Utilitário Epson® FAX Utility 2.0 para
Windows
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Atualização do FAX Utility 2.0 para Windows
O FAX Utility para Windows que veio com o software do seu produto foi atualizado para a versão 2.0.
Este guia descreve as funções que são diferentes na versão 2.0 do FAX Utility para Windows original.
Observação: As instruções para enviar um fax usando o FAX Utility não mudaram do FAX Utility
original para o FAX Utility 2.0. Consulte o Manual do usuário para instruções de envio de fax e uso de
outras funções de fax do produto.
Para informação detalhada sobre o FAX Utility para Windows, clique em Ajuda, Abrir Ajuda Online ou
Abrir Manual de Introdução quando usar o utilitário.
Configuração do utilitário de fax - Windows
Importar contatos usando o utilitário de fax - Windows
Seleção de opções de fax recebidos usando o utilitário Fax Utility - Windows

Configuração do utilitário de fax - Windows
Você pode configurar o utilitário FAX Utility para Windows para uso com o seu produto.
Observação: Antes de usar o utilitário FAX Utility para Windows, certifique-se de que tenha configurado
as funções de fax no seu produto usando o painel de controle do produto. Além disso, primeiro confirme
que você pode enviar e receber faxes usando o painel de controle.
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
• Windows 10: Clique

e selecione EPSON Software.

• Windows 8.x: Navegue até a tela Aplicativos.
• Windows (outras versões): Clique em
EPSON Software.
2. Selecione FAX Utility.
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ou Iniciar > Programas ou Todos os programas >

A primeira vez que usar o utilitário FAX Utility, você verá esta janela de introdução:

3. Leia sobre o utilitário FAX Utility e clique em Fechar na parte inferior da janela.
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Você verá esta janela:

4. Clique em Selecionar Impressora e siga as instruções na tela para transferir as configurações de
fax do seu produto para o utilitário FAX Utility.
Observação: Para obter informação detalhadas, clique em Ajuda ou Abrir Ajuda Online.
Tema principal: Atualização do FAX Utility 2.0 para Windows
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Importar contatos usando o utilitário de fax - Windows
Você pode editar contatos armazenados no seu produto e importar contatos do seu livro de endereços
do Windows para o livro de endereços PC-FAX no utilitário de fax para Windows.
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
• Windows 10: Clique

e selecione EPSON Software.

• Windows 8.x: Navegue até a tela Aplicativos.
• Windows (outras versões): Clique em
EPSON Software.

ou Iniciar > Programas ou Todos os programas >

2. Selecione FAX Utility.
A primeira vez que usar o utilitário FAX Utility, você verá esta janela de introdução:

3. Leia sobre o utilitário FAX Utility e clique em Fechar na parte inferior da janela.
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Você verá esta janela:

4. Para editar a lista de contatos no seu produto, clique em Contatos.
5. Execute um dos seguintes procedimentos:
• Para editar um contato, selecione-o na lista e clique no ícone
• Para apagar um contato, selecione-o na lista e clique no ícone

.
.

6. Para importar números de fax do seu livro de endereços do Windows para o livro de endereços do
utilitário de fax PC-FAX, selecione Editar Lista Telefônica PC-FAX.
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Você verá esta janela:

7. Selecione Arquivo > Importar Do Livro ender. Windows.
8. Selecione os contatos que deseja importar e clique OK.
Observação: Para obter informação detalhadas, selecione Ajuda ou Abrir Ajuda Online.
Tema principal: Atualização do FAX Utility 2.0 para Windows

Seleção de opções de fax recebidos usando o utilitário Fax Utility Windows
Você pode selecionar opções para uso com faxes recebidos usando o utilitário FAX Utility para
Windows.
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
• Windows 10: Clique

e selecione EPSON Software.

• Windows 8.x: Navegue até a tela Aplicativos.
• Windows (outras versões): Clique em
EPSON Software.
2. Selecione FAX Utility.
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ou Iniciar > Programas ou Todos os programas >

A primeira vez que usar o utilitário FAX Utility, você verá esta janela de introdução:

3. Leia sobre o utilitário FAX Utility e clique em Fechar na parte inferior da janela.
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Você verá esta janela:

4. Para salvar faxes recebidos pelo seu produto no seu computador, selecione Guardar faxes
recebidos neste computador.
5. Selecione a pasta de destino e outras opções e clique em OK.
Você volta à janela do utilitário FAX Utility.
6. Para receber notificações quando faxes chegarem na pasta da destino selecionada no seu
computador, selecione Notificar-me de novos faxes em pastas de reencaminhamento.
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7. Selecione a frequência com que deseja ser notificado sobre faxes recebidos e clique em OK.
Observação: Para obter informação detalhadas, clique em Ajuda ou Abrir Ajuda Online.
Tema principal: Atualização do FAX Utility 2.0 para Windows
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Marcas registradas
EPSON® é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko
Epson Corporation.
Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e
podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer
direito sobre essas marcas.
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Avisos sobre direitos autorais
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em
sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia,
gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As
informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se
responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.
Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do
produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros,
em consequência de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificações e
alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de uso e
manutenção da Seiko Epson Corporation.
A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da
utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos
originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.
A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes de interferência
eletromagnética, que ocorre a partir da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos
como Epson produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.
Estas informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Atribuição de direitos autorais

Atribuição de direitos autorais
© 2017 Epson America, Inc.
9/17
CPD-53478
Tema principal: Avisos sobre direitos autorais
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