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Carregue os tanques de tinta

Carregue papel

Dúvidas?
Manual do usuário
Clique no ícone na sua área de trabalho (ou na tela Aplicativos/Epson Software/
Manual no OS X) para acessar o Manual do usuário online (requer uma conexão à 
internet).

Suporte técnico
Visite www.epson.com.br/suporte/L850 para baixar drivers, consultar manuais, 
obter respostas para as perguntas mais frequentes ou enviar um email para a Epson.

No Brasil, você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para um 
destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627 
Demais localidades: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Precisa de papel e tinta?
  Experimente usar tintas e papéis especiais da Epson para obter  
bons resultados. Você pode comprá-los de um revendedor 
Epson autorizado. 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.

Refis de tinta para a L810/L850               

 

Cor Número

Preto T6731

Ciano T6732

Magenta T6733

Amarelo T6734

Ciano claro T6735

Magenta claro T6736

L810/L850
4  Instale o software

  Observação: Se o seu computador não tiver um drive de CD/DVD ou se estiver usando um 
Mac, é necessário que tenha uma conexão à internet para obter o software do produto.

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:

  L850: www.epson.com.br/suporte/L850

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

  OS X: Certifique-se de instalar o Epson Software Updater para receber atualizações de 
firmware e software para o seu produto.

  Observação: A porta USB fica localizada no interior da impressora.

Problemas?
Não é possível encontrar a sua impressora durante a configuração, depois 
de conectá-la usando um cabo USB.
Certifique-se de que o produto esteja ligado e conectado firmemente, conforme 
mostrado:

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.

Mapa do painel de controle

Liga e desliga a impressora.

Exibe a tela principal.

Muda como as fotos são exibidas ou recorta as fotos.

Aperte , ,  ou  para selecionar um menu ou ajuste, 
depois aperte OK para abrir o menu ou para mudar o ajuste 
selecionado.

Exibe o menu de ajuda para resolver problemas.

Exibe os menus.

Inicia a operação selecionada.

Volta ao menu anterior.

Configura o número de impressos.

Para a operação em curso ou inicia os ajustes atualmente 
selecionados.

Observação: As garrafas de tinta incluídas devem ser usadas para a instalação do produto e não são para revenda.

Desembale a impressora

Observação: Este produto requer o manuseio cuidadoso da tinta. Use luvas 
descartáveis e coloque uma folha de papel por baixo da unidade do tanque de 
tinta quando carregar ou recarregar os tanques de tinta, pois a tinta pode espirrar. 
Se a tinta derramar, limpe a área imediatamente com uma toalha úmida para evitar 
manchas permanentes. Se a tinta entrar em contato com a sua roupa ou pertences, 
ela pode manchar.

Volte a colocar a tampa da garrafa 
firmemente no lugar ou a tinta pode vazar.

Cuidado: Não abra as garrafas de tinta até que esteja pronto para carregar os tanques de 
tinta. As garrafas de tinta são seladas a vácuo para manter a fiabilidade. Nunca apóie o produto 
na lateral depois de carregar os tanques de tinta.

Alerta: Mantenha as garrafas de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.

Selecione o seu idioma e aperte o 
botão OK.

Confirme que os tanques estejam cheios 
de tinta e depois aperte  para começar 
a carregar a tinta. O carregamento da tinta 
leva aproximadamente 20 minutos.

Quando aparecer 
uma mensagem no 
visor de toque digital, 
aperte o botão OK por 
3 segundos.

Português

Certifique-se que a alavanca de papel 
esteja na posição elevada.

Para instruções sobre como imprimir 
em CDs e DVDs, consulte o Manual 
do usuário online.

Durante a instalação inicial, certifique-se de usar 
as garrafas de tinta que  vieram com o produto e 
use toda a tinta.

Carregue cada tanque com a tinta da cor correta.

Leia estas instruções antes de usar o produto.
Observação: As instruções mostram a L850, mas são as 
mesmas para a L810, a não ser que seja indicado do contrário.
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