
Guia de instalação
Leia estas instruções antes de usar a impressora.

L200

Certifique-se de que a impressora NÃO ESTÁ 
CONECTADA ao computador.

Quando terminar, remova o CD. Está tudo pronto para copiar, imprimir e 
escanear! Consulte as instruções no verso deste poster ou no seu Manual 
do usuário.

6

Se a janela de execução automática aparecer, 
clique em Executar Epsetup.exe. Quando vir a 
janela de Controle de Conta de Usuário, clique 
em Sim ou em Continuar.

1

2

Antes de imprimir, prenda o tanque de tinta ao produto. Não deite o tanque 
de tinta ou o coloque mais para cima ou mais para baixo do que o produto.

10 Ainda não conecte a 
impressora ao computador 
e ainda não ligue a 
impressora.

Corresponda a cor da tinta 
com o tanque correto e depois 
encha-o com a tinta até a linha 
de cima no tanque.

5

8

Feche cada garrafa com a tampa. Ainda não jogue fora 
as garrafas de tinta. Você terá que digitar os códigos 
impressos em cada garrafa quando instalar o software 
da impressora.

7 Repita os passos 3 a 6 para 
cada garrafa e tanque de tinta 
correspondente.

6 Coloque a tampa do tanque 
firmemente no lugar.

4 Recoloque a tampa da 
garrafa firmemente no lugar 
ou a tinta pode vazar.

Não abra as garrafas de tinta até que esteja pronto para encher os tanques. 
As garrafas de tinta estão seladas a vácuo para manter sua fiabilidade.

Este produto requer o manuseio cuidadoso da tinta. A tinta pode espirrar quando os 
tanques forem enchidos ou reabastecidos. Se a tinta entrar em contato com a sua 
roupa ou outros itens, ela pode manchar permanentemente. Recomenda-se que use 
luvas de plástico e que coloque papel sob a impressora quando encher os tanques 
de tinta.

9

Instale o software4

O carregamento da tinta leva aproximadamente 20 minutos. Não 
desconecte ou desligue a impressora até que o carregamento da tinta 
tenha terminado. O indicador de energia para de piscar.

Não cancele o programa de instalação antes do fim do procedimento ou 
terá que executar o programa novamente

5

4 Para utilizar o produto, precisa 
digitar os códigos de identificação 
impressos em cada garrafa de tinta.

Para instalação 
inicial

Tinta preta extra para 
recarregamento

3 Remova a tampa do tanque 
de tinta.

Remova somente uma 
tampa do tanque de 
cada vez.

1

Não puxe os 
tubos da tinta.

2

Quando encher os tanques de tinta, recomendamos que coloque uma folha 
de papel embaixo da unidade de tanques de tinta. Se a tinta derramar, limpe-a 
imediatamente para evitar manchas acidentais.

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

Encha os tanques de tinta2

1

Não carregue o papel de lado; sempre o carregue com a margem 
estreita primeiro.

Carregue o papel com o 
lado imprimível voltado 
para cima.

3

2

Carregue papel3

3

4

Se o seu computador não tiver um leitor de CD/DVD, pode baixar 
o software da impressora do site de suporte técnico da Epson.

Coloque a trava de transporte na posição  para imprimir ou a tinta 
não será distribuida e você pode notar problemas de qualidade de 
impressão. Só coloque a trava de transporte na posição  quando 
transportar a impressora ou a tinta pode vazar.

Conecte o cabo USB e ligue a 
impressora.1 Remova todo o material de proteção
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Como copiar e escanear

•	  Aperte o botão de cópia P&B (para um documento ou foto em preto e 
branco) ou o botão de cópia a cores (para um documento ou foto a cores) 
para começar a copiar.

•	  Aperte o botão de cópia P&B e o botão de cópia a cores 
simultaneamente. O seu produto automaticamente escaneia e grava a sua 
imagem como um arquivo PDF no computador.

Indicadores de erro
Caso veja um dos indicadores de erro abaixo, siga os passos aqui para continuar: 

 Piscando  Aceso  Apagado

O papel está preso. Veja a 
seção “Papel preso” abaixo 
para eliminar a obstrução.

Falta papel ou múltiplas 
páginas foram alimentadas 
de uma só vez no 
alimentador de folhas. 
Carregue o papel 
corretamente. Aperte um 
botão de cópia para voltar a 
imprimir.

O nível da tinta pode estar 
baixo. Você pode continuar 
a imprimir.

O nível da tinta pode ter 
chegado ao nível mais 
baixo. Siga as instruções 
na janela do driver da 
impressora.

Erro da impressora. 
Consulte a seção “Papel 
preso” abaixo para eliminar 
a obstrução e depois voltar 
a ligar a impressora. Se 
o erro persistir, entre em 
contato com a Epson.

Almofadas ou tubos de tinta 
na impressora podem ter 
chegado ao fim da sua vida 
útil. Consulte a janela do 
driver da impressora para 
obter informação detalhada 
de estado. Entre em contato 
com a Epson para obter 
peças para substituição.

Papel preso

Resolução de problemas

1  Abra o seu documento ou foto.

2  Selecione a opção de impressão no aplicativo.

3  Selecione o seu produto Epson.

4  Selecione Preferências ou Propriedades.

5  Selecione as configurações da sua impressora. (Clique em OK quando 
terminar.)

6  Clique em OK ou em Imprimir para começar a imprimir.

Ejete o papel. Se o papel não ejetar, desligue 
a impressora e vá para o próximo passo.

Empurre a alavanca para remover o papel preso. Levante a tampa e remova o papel preso. Depois 
ligue a impressora.

1 2

1 2 3

3

Botão de cópia P&B

Botão de energia

Botão de cópia a cores

Botão parar

Como imprimir a partir de um computador

Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence é uma marca comercial da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui com fins de identificação somente e podem ser marcas registradas de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.
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Manual do usuário 
Clique no ícone na área de trabalho para 
acessar o Manual do usuário eletrônico. 
Se não tiver um ícone para o Manual 
do usuário, você pode instalá-lo a partir 
do CD ou pode visitar o site da Epson, 
conforme descrito a seguir.

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

Você também pode falar com um técnico se ligar para este número:

0800-880-0094

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas.

Dúvidas?Precisa de papel e tinta?

Use papéis e tintas da Epson para obter bons resultados. 
Você pode comprá-los de um revendedor autorizado da 
Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite 
www.suporte-epson.com.br ou entre em contato com a 
Epson conforme descrito em “Dúvidas?”.

Photo Paper Glossy
Papel brilhante de secagem instantânea para fotos e projetos 
impressionantes. Disponível em uma variedade de tamanhos, 
com ou sem margens.

Códigos das garrafas de tinta da L200

Cor Código

       Preto T6641

       Ciano T6442

       Magenta T6643

       Amarelo T6644

Como limpar o cabeçote de impressão

Execute uma limpeza potente a partir do driver da impressora se a qualidade de 
impressão não melhorar depois de repetir a limpeza três vezes.

1

Desligue a impressora.

2

6

Aguarde até que a limpeza 
do cabeçote termine.

3

Enquanto aperta o botão  , aperte o 
botão  de energia.

5

Aperte o botão  por três 
segundos.

Cheque o padrão impresso.

(a) Bom

(b) Ruim; limpe o cabeçote de     
     impressão.

4
(a)

(b) 
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