápido à reprodução 
normal

Pressione a tecla [ENTER] ou a tecla [R].

Saltar para o quadro final do filme Pressione a tecla [FUNC]. No menu que aparece, selecione “Ir para o Fim” e, 
em seguida, pressione a tecla [ENTER].

Parar a reprodução de arquivo de 
filme e voltar ao menu de arquivo

Pressione a tecla [ESC].
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Itens de definição do Visualizador de Arquivos
A definição inicial de fábrica de cada item é indicada por um asterisco (*).

Operações no menu de arquivo

Para fazer isto: Realize esta operação:

Alternar o menu de arquivo entre 
visualização de lista e visualização 
de ícones

Pressione a tecla [FUNC]. No menu que aparece, selecione “Mudar formato 
da tela” e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].

Rolar o menu de arquivo Pressione a tecla [T] para rolar para a frente e a tecla [S] para rolar para 
trás.

Abrir uma pasta Use as teclas de cursor para mover o realce para a pasta que você deseja 
abrir e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].

Sair da pasta atual e mover para o 
próximo nível superior

Pressione a tecla [ESC].

Retornar à tela principal a partir 
do menu de arquivo

Pressione a tecla [FUNC]. No menu que aparece, selecione “Voltar ao menu 
inicial” e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].

Nome da 
definição

Descrição

Configuração da 
Sequência de 
Exibição

Especifica a sequência de 
imagens no menu de arquivo.
< Nomes dos Arquivos 
(Ascendente) >*, 
< Nomes dos Arquivos 
(Descendente) >, 
< Extensão do Nome do Arquivo 
(Ascendente) >, < Tempo (Novo 
para Antigo) >, < Tempo (Antigo 
para Novo) >

Modo na 
Iniciação

Especifica se a visualização 
predefinida ao entrar num modo a 
partir da tela principal do 
Visualizador de Arquivos será a 
“< Mostrar Lista >”* ou 
“< Mostrar Ícones >”.

Mostrar Imagens 
em Miniatura

< Mostrar >*: Exibe as imagens 
em miniatura dos arquivos no 
menu de arquivo.

< Ocultar >: As imagens em 
miniatura dos arquivos não são 
exibidas.

Mudança de 
Imagem

< Manual >*: Especifica a rolagem 
manual das imagens.

< Automático >: Especifica a 
rolagem automática das 
imagens.

Intervalo de 
ExIbição de 
Show de Slides

Especifica quanto tempo cada 
imagem permanecerá exibida 
durante um show de slides.
< 5 segundos >*, 
< 10 segundos >, 
< 30 segundos >, < 1 minuto >, 
< 5 minuto >

Repetição de 
Show de Slides

< Repetir >: Repete a reprodução 
de um show de slides ou filme.

< Não Repetir >*: Interrompe a 
reprodução automaticamente 
no final de um show de slides 
ou filme.

Saída de Áudio 
de Filme

< Gerar >*: Gera o áudio quando 
um filme com trilha de áudio é 
reproduzido.

< Não Gerar >: Não gera o áudio 
durante reprodução de filme.

Inicializar 
Configuração do 
Visualizador

Restaura todas as definições do 
Visualizador de Arquivos aos seus 
ajustes iniciais de fábrica.

Nome da 
definição

Descrição
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A Execução Automática inicia automaticamente a reprodução de arquivos de imagem ou de arquivos 
de filme numa memória flash USB quando uma memória flash USB for conectada à porta USB-A do 
projetor, o se o projetor for ligado enquanto uma memória flash USB estiver conectada à porta USB-
A. As definições do menu de configuração mostradas a seguir precisam ser configuradas para poder 
usar a Execução Automática.
 “Definições de Multimédia 3 Execução Automática” (página 37): Ativar
 “Definições de Opção 2 3 Plug and Play” (página 35): Ativar

Execução automática

Para fazer isto: Realize esta operação:

Preparar uma memória 
flash USB para Execução 
Automática

1. Crie uma pasta denominada “AUTORUNC” (caracteres maiúsculos de byte 
simples) no diretório raiz da memória flash USB.

2. Coloque todos os arquivos de imagem ou o arquivo de filme que quiser projetar 
automaticamente na pasta criada no passo 1.
 Se você quiser projetar um arquivo de filme automaticamente, coloque apenas 

um arquivo de filme na pasta “AUTORUNC”. Não coloque nenhum outro 
arquivo na pasta. Se houver tanto um arquivo de filme como um arquivo de 
imagem na pasta “AUTORUNC”, o arquivo de imagem terá prioridade e o 
arquivo de filme não será reproduzido.

 É possível colocar múltiplos arquivos de imagem na pasta “AUTORUNC” sem 
nenhum problema. Neste caso, a operação em “Projetar arquivos numa 
memória flash USB automaticamente” abaixo iniciará um show de slides das 
imagens.

Projetar arquivos numa 
memória flash USB 
automaticamente

Se o projetor estiver ligado, conecte a memória flash USB preparada acima à porta 
USB-A do projetor. Se o projetor estiver desligado, conecte a memória flash USB 
preparada acima à porta USB-A do projetor e, em seguida, ligue o projetor.

Localização e solução de problemas com o Visualizador de 
Arquivos

Problema Causa e ação necessária

O Visualizador de Arquivos não 
aparece quando conecto uma 
memória flash USB à porta USB-A 
do projetor.

 A memória flash USB que você está conectando pode ter um formato que 
não pode ser reconhecido pelo projetor.

 Se “Desativar” for selecionado para a definição “Definições de Opção 2 
3 Plug and Play” (página 35), o Visualizador de Arquivos não será 
iniciado automaticamente mesmo que uma memória flash USB seja 
conectada à porta USB-A do projetor. Se isso acontecer, altere a definição 
“Plug and Play” para “Ativar”.

Algumas pastas e/ou arquivos não 
são exibidos no menu de arquivo.

Todas as pastas e/ou arquivos contidos numa pasta não serão exibidos se 
houver mais de 999 pastas e/ou arquivos dentro de tal pasta. Se isso 
acontecer, reduza o número de pastas e/ou arquivos na pasta.

Quando conecto minha câmera 
digital ao projetor via USB, o 
conteúdo da memória da câmera 
digital não aparece.

 A definição de classe de armazenamento em massa USB da câmera 
digital pode não estar configurada corretamente, ou pode ser que você 
precise realizar alguma operação na câmera. Consulte a documentação 
do usuário para sua câmera digital para as informações sobre as 
definições e operações necessárias.

 A câmera digital pode não suportar a classe de armazenamento em massa 
USB. Se não suportar, você não poderá usar o Visualizador para ver o 
conteúdo da memória da câmera digital.

No menu de arquivo do modo de 
slide, aparecem pontos de 
interrogação (?) no lugar das 
imagens em miniatura.

São exibidos pontos de interrogação no lugar de imagens em miniatura de 
imagens que não podem ser projetadas pelo Visualizador de Arquivos.
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Mensagens de erro do Visualizador de Arquivos

Mensagem Causa e ação necessária

A pasta não contém nenhum 
arquivo de imagem.

Não há uma pasta exibível, ou não não há um arquivo na pasta que você está 
tentando acessar com o Visualizador de Arquivos. Use o seu computador 
para verificar o conteúdo da pasta. Para obter detalhes sobre os formatos de 
arquivo suportados para a reprodução no projetor, consulte “Arquivos de 
reprodução suportados” (página 39).

Não é possível exibir um arquivo 
de imagem.

 Você pode estar tentando reproduzir uma imagem ou um filme cujo 
formato e/ou tamanho não sejam suportados pelo Visualizador de 
Arquivos. Consulte “Arquivos de reprodução suportados” (página 39).

 Pode haver um erro no próprio arquivo de imagem ou de filme. Abra o 
arquivo de imagem ou de filme no seu computador e verifique-o.

Este arquivo de filme não pode ser 
reproduzido.

Este arquivo não pode ser 
reproduzido.

Para as informações sobre os tipos de arquivos que podem ser exibidos pelo 
Visualizador de Arquivos, consulte “Arquivos de reprodução suportados” 
(página 39).

Não foi possível encontrar um 
arquivo de imagem.

Não há nada na memória flash USB conectada, ou existe algum problema 
com o sistema de arquivos. Use o seu computador para verificar o conteúdo 
da memória flash USB.
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Você pode conectar uma calculadora gráfica CASIO ao projetor usando um cabo USB e projetar a 
imagem da tela da calculadora com o projetor. A conexão USB das seguintes calculadoras gráficas 
CASIO é suportada.
 Série fx-9860G, Série GRAPH 25/35/75
 Série fx-CG10/20/50, GRAPH 90+E
 ClassPad 330 PLUS
 Série ClassPad II, fx-CG 500

Para projetar a imagem da tela de uma calculadora gráfica

1. Com o projetor ligado, conecte sua porta USB-A à porta USB da calculadora.
 Para conectar, use um cabo USB com um conector tipo A em uma extremidade (projetor) e 

um mini conector tipo B na outra extremidade (calculadora).

2. No projetor, pressione a tecla [INPUT]. Isso exibirá a caixa de diálogo “Entrada”.

3. Use as teclas [ ] e [ ] para selecionar “Ferramenta USB CASIO” e, em seguida, 
pressione a tecla [ENTER].

4. Na calculadora gráfica, realize a operação necessária para a projeção.
 Para obter detalhes sobre esta operação, consulte a documentação do usuário que vem com 

a sua calculadora.

Importante!
 Se a calculadora não funcionar corretamente depois que você conectá-la ao projetor, tente 

desconectar o cabo USB da calculadora e, em seguida, conectá-lo de novo. Se isso não 
corrigir o problema, desconecte o cabo USB do projetor e da calculadora. Desligue o projetor, 
ligue-o de novo e, finalmente, reconecte a calculadora.

Projeção da imagem da tela de uma calculadora 
gráfica
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Limpeza do projetor
Crie o hábito de limpar o projetor em intervalos regulares conforme descrito nesta seção. Antes de 
limpar o projetor, certifique-se de desconectá-lo da tomada elétrica e de deixá-lo esfriar 
completamente.

Limpe o exterior do projetor com um pano macio umedecido numa solução fraca de água e um 
detergente neutro suave. Certifique-se de torcer o pano para eliminar o excesso de umidade antes de 
limpar.
Nunca use benzina, álcool, diluentes de tinta ou qualquer outro agente volátil para a limpeza.

Limpe a lente cuidadosamente com um pano de limpeza de lente ou um papel de limpeza de lente 
ótica disponível comercialmente, como aqueles para óculos ou lentes de câmera. Quando limpar a 
lente, não exerça força excessiva e tome cuidado para evitar danos à lente.

A poeira e sujeira tendem a acumular-se ao redor das aberturas de admissão de ar. Por este motivo, 
você deve usar um aspirador de pó para remover a poeira e sujeira acumulada periodicamente 
(aproximadamente uma vez por mês) como mostrado abaixo.

Importante!
 O uso continuado do projetor após a acumulação de poeira ao redor das aberturas de 

admissão de ar pode causar o sobreaquecimento dos componentes internos e provocar um 
mau funcionamento.

 Certas condições de funcionamento também podem causar a acumulação de sujeira e poeira 
ao redor das aberturas de saída de ar do projetor. Se isso acontecer, use o mesmo 
procedimento descrito acima para limpar as aberturas de saída de ar.

Limpeza do exterior do projetor

Limpeza da lente

Limpeza das aberturas de ventilação
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Localização e solução de problemas

Os indicadores o mantém informado sobre o estado operacional atual do projetor. Mostra-se a seguir 
como os indicadores aparecem nas condições normais de funcionamento.

Os indicadores e as mensagens de advertência lhe permitem saber qual o tipo de problema quando 
ocorre um erro do projetor.
 Quando ocorrer um erro, espere até que o ventilador pare antes de desconectar o cabo de 

alimentação de CA. Se você desconectar o cabo de alimentação de CA enquanto o ventilador 
ainda estiver funcionando, poderá ocorrer um erro quando você conectar o cabo de alimentação de 
CA de novo.

 Pressione a tecla [ESC] para apagar a mensagem de advertência.

Indicadores

Quando os indicadores 
aparecerem assim:

Isto significa que:

POWER/
STANDBY LIGHT TEMP Você acabou de conectar o cabo de alimentação de CA a uma 

tomada elétrica. Espere até que o projetor entre no modo de espera 
(veja abaixo) antes de tentar ligá-lo.0 0 0

Vermelho Âmbar Âmbar

0 O O Modo de espera: O cabo de alimentação de CA está conectado e o 
projetor está no modo de espera.Vermelho

0 0 O projetor está sendo aquecido depois de ser ligado.
Verde Âmbar Âmbar

0 O O O projetor está ligado e esperando para ser usado.
“Desativar” está selecionado para a definição “Controle de Luz” do 
projetor (página 27).

Verde

0 0 O O projetor está ligado e esperando para ser usado.
“Ativar” está selecionado para a definição “Controle de Luz” do 
projetor.

Verde Verde

O O O projetor está realizando processos de encerramento internos.
Vermelho

0 : Aceso : Intermitente O : Apagado

Indicadores de erro e mensagens de advertência

Indicador/Mensagem de erro Descrição e ação necessária

POWER : Verde estável A temperatura interna do projetor está muito alta. Realize os seguintes 
passos.
1. Verifique se não há nenhuma obstrução das aberturas de admissão e 

de saída de ar do projetor, e certifique-se de que haja espaço 
suficiente ao redor do projetor. Consulte “Precauções relativas à 
instalação” (página 19).

2. Se houver poeira acumulada ao redor das aberturas de admissão ou 
de saída de ar, desligue o projetor e remova a poeira. Consulte 
“Limpeza do projetor” (página 46).

LIGHT : –

TEMP : –

Mensagem : A temperatura interna 
está muito alta. Verifique 
se as aberturas de 
ventilação não estão 
obstruídas.
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POWER : Verde estável 3 
Vermelho estável

O projetor foi desligado automaticamente devido a um sobreaquecimento 
interno. Realize os seguintes passos.
1. Verifique se não há nenhuma obstrução das aberturas de admissão e 

de saída de ar do projetor, e certifique-se de que haja espaço 
suficiente ao redor do projetor. Consulte “Precauções relativas à 
instalação” (página 19).

2. Se houver poeira acumulada ao redor das aberturas de admissão ou 
de saída de ar, remova a poeira. Consulte “Limpeza do projetor” 
(página 46).

Se não houver um problema com as aberturas de ar do projetor, confira 
se o indicador POWER/STANDBY está aceso em vermelho (sem piscar) 
e, em seguida, ligue o projetor de novo. Se o erro ocorrer de novo quando 
você ligar o projetor de novo, contate o seu revendedor ou Centro 
Autorizado de Assistência Técnica da CASIO mais próximo.

LIGHT : –

TEMP : –

Mensagem : A temperatura interna 
está muito alta. O 
projetor será desligado.

POWER : Vermelho estável O projetor foi desligado automaticamente devido a um problema com o 
ventilador. Confira se o indicador POWER/STANDBY está aceso em 
vermelho (sem piscar) e se o ventilador parou. Depois de verificar o 
indicador POWER/STANDBY, desconecte o cabo de alimentação do 
projetor e espere que todos os indicadores do projetor se apaguem. Em 
seguida, reconecte o cabo de alimentação e ligue o projetor de novo.
Se o erro ocorrer de novo quando você ligar o projetor de novo, contate o 
seu revendedor ou Centro Autorizado de Assistência Técnica da CASIO 
mais próximo.

LIGHT : Vermelho estável

TEMP : Vermelho estável

Mensagem : –

POWER : Vermelho estável O projetor foi desligado automaticamente devido a um problema do 
sistema. Depois de confirmar que o indicador POWER/STANDBY está 
vermelho (sem piscar), desconecte o cabo de alimentação do projetor e 
espere que todos os indicadores do projetor se apaguem. Em seguida, 
reconecte o cabo de alimentação e ligue o projetor de novo.
Se o erro ocorrer de novo quando você ligar o projetor de novo, contate o 
seu revendedor ou Centro Autorizado de Assistência Técnica da CASIO 
mais próximo.

LIGHT : –

TEMP : Vermelho estável

Mensagem : –

POWER : Vermelho estável O projetor foi desligado automaticamente devido a algum problema 
causado provavelmente por ruído digital externo ou algum outro motivo. 
Confira se o indicador POWER/STANDBY está acesso em vermelho (sem 
piscar). Depois de verificar o indicador POWER/STANDBY, desconecte o 
cabo de alimentação do projetor e espere que todos os indicadores do 
projetor se apaguem. Em seguida, reconecte o cabo de alimentação e 
ligue o projetor de novo.
Se o erro ocorrer de novo quando você ligar o projetor de novo, contate o 
seu revendedor ou Centro Autorizado de Assistência Técnica da CASIO 
mais próximo.

LIGHT : –

TEMP : Vermelho estável

Mensagem : –

POWER : Vermelho estável O projetor foi desligado automaticamente porque a fonte luminosa se 
apagou ou não se acendeu. Depois de confirmar que o indicador 
POWER/STANDBY está vermelho (sem piscar), desconecte o cabo de 
alimentação. Depois de esperar um pouco, conecte o cabo de 
alimentação e ligue o projetor de novo.
Se o erro ocorrer de novo quando você ligar o projetor de novo, contate o 
seu revendedor ou Centro Autorizado de Assistência Técnica da CASIO 
mais próximo.

LIGHT : Vermelho intermitente 
(intervalo de 0,5 segundo)

TEMP : Vermelho intermitente 
(intervalo de 0,5 segundo)

Mensagem : –

POWER : Vermelho estável O projetor foi desligado automaticamente devido a um erro na memória 
do projetor. Confira se o indicador POWER/STANDBY está acesso em 
vermelho (sem piscar). Depois de verificar o indicador POWER/
STANDBY, desconecte o cabo de alimentação do projetor e espere que 
todos os indicadores do projetor se apaguem. Em seguida, reconecte o 
cabo de alimentação e ligue o projetor de novo.
Se o erro ocorrer de novo quando você ligar o projetor de novo, contate o 
seu revendedor ou Centro Autorizado de Assistência Técnica da CASIO 
mais próximo.

LIGHT : Não se acende ou 
vermelho intermitente

TEMP : Vermelho intermitente 
(intervalo de 2 segundo)

Mensagem : –

Indicador/Mensagem de erro Descrição e ação necessária



49

Verifique os seguintes itens sempre que encontrar algum problema com o projetor.

Localização e solução de problemas do projetor

Problema Causa e ação recomendada

O projetor não é ligado.  Se o indicador POWER/STANDBY não estiver aceso, o cabo de alimentação de 
CA não está conectado corretamente. Conecte o cabo de alimentação de CA 
corretamente.

 Se o indicador TEMP ou LIGHT permanecer intermitente ou aceso, isso significa 
que ocorreu algum tipo de erro. Consulte “Indicadores de erro e mensagens de 
advertência” (página 47).

Nenhuma imagem é 
projetada ou a imagem 
projetada está anormal.

 O computador ou dispositivo de vídeo conectado ao projetor não está ligado ou 
não está emitindo um sinal de vídeo. Certifique-se de que o computador ou 
dispositivo de vídeo conectado esteja ligado e realize a operação necessária no 
mesmo para emitir um sinal de vídeo.

 A fonte de saída correta não está selecionada no projetor. No projetor, selecione a 
fonte de entrada correta que corresponde ao dispositivo conectado.

 As imagens podem não ser projetadas corretamente se você tiver um terminal de 
saída de vídeo componente de um dispositivo de vídeo conectado ao terminal 
COMPUTER IN (1 ou 2) do projetor. Conecte ao terminal VIDEO ou S-VIDEO.

A cor ou exibição da 
imagem está muito 
anormal.

A opção errada (“Componente” ou “RGB”) pode estar selecionada para a definição 
“Definições de Entrada  Terminal COMPUTER1 (ou Terminal COMPUTER2)” no 
menu de configuração. A imagem não será projetada corretamente se “Componente” 
for selecionado enquanto o terminal COMPUTER IN (1 ou 2) do projetor estiver 
conectado ao terminal de saída RGB de um computador, ou se “RGB” for 
selecionado enquanto o terminal COMPUTER IN (1 ou 2) do projetor estiver 
conectado ao terminal de saída de vídeo componente de um dispositivo de vídeo. No 
menu de configuração, selecione “Automático” para a definição “Definições de 
Entrada  Terminal COMPUTER1 (ou Terminal COMPUTER2)”.

Não posso entender as 
mensagens e menus 
porque estão no idioma 
errado.

Realize a seguinte operação para selecionar o idioma desejado.
1. Pressione a tecla [MENU] para exibir o menu de configuração.
2. Se o sinal de entrada for HDMI (PC), pressione [ ] quatro vezes e, em seguida, 

pressione a tecla [ENTER]. Se o sinal de entrada não for HDMI (PC), pressione [ ] 
cinco vezes e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].

3. Pressione [ ] duas vezes e, em seguida, pressione a tecla [ENTER] para exibir o 
menu de seleção do idioma.

4. Use as teclas [ ] e [ ] para mover o realce para o idioma que você deseja 
selecionar e, em seguida, pressione a tecla [ENTER].

5. Pressione a tecla [MENU] para sair do menu de configuração.

Não há som  A definição do volume do projetor pode estar muito baixa ou silenciada. Use as 
teclas [VOLUME +] e [VOLUME –] do controle remoto para ajustar o nível do 
volume.

 A definição do volume do dispositivo conectado ao projetor pode estar muito 
baixa ou o outro dispositivo não está emitindo áudio. Ajuste o nível do volume do 
dispositivo conectado.

 A saída de áudio do dispositivo de áudio conectado ao terminal de entrada de 
áudio atribuído à fonte de entrada que está sendo projetada no momento pode 
não estar conectado corretamente. Para maiores informações, consulte “Detalhes 
da fonte de entrada” (página 26) e “Mudança da entrada de áudio” (página 29).

 “Linha” pode estar selecionado para a definição “Definições de Opção 2  Saída 
Áudio” no menu de configuração. Altere a definição “Saída Áudio” para “Alto-
falante”.
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Importante!
 Tente realizar os seguintes passos, o que pode ou não restaurar o projetor ao seu 

funcionamento normal.

 Se o funcionamento normal não for restaurado após a realização dos passos acima, leve o 
projetor ao seu revendedor ou centro de assistência técnica autorizada da CASIO.

Cor estranha O sinal de entrada pode não ser compatível com as definições do projetor. Tente 
fazer o seguinte.
– Pressione a tecla [FUNC] e, em seguida, selecione “Brilho” para ajustar o brilho da 

imagem.
– Pressione a tecla [FUNC] e, em seguida, selecione “Modo de Cor” para mudar o 

modo de cor.
– No menu de configuração, use “Ajuste da Imagem 1  Balanço de Cores” para 

ajustar o balanço das cores da imagem de projeção.

O texto está desfocado.  A imagem pode estar fora de foco. Ajuste o foco da imagem.
 A definição atual da frequência e/ou fase não corresponde ao sinal de entrada. 

(Aplicável somente quando a fonte de entrada é um sinal RGB.) Pressione a tecla 
[AUTO] para realizar o ajuste automático.

 No menu de configuração, realize os ajustes “Ajuste da Imagem 2  Frequência” e 
“Ajuste da Imagem 2  Fase”. (Aplicável somente quando a fonte de entrada é um 
sinal RGB.)

A mensagem “Introduza a 
senha.” aparece e não é 
possível realizar nenhuma 
outra operação.

A definição “Definições de Opção 1  Senha de Acesso” no menu de configuração 
está ativada e, portanto, o projetor está protegido por uma senha. Introduza a senha 
correta e, em seguida, pressione a tecla [ENTER]. Consulte a página 38. Se você não 
puder introduzir uma senha com as teclas do controle remoto, consulte “O controle 
remoto não funciona.” abaixo.

O controle remoto não 
funciona.

 As pilhas do controle remoto podem estar esgotadas. Troque as pilhas.
 O controle remoto pode estar muito afastado do projetor. Certifique-se de que o 

controle remoto esteja dentro de aproximadamente cinco metros desde o projetor 
quando realizar as operações.

 O ID do controle remoto e o ID do projetor podem não estar iguais. Altere os dois 
IDs de forma que fiquem iguais, ou altere um dos IDs para “Todos”. Para mais 
informações, consulte “Configuração das definições do ID do controle remoto e do 
ID do projetor” (página 30).

O indicador TEMP ou 
LIGHT está intermitente ou 
aceso.

Ocorreu um erro. Consulte “Indicadores de erro e mensagens de advertência” 
(página 47).

A fonte luminosa não se 
acende.

 A fonte de luz foi bloqueada temporariamente pela pressão da tecla [BLANK]. 
Pressione a tecla [BLANK] ou [ESC].

 A fonte luminosa alcançou o final da sua vida útil de serviço ou está defeituosa. 
Entre em contato com o seu revendedor original ou centro de assistência técnica 
autorizada da CASIO para a substituição.

A alimentação é desligada 
repentinamente e o 
projetor é reiniciado.

O projetor realiza uma operação de autoverificação periodicamente. Em casos raros, 
o resultado de uma autoverificação pode fazer que o projetor seja reiniciado 
automaticamente. Isso normalmente não indica um mau funcionamento e, portanto, 
você pode continuar a usar o projetor.
Contudo, isso pode significar um mau funcionamento se o reinício continuar a ocorrer 
sucessivamente. Se isso acontecer, entre em contato com o seu revendedor original 
ou centro de assistência técnica autorizada da CASIO.

1. Desconecte o cabo de alimentação de CA e espere pelo menos 10 minutos.
2. Reconecte o cabo de alimentação e ligue o projetor de novo.

Problema Causa e ação recomendada
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Apêndice

É possível fornecer energia para um equipamento externo através da porta USB-A/CC de 5 V de um 
projetor modelo XJ-UT311WN, XJ-UT351WN, ou através da porta CC de 5 V de um projetor modelo 
XJ-UT331X, XJ-UT351W.

Importante!
 Desligar o projetor também corta a energia que estiver sendo fornecida para o equipamento 

externo. Repare que a energia que estiver sendo fornecida também é cortada quando o 
projetor é desligado devido ao reinício por sua função de autoverificação ou ao desligamento 
automático, devido a algum erro, ou por qualquer outra razão. Dependendo do equipamento 
externo que estiver sendo usado, o corte do fornecimento de energia pode causar a perda ou 
a corrupção de dados que estiverem sendo editados. Tenha o hábito de armazenar os dados 
com frequência no equipamento externo que estiver sendo alimentado pelo projetor.

 O desligamento da alimentação do projetor através do Desligamento Automático (página 35) 
também faz que o equipamento externo seja desligado. Antes de começar a fornecer energia 
para um equipamento externo, certifique-se de selecionar “Desativar” para a definição 
“Definições de Opção 1 3 Apagamento Automático” para desativar o Desligamento 
Automático.

 Para uma lista de equipamentos externos cujo funcionamento foi confirmado com o 
fornecimento de energia pelo projetor, visite o website de projetores CASIO 
(http://world.casio.com/faq/projector/). O funcionamento apropriado não é garantido para 
qualquer dispositivo externo que não esteja incluído na lista encontrada no website de 
projetores CASIO.

 Embora seja possível fornecer energia de até CC 5 V, 2A para outros dispositivos não 
incluídos no website da CASIO, repare que fazer isso pode deixar algumas funções 
indisponíveis em alguns dispositivos. Antes de usar a saída desta porta para alimentar um 
outro dispositivo, certifique-se de verificar a documentação do usuário do dispositivo e de 
conectá-lo corretamente. Especial cuidado é necessário ao conectar uma bateria 
recarregável ao fornecimento de energia da porta USB do projetor. Uma conexão incorreta 
cria o risco de explosão, incêndio e fumaça.

 Repare que a CASIO COMPUTER CO., LTD. não se responsabilizará de nenhuma maneira por 
qualquer perda ou corrupção de dados armazenados em um dispositivo externo conectado 
ao fornecimento de energia da porta USB deste projetor, ou por qualquer dano, geração de 
fumaça ou incêndio que ocorra no dispositivo conectado.

Nota
 Para apagar uma projeção temporariamente ao mesmo tempo que mantém o fornecimento 

de energia pelo projetor para o equipamento externo, pressione a tecla [BLANK]. Para mais 
informações, consulte “Apagar a imagem e silenciar o áudio momentaneamente (BLANK)” 
(página 24).

Fornecimento de energia a um equipamento externo

http://world.casio.com/faq/projector/
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Você pode realizar um procedimento num computador para atualizar o firmware do projetor (software 
no ROM flash do projetor). Você também pode transferir imagens para o projetor para serem usadas 
como um logotipo do usuário.

Você pode usar acessórios especiais de montagem em parede para montar este projetor numa 
parede. Nesta configuração, o projetor pode ser montado de cabeça para baixo.
Para obter detalhes, entre em contato com o revendedor onde comprou o projetor.

Importante!
 Quando montar o projetor numa parede, certifique-se de ele esteja a pelo menos um metro 

dos detectores de incêndio, alarmes de incêndio e outros dispositivos de proteção contra 
incêndio. Posicionar o projetor muito perto de um dispositivo de proteção contra incêndio cria 
o risco de operação errada do dispositivo devido ao ar quente que sai do projetor. Da mesma 
forma, evite posicionar o projetor muito perto de luzes fluorescentes ou outras fontes de luz 
fortes. A luz brilhante pode encurtar o alcance de operação do controle remoto ou mesmo 
impossibilitar a operação com o controle remoto. Quando selecionar a localização para o 
projetor, certifique-se de testar a operação adequada do controle remoto.

 A orientação vertical e horizontal da imagem projetada é invertida do normal quando o 
projetor é colocado de cabeça para baixo para a montagem numa parede. Você precisa 
alterar a configuração do projetor para corrigir isso. Para obter detalhes, consulte “Definições 
da Tela 3 Montagem no Teto” (página 34) em “Definições do menu de configuração”.

Atualização do firmware e transferência de um 
logotipo do usuário

Para fazer isto: Realize esta operação:

Atualizar o firmware do 
projetor

1. Use um cabo USB disponível comercialmente para conectar a porta LOGO do 
projetor à porta USB do computador.

2. Visite o website da CASIO, consulte o “Projector Firmware Update Guide” e realize 
a operação necessária para atualizar.

Transferir um logotipo do 
usuário para o projetor

1. Use um cabo USB disponível comercialmente para conectar a porta LOGO do 
projetor à porta USB do computador.

2. Visite o website da CASIO, consulte o “User Logo Transfer Guide” e realize a 
operação necessária para atualizar.

Montagem do projetor numa parede
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O terminal MONITOR OUT do projetor emite o sinal de vídeo que está sendo introduzido através do 
terminal COMPUTER IN 1 ou do terminal COMPUTER IN 2 como é. Isso permite a saída simultânea 
da imagem de projeção para outro monitor.

Nota
 Os sinais emitidos pelo terminal MONITOR OUT quando o projetor é ligado dependem da 

fonte de entrada selecionada conforme indicado na tabela abaixo.

 O projetor pode ser configurado para emitir, do terminal MONITOR OUT, o sinal de vídeo 
emitido pelo terminal COMPUTER IN 1 enquanto o projetor estiver no estado de espera. Para 
obter detalhes, consulte “Definições de Opção 2 3 RGB/Áudio em Espera” (página 36).

Uso do terminal MONITOR OUT

Quando esta fonte de entrada é 
selecionada:

O sinal da entrada de vídeo deste terminal é emitido para o 
terminal MONITOR OUT:

Computador1 COMPUTER IN 1

Computador2 COMPUTER IN 2

Vídeo, S-Vídeo, HDMI1, HDMI2, 
Visualizador de Arquivo, Ferramenta USB 
CASIO, Rede

O sinal de entrada de vídeo é emitido por Computador 1 ou 
Computador 2, de acordo com a última fonte de entrada 
selecionada (terminal COMPUTER IN 1 ou terminal 
COMPUTER IN 2).*1

*1 Por exemplo, mesmo que a fonte de entrada seja mudada de Computador 1 para S-Vídeo, 
o terminal MONITOR OUT continua emitindo o sinal de entrada de vídeo através de 
COMPUTER IN 1.
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Os valores de distância de projeção abaixo são para referência ao configurar o projetor.

Modelos WXGA

Modelos XGA

Distância de projeção e tamanho da tela

Tamanho de projeção Distância de projeção 
(Distância até a frente do projetor): 

L (cm)

Altura desde a parte inferior do 
projetor até a parte inferior da tela: 

h (cm)
Tamanho 

da tela
Diagonal

(cm)

50 127 6 24

60 152 13 27

80 203 27 32

100 254 40 38

110 279 47 40

Tamanho de projeção Distância de projeção 
(Distância até a frente do projetor): 

L (cm)

Altura desde a parte inferior do 
projetor até a parte inferior da tela: 

h (cm)
Tamanho 

da tela
Diagonal

(cm)

40 102 4 25

50 127 12 28

60 152 20 32

80 203 37 39

100 254 52 45

h

L
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Mostra-se a seguir como as imagens são projetadas de acordo com o tipo do sinal de entrada e a 
definição da razão de aspecto do projetor.

Modelos WXGA (1280 × 800)
Fonte de entrada: RGB ou HDMI (PC)

Fonte de entrada: Vídeo, S-Vídeo, Componente ou HDMI (DTV)

Definição da razão de aspecto e imagem de projeção

Sinal de Entrada Normal Cheia 16:9 4:3 Real

SVGA (800 × 600)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

SXGA (1280 × 1024)

Sinal de Entrada Normal 16:9 16:10 4:3 Letter Box

Imagem no aspecto 
de 4:3

Imagem espremida

Imagem em Letter 
Box

Imagem no aspecto 
de 16:9
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Modelos XGA (1024 × 768)
Fonte de entrada: RGB ou HDMI (PC)

Fonte de entrada: Vídeo, S-Vídeo, Componente ou HDMI (DTV)

Sinal de Entrada Normal Cheia 16:9 16:10

SVGA (800 × 600)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

SXGA (1280 × 1024)

Sinal de Entrada Normal 16:9 16:10 4:3

Imagem no aspecto 
de 4:3

Imagem espremida

Imagem em Letter 
Box

Imagem no aspecto 
de 16:9
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Para controlar o projetor usando comandos RS-232C de um computador, você precisa conectar o 
projetor e o computador usando um cabo serial (cruzado) disponível comercialmente.

Formato de envio de comandos

 Todos os comandos usam caracteres ASCII e números inteiros no formato decimal.
 O projetor devolverá um ponto de interrogação (?) quando for enviado um comando que ele não 

puder reconhecer. Qualquer valor de definição que não possa ser reconhecido pelo projetor será 
ignorado.

 Se o projetor estiver realizando um processo iniciado por um comando enviado anteriormente, uma 
operação de tecla no projetor, ou uma operação de tecla no controle remoto, o envio do próximo 
comando só poderá ser feito quando o projetor concluir o processo anterior.

Controle RS-232C do projetor

Protocolo de 
comunicação

Taxa de dados: 19200 bps, Bit de dados: 8 bits, Paridade: Nenhuma, Bit de parada: 1 bit, 
Controle de fluxo: Nenhum

Comando de 
leitura

Enviar Formato (<nome do comando>?)

Receber Formato (<intervalo de definição dos comandos aplicáveis>,<definição 
atual>)

Exemplo de envio de 
comando

 enviado do computador para o projetor.
4

 retornado do projetor para o computador.

Comando de 
Gravação

Enviar Formato (<nome do comando><valor de definição>)

Exemplo de envio de 
comando

 enviado do computador para o projetor.
4

A definição do volume do projetor torna-se 0.

( V O L ? )

( 0 - 3 0 , 1 5 )

( V O L 0 )
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Lista dos comandos
 Enquanto o projetor estiver desligado, ele só pode receber os seguintes comandos: verificar estado 

de ligação/desligamento da alimentação (PWR?), ler tempo da luz (LMP?), e escrever ao ligar 
(PWR1). Não tente enviar nenhum outro comando para o projetor enquanto ele estiver desligado.

 A introdução de um sinal válido deve estar em progresso para usar um comando para ativar a tela 
em branco ou para alterar a razão de aspecto.

 Você só pode usar os comandos e definições que são equipados no seu modelo de projetor.
 As entradas na coluna “Função” na tabela abaixo indicam que um comando é somente de leitura 

( ) ou somente de escrita ( ).

Nome do 
comando

Função Definições

PWR Ligação/desligamento 0: Desativar, 1: Ativar

SRC Seleção da fonte de 
entrada:

0: RGB1, 1: Componente 1, 2: Vídeo, 3: RGB2, 4: Componente 2
6: Automático1 (RGB/Componente), 7: HDMI1, 8: Rede, 9: S-Vídeo
10: Automático2 (RGB/Componente), 11: Visualizador de Arquivo
13: Ferramenta USB CASIO, 14: HDMI2

AIS Seleção da entrada de 
áudio

1: AUDIO IN 1, 2: AUDIO IN 2, 3: AUDIO IN R L, 4: HDMI1 AUDIO IN
5: HDMI2 AUDIO IN, 6: ÁUDIO do Visualizador, 7: ÁUDIO de Rede

BLK Tela em Branco 0: Desativar, 1: Ativar

VOL Volume*1 0 (quieto) a 30 (volume máximo)

VLP  VLP especifica, como um valor numérico, a quantidade de volume que deve ser aumentada. 
VLM especifica a quantidade que deve ser reduzida. Por exemplo, para alterar o volume em um 
fator de 5, envie “VLP5” para aumentá-lo ou “VLM5” para diminuí-lo.VLM

MUT Silenciar 0: Desativar, 1: Ativar

PST Modo de Cor 1: Grafícos, 2: Teatro, 3: Normal, 4: Quadro-negro, 5: Natural

ARZ Razão de Aspecto 0: Normal*2, 1: 16:9, 2: Normal*2, 3: Letter Box, 4: Cheia, 5: Real
6: 4:3, 7: 16:10

LMP  Lê o tempo cumulativo da luz (Retorna o número de horas como um valor inteiro.)

PMD Controle de Luz 0: Brilhante*3, 1: Normal*3, 2: Sensor de Luz ativado, 3: Emissão de Luz 7
4: Emissão de Luz 6, 5: Emissão de Luz 5, 6: Emissão de Luz 4
7: Emissão de Luz 3, 8: Emissão de Luz 2, 9: Emissão de Luz 1

FRZ Congelar 0: Desativar, 1: Ativar

KST Correção da Distorção 
Trapezoidal Ver

0 a 120*4

KSP  KSP especifica, como um valor numérico, a quantidade de correção da distorção trapezoidal 
vertical que deve ser aumentada. KSM especifica a quantidade que deve ser reduzida. Por 
exemplo, para alterar a correção da distorção trapezoidal vertical em um fator de 5, envie 
“KSP5” para aumentá-la ou “KSM5” para diminuí-la.

KSM

HKS Correção da Distorção 
Trapezoidal Hor

0 a 120*4

HKP  HKP especifica, como um valor numérico, a quantidade de correção da distorção 
trapezoidal horizontal que deve ser aumentada. HKM especifica a quantidade que deve ser 
reduzida. Por exemplo, para alterar a correção da distorção trapezoidal horizontal em um fator 
de 5, envie “HKP5” para aumentá-la ou “HKM5” para diminuí-la.

HKM

KEY  Executa uma 
operação de pressão de 
tecla.*5

1: , 2: , 3: , 4: , 5: ENTER, 6: ESC, 10: FUNC, 11: MENU
12: POWER, 13: AUTO, 14: INPUT, 15: TIMER, 16: ASPECT
17: BLANK, 18: FREEZE, 19: , 20: KEYSTONE +
21: KEYSTONE –, 22: D-ZOOM +, 23: D-ZOOM –, 24: VOLUME +
25: VOLUME –, 26: PLAY (R), 27: REWIND (s)
28: FORWARD (d), 29: PREVIOUS (S), 30: NEXT (T)

R W

W

R

W

W

W
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POS Tipo de configuração*6 0: Projeção com parte superior do projetor virada para cima, tela na 
frente

1: Projeção com parte superior do projetor virada para baixo, tela 
atrás

2: Projeção com parte superior do projetor virada para cima, tela 
atrás

3: Projeção com parte superior do projetor virada para baixo, tela na 
frente

APO Apagamento Automático 0: Desativar, 1: 5 minutos, 2: 10 minutos, 3: 15 minutos
4: 20 minutos, 5: 30 minutos

STS  Lê o estado de erro 
do projetor.

0: Normal, 1: Erro do ventilador, 2: Erro de temperatura, 7: Erro da luz
16: Outro erro

MIC Nível de Entrada do 
Microfone

0 a 3

IDS ID do Projetor 0: Todos, 1: ID1, 2: ID2, 3: ID3, 4: ID4

*1 Esta definição é aplicada ao sinal da fonte de entrada que está sendo projetada atualmente pelo 
projetor.

*2 A definição 0 é a definição “Normal” quando a fonte de entrada é RGB ou HDMI (PC), enquanto a 
definição 2 é a definição “Normal” quando a fonte de entrada é componente, HDMI (DTV), Vídeo ou 
S-Vídeo.

*3 Definições Modo de Desat. Controle de Luz.
*4 O intervalo de definição do menu de configuração do projetor é de –60 a 60.
*5 Cada definição de comando KEY (Tecla) corresponde a uma tecla do controle remoto. A operação 

do projetor que é realizada em resposta a um comando KEY é idêntica à operação da tecla 
correspondente do controle remoto. Ao enviar comandos KEY para o projetor de um dispositivo 
externo, certifique-se de que eles sejam enviados na mesma sequência que as operações de tecla 
correspondentes que são realizadas no controle remoto.

*6 Especifica como o projetor é configurado em relação à tela para projeção. Corresponde aos 
comandos “Modo de Projeção” e “Montagem no Teto” do menu de configuração do projetor.

Nome do 
comando

Função Definições

R
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Especificações

Nome do modelo XJ-UT331X XJ-UT311WN XJ-UT351W XJ-UT351WN

Sistema de exibição Circuito integrado DLP® × 1, Sistema DLP®

Circuito integrado 
de exibição

Tamanho do circuito 
integrado

XGA de 0,55 
polegada 
(Razão de 

aspecto: 4:3)

WXGA de 0,65 polegada (Razão de aspecto: 16:10)

Número de pixels 786.432 
(1024 × 768)

1.024.000 (1280 × 800)

Lente de projeção Zoom fixo, foco manual

F 2,3 / f 4,2

Fonte luminosa Laser e LED

Tamanho da imagem projetada 40 a 100 
polegadas

50 a 110 polegadas

Distância de 
projeção

60 polegadas 0,20 metro 0,13 metro

100 polegadas 0,52 metro 0,40 metro

Distância de projeção 
mínima

0,04 metro 0,06 metro

Gama de cores Quatro cores (até 1,07 milhões de cores)

Brilho *1 *2 3300 lúmens 3100 lúmens 3500 lúmens

Razão de contraste (Preto/branco total) *1 

*2 20000:1

Frequências de 
exploração

Horizontal 15 a 91 kHz

Vertical 50 a 85 Hz

Resolução de 
exibição

Sinal RGB Nativo: 
1024 × 768

Nativo: 1280 × 800

Máximo: Redimensionamento de 1920 × 1200

Sinal de vídeo 
componente

Máximo: 1920 × 1080 (HDTV 1080P)

Sinal HDMI Máximo: Redimensionamento de 1920 × 1200

Sinal de vídeo NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM
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Terminais Entrada RGB Terminal COMPUTER: RGB mini D-Sub de 15 pinos × 2
Usa-se tanto para entrada RGB como para entrada de vídeo 

componente (YCbCr/YPbPr).
Entrada de vídeo 
componente

Saída RGB Terminal MONITOR OUT: RGB mini D-Sub de 15 pinos × 1

Entrada de vídeo 
digital

Terminal de entrada HDMI: Terminal HDMI tipo A × 1 (XJ-UT331X, 
XJ-UT311WN) / HDMI tipo A × 2 (XJ-UT351W, XJ-UT351WN), 

suporte de HDCP, suporte de sinal de áudio

Entrada de vídeo 
analógico

Terminal de vídeo composto (RCA) × 1, terminal S-vídeo × 1

Entrada de áudio Terminais RCA R/L, mini jaque estéreo de 3,5 mm × 2

Saída de áudio Mini jaque estéreo de 3,5 mm × 1

Entrada para 
microfone *3 Mini jaque monofônico de 3,5 mm × 1

Host USB USB tipo A × 1 (Apenas modelos de rede)

Dispositivo USB Micro USB tipo B × 1: Para atualização do firmware e registro de 
dados de logotipo

Terminal de controle RS-232C (D-sub de 9 pinos) × 1

Porta do 
fornecimento de 
energia

CC 5 V/2 A × 1 (Em XJ-UT311WN, XJ-UT351WN, duplica como porta 
host USB.)

Terminal LAN RJ-45 × 1 (Apenas modelos de rede)

Suporte de rede sem fio *4 Compatível com IEEE 802.11b/g/n (Apenas modelos de rede)

Alto-falante 16W × 1, Monofônico

Temperatura de funcionamento 5 a 35°C

Umidade de funcionamento 20 a 80% (sem condensação)

Altitude de funcionamento 0 a 3.000 metros acima do nível do mar

Requisitos de energia 100 a 240 V N(AC), 50/60 Hz

Consumo de energia (100 a 240 V)

Saída de luz 7 quando “Controle de 
Luz” é “Ativar”

170W 160W 185W

Saída de luz 1 quando “Controle de 
Luz” é “Ativar”

90W 90W 105W

Quando “Brilhante” está selecionado 
para “Modo de Desat. Controle de Luz”

210W 195W 225W

Quando “Normal” está selecionado 
para “Modo de Desat. Controle de Luz”

180W 170W 200W

Consumo de energia em espera (100 a 120V)

Quando “Desativar” está especificado 
para “Ligação Remota” *5 0,12W

Quando “Ativar” está especificado para 
“Ligação Remota” *5 – 1,9W – 1,9W

Nome do modelo XJ-UT331X XJ-UT311WN XJ-UT351W XJ-UT351WN

B
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As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Consumo de energia em espera (220 a 240 V)

Quando “Desativar” está especificado 
para “Ligação Remota” *5 0,23W

Quando “Ativar” está especificado para 
“Ligação Remota” *5 – 2,3W – 2,3W

Dimensões aproximadas *6 338 (L) × 333 (P) × 153 (A) mm
(Incluindo projeções)

Peso aproximado *6 5,7 kg

*1 Quando a definição “Modo de Desat. Controle de Luz” é “Brilhante”. Norma ISO 21118:2012.
*2 Mostra o valor médio total quando o projetor sai da fábrica. Este tipo de entrada é governado pelas 

especificações de projetores de dados ISO 21118:2012. Os métodos e condições de medição são 
baseados no Apêndice 2.

*3 Microfones do tipo alimentado por conexão não são suportados.
*4 Com conexão do adaptador sem fio YW-40 à porta USB-A na parte traseira do projetor.
*5 Para as informações sobre como fazer a definição da ligação remota, consulte “Definições da 

Rede 3 Ligação Remota” (página 37).
*6 Excluindo a cobertura de cabo.

Nome do modelo XJ-UT331X XJ-UT311WN XJ-UT351W XJ-UT351WN

F
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GPL e LGPL

(1) Este produto usa software (este Software) estipulado pela GNU General Public License (GPL - 
Licença Pública Geral GNU) e GNU Lesser General Public License (LGPL - Licença Pública Geral 
Menor GNU). De acordo com as licenças GPL e LGPL, o código de fonte deste Software é um 
código de fonte aberto. Qualquer pessoa que deseje ver o código de fonte aberto pode fazê-lo 
baixando-o do site de download de Projetores CASIO. Sempre que copiar, modificar ou distribuir 
este Software, certifique-se de fazê-lo de acordo com os termos e condições das licenças GPL e 
LGPL.

(2) Este Software é fornecido “como é” sem nenhuma garantia expressa ou implícita de qualquer tipo. 
No entanto, esta rejeição de garantia não afeta os termos e condições da garantia do próprio 
produto (incluindo mau funcionamentos devido ao Software).

(3) Para obter detalhes sobre as as licenças GPL e LGPL com as quais este Software vem, visite o 
website da CASIO.

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
 

Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

http://www.casio-europe.com
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