
Guia de instalação
7  Feche a tampa da bandeja de bolsa de tinta e trave-a.

8  Selecione OK no visor LCD para começar a carregar a 
tinta. O carregamento de tinta leva aproximadamente 
7 minutos. Uma mensagem de confirmação aparece 
quando o carregamento de tinta termina. 

4   Coloque papel
Consulte o Manual do usuário on-line para informações sobre 
a colocação de envelopes ou papel tamanho ofício, ou o uso 
da entrada de alimentação de papel traseira.

1  Certifique-se de que o produto não esteja carregando e 
depois remova a gaveta.

2  Deslize as guias de borda completamente para fora e 
defina a guia de borda frontal para o tamanho de papel 
que está usando.

3  Coloque o papel com o lado brilhante ou imprimível virado 
para baixo.

Papel normal: 

Papel espesso: 

Observação: O papel tem que estar embaixo da marca de seta 
para o seu tipo de papel e posicionado encostado na borda 
frontal da gaveta.

Leia estas instruções antes de usar o produto.

1   Desembale tudo

1  Remova todo o material de proteção do produto.

2  Levante a tampa da impressora. Remova todos os 
materiais de proteção de dentro do produto, depois 
abaixe a tampa da impressora.

3  Coloque a bandeja de saída.

2   Ligue e configure
1  Conecte o cabo de alimentação na parte traseira do 

produto e em uma tomada elétrica.

Cuidado: Não a conecte ao seu computador ainda.

2  Ligue o produto.

3  Selecione o seu idioma e hora no painel de controle.

Obervação: Você pode mudar essas configurações mais tarde, 
usando o painel de controle do produto. Para mais informações, 
consulte o seu Manual do usuário on-line.

3   Instale as unidades de 
suprimento de tinta (bolsas 
de tinta)

Observação:

•  A impressora foi desenvolvida para uso somente com bolsas de 
tinta Epson e não com tinta de terceiros.

•  As bolsas de tinta incluídas com o produto foram desenvolvidas 
para a instalação do produto e não são para revenda.

•  Depois de parte da tinta ser usada para o carregamento, o resto fica 
disponível para impressão.

Cuidado: Mantenha as bolsas de tinta fora do alcance de crianças e 
não beba a tinta.

1  Destrave e abra a tampa da bandeja de bolsa de tinta, 
depois remova o material de embalagem.

2  Pressione para soltá-la, depois puxe a bandeja para fora.

3  Remova a peça protetora da bandeja e jogue-a fora.

4  Balance-a 10 vezes, depois a desembale.

Observação: Não toque no chip verde localizado na bolsa 
de tinta.

5  Mova a alça para a frente, coloque a bolsa de tinta 
na bandeja de bolsa de tinta até que faça um som 
de “clique”, depois mova a alça para trás até sua 
posição original.

Observação: A bolsa de tinta tem        
que estar totalmente inserida e 
nivelada com o topo da bandeja 
de bolsa de tinta.

6  Coloque a bandeja de bolsa de tinta na impressora. 
Siga os passos 2 a 6 para instalar as outras bolsas 
de tinta.

 Obervação: As bolsas de tinta são marcadas para encaixarem 
na baia de cor correta. Se não conseguir inserir a bandeja de 
bolsa de tinta até o fim, não a force. Certifique-se de que a cor 
da bolsa de tinta seja igual à cor da baia na impressora.
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4  Quando vir a tela Selecione a sua conexão, selecione 
uma das opções a seguir:

• Conexão sem fios 
Na maioria dos casos, o programa de instalação do 
software tenta configurar automaticamente a sua 
conexão sem fio. Se a configuração não der certo, 
você pode ter que digitar o nome (SSID) e senha da 
sua rede.

• Conexão USB direta 
Certifique-se de que tem um cabo USB (não incluído).

• Conexão de rede com fios 
Certifique-se de que tem um cabo de Ethernet 
(não incluído).

Driver PCL ou PostScript driver (WF-C5290)
Baixe o software e consulte o Manual do usuário on-line 
para instruções:

www.epson.com.br/suporte/wfc5290

Impressão através de dispositivo 
móvel

Conecte-se sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou 
computador. Imprima documentos e fotos do outro lado da 
sala ou do mundo:

• Imprima diretamente de um smartphone ou tablet usando 
iOS ou Android™ com Epson iPrint™. Basta conectar a sua 
impressora e dispositivo à mesma rede e tocar no ícone de 
ação para selecionar a opção de impressão.

• Use o Epson Print Enabler (grátis no Google Play™) com 
dispositivos Android (v4.4 ou posterior). Depois conecte 
a sua impressora e dispositivo à mesma rede e toque no 
ícone do menu para selecionar a opção de impressão.

• Imprima remotamente com o Epson Connect™ e o 
Google Cloud Print™. Consulte o seu Manual do usuário  
on-line para instruções ou para mais informações, visite o 
site www.epson.com.br/connect.

Problemas?
A configuração de rede falhou.

• Certifique-se de selecionar o nome de rede (SSID) correto.

• Reinicie o seu roteador, desligue-o e volte a ligá-lo, depois 
tente fazer a conexão novamente.

• A impressora só pode se conectar a uma rede que suporte 
conexões de 2,4 GHz. Se o seu roteador oferecer conexões 
de 2,4 GHz e 5 GHz, certifique-se de que a conexão de 
2,4 GHz esteja ativada.

• Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em 
Desbloquear ou em Permitir para que a configuração 
continue.

• Se a sua rede tiver a segurança ativada, certifique-se 
de digitar a senha de rede (chave WEP ou senha WPA) 
corretamente. Certifique-se de digitar a sua senha usando 
letras maiúsculas e minúsculas corretamente.

Precisa de papel e tinta?
 Garanta o melhor desempenho e resultados          
brilhantes com tintas e papéis especiais 
genuínos Epson, criados especificamente 
para impressoras Epson. Você pode adquiri-los 
através de um revendedor autorizado Epson. 
Para encontrar o revendedor mais próximo, 
visite o site www.epson.com.br ou entre em 
contato com a Epson conforme descrito na seção  
“Dúvidas?” neste pôster.

Bolsas de tinta de substituição para a  
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Cor
Capacidade 

normal
Alta 

capacidade

Preto R04L R04X

Ciano R04L —

Magenta R04L —

Amarelo R04L —
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4  Deslize as guias de borda laterais contra o papel, 
mas sem apertar muito.

 

5  Mantenha a gaveta de papel plana e a coloque 
completamente para dentro, depois puxe a bandeja 
de saída para fora.

6  Selecione as configurações de papel no painel de controle 
do produto.

5   Instale o software
Observação: Se o seu computador não tiver um drive para CD/DVD 
ou se estiver usando um Mac, você precisará de uma conexão à 
Internet para obter o software do produto. 
 
Para imprimir de um Chromebook™, visite o site  
www.epson.com.br/suporte/gcp para instruções.

Pacote de software padrão
1  Certifique-se de que o produto NÃO ESTEJA 

CONECTADO ao computador.

 Windows®: Caso veja a janela do Assistente para adicionar novo 
hardware, clique em Cancelar e desconecte o cabo USB.

2  Insira o CD do produto ou baixe e execute o pacote de 
software do produto. Para obter o software mais atual, 
visite:

WF-C5210 
www.epson.com.br/suporte/wfc5210

WF-C5290 
www.epson.com.br/suporte/wfc5290

3  Siga as instruções na tela do computador para executar 
o programa de instalação.

Há linhas ou cores incorretas nos impressos.

Faça uma verificação dos jatos para ver se há algum jato 
entupido. Depois, limpe o cabeçote, se necessário. Consulte 
o Manual do usuário on-line para mais informações.

A tela do produto está escura.

Certifique-se de que o seu produto esteja ligado e toque na 
tela para despertá-lo do modo de repouso.

A configuração não consegue localizar a impressora 
após conectá-la usando um cabo USB.

Certifique-se de que o seu produto esteja ligado e conectado 
firmemente.

Dúvidas?
Manual do usuário
Windows:  Clique no ícone na sua área de trabalho ou na tela 
de aplicativos para acessar o Manual do usuário on-line.

Mac: Clique no ícone em Aplicativos/Epson Software/
Manual para acessar o Manual do usuário on-line.

Se não tiver um ícone para o Manual do usuário, visite o site 
da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte técnico
Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure pelo 
seu produto para baixar drivers, ver manuais, obter respostas 
para as perguntas mais frequentes ou entrar em contato com 
a Epson.

No Brasil, você pode falar com um representante do suporte 
técnico se ligar para este número: 

Todas as localidades: 0800-882-1015

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre 
as chamadas.
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