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Guia de instalação

Remova as tampas de transporte de cada tanque de
tinta e guarde-as na parte de dentro da unidade do
tanque de tinta.

Leia estas instruções antes de usar o produto.

Cuidado: Só use as tampas de transporte quando transportar
a impressora.

Tinta preta para
recarregamento

Este produto requer manuseio cuidadoso da tinta. A tinta
pode espirrar quando os tanques forem carregados com tinta.
Se a tinta entrar em contato com a sua roupa ou pertences,
ela pode manchar. Use luvas de plástico quando encher os
tanques de tinta.
Observação: As garrafas de tinta incluídas devem ser usadas para
instalação da impressora e não são para revenda.

2 Carregue os tanques de tinta
Observação: Quando carregar os tanques, coloque uma folha de
papel sob a unidade do tanque. Se a tinta derramar, limpe a área
imediatamente para evitar manchas permanentes.
Cuidado: Mantenha as garrafas de tinta fora do alcance das crianças
e não beba a tinta.

1

Abra a cobertura da unidade do tanque de tinta e depois
remova a tampa do tanque.

2

Remova a ponta, a tampa e selo da garrafa e depois
recoloque a tampa da garrafa.

Cuidado: Não abra as garrafas de tinta até que esteja pronto para
carregar os tanques. As garrafas são seladas a vácuo para manter a
sua fiabilidade.

1 Remova todo o material de
proteção

1

Remova todo o material de preteção.

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

2

3

3

Corresponda a cor da tinta com o tanque correto e
carregue cada tanque com toda a tinta.

4

Recoloque as tampas firmemente no lugar.

5

Sele cada garrafa com a ponta antes de jogar fora.

Certifique-se de que a trava de transporte está colocada
na posição
de impressão. Caso contrário, pode não
conseguir imprimir.

Desengate a unidade de tanque de tinta da impressora.

Cuidado: Não puxe os tubos de tinta.

6

7

Feche a unidade do
tanque de tinta.

1

Mova o protetor do alimentador para a frente.

2

Levante o suporte do papel, abra a bandeja de saída e
então levante o aparador do papel.

3

Deslize a guia da borda para a esquerda.

4

Carregue papel contra a guia da borda direita e abaixo
das marca na guia esquerda, com o lado imprimível
voltado para cima.

Engate a unidade de
tanque de tinta da
impressora.

3 Ligue e selecione as opções
1

4 Carregue papel

Conecte o cabo de eletricidade à parte traseira da
impressora e a uma tomada elétrica.

Cuidado: Ainda não a conecte ao seu computador.

2

Aperte o botão

de energia.

3

Aperte
ou
para selecionar a sua língua, se
necessário, e depois aperte OK.

4

Selecione o seu país/região e aperte OK.

5

Selecione Verão se estiver no horário de verão; caso
contrário, selecione Inverno. Aperte OK.

6

Selecione o formato da data e aperte OK.

7

Aperte as teclas de número para digitar a data e
aperte OK.

8

Selecione o formato da hora (12h ou 24h) e aperte OK.

9

Aperte as teclas numéricas para digitar a hora.
Depois aperte
ou
para selecionar AM ou PM, se
necessário, e aperte OK.

Cuidado: Não carregue o papel de lado; sempre o carregue
com a borda estreita para dentro.

5

Deslize a guia da borda contra a borda esquerda
do papel, mas sem apertar muito.

6

Mova o protetor do alimentador para trás.

10 Quando a inicialização terminar, aperte e segure o botão
OK por 3 segundos para carregar o sistema da tinta.

O carregamento da tinta leva aproximadamente 20
minutos. Quando a luz verde
de eletricidade parar
de piscar, a preparação da tinta terminou.
Cuidado: Não desligue a impressora enquanto a tinta estiver
carregando ou desperdiçará tinta.

6

5 Conecte a linha de fax

Em Windows, aceite o acordo de licença e clique em
Instalar. Em Mac OS X, clique em Continuar. Depois siga
as instruções na tela do seu computador.

Para enviar fax, conecte o fio de telefone incluído a uma tomada
de telefone de parede e à porta LINE na parte traseira do
produto. Para conectar um telefone ou secretária eletrônica,
use a porta EXT. no seu produto. Consulte o Guia de referência
rápida para mais detalhes.

7 Quando a tela de abaixo aparecer, consulte a seção

"Opções de conexão" neste pôster para mais informações.
Escolha a sua conexão Depois clique em Próximo
(Windows) ou em Continuar (Mac OS X) e siga as
instruções na tela do computador.

Observação: Se você se conectar a uma linha de telefone DSL, é
preciso que use um filtro de DSL ou não poderá enviar fax. Entre em
contato com o seu provedor de DSL para obter o filtro necessário.

6 Instale o software
Observação: Se o seu computador não tiver um drive para CD/DVD,
você pode baixar o software do site da Epson (veja a seção “Suporte
técnico da Epson” neste pôster).
Cuidado: Certifique-se de fechar outros programas, incluindo
protetores de tela e software antivirus, antes de começar a instalação
deste software.

1

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

Opções de conexão
Conexão sem fios
Você precisa instalar o software em todos os computadores
dos quais deseja imprimir. Para a primeira instalação,
recomendamos que use um cabo USB para simplificar a
configuração sem fios. Depois que a impressora estiver
conectada à rede, lhe será pedido que remova o cabo.
Se estiver usando Mac OS 10.6, 10.7 ou 10.8, você terá que
usar os botões na impressora para selecionar as configurações
sem fio. Siga as instruções na tela do seu computador durante
a instalação do software. Elas explicarão como conectar a
impressora sem fios dessa forma.

Windows®: Case veja a janela do Assistente para adicionar novo
hardware, clique em Cancelar e desconecte o cabo USB. Você não
pode instalar o seu software desta forma.

Certifique-se de que sabe o nome (SSID) e senha da sua rede:
s .OME DA REDE
s 3ENHA DA REDE
Se não tiver essa informação, entre em contato com a pessoa
que configurou a sua rede.

Conexão USB direta
Certifique-se de que tem um cabo USB.

2

Coloque o software do produto no computador.

3

Windows 8: Clique na mensagem de drive de CD/DVD
que aparece na tela do seu computador. Depois selecione
Executar Setup.exe. Caso você não veja esta opção,
navegue até o drive de CD/DVD e clique duas vezes
em Setup.
Windows (outras versões): Caso veja a janela de
reprodução automática, clique em Executar Setup.exe.
Mac OS X: Clique duas vezes no ícone da

EPSON.

4

Selecione seu idioma, se necessário.

5

Windows: Caso veja a janela de Controle de conta de
usuário, clique em Sim ou em Continuar.

Problemas?
Caso tenha problemas durante a instalação, veja abaixo:

A configuração em rede falhou.
s #ERTIlQUE SE DE SELECIONAR O NOME DE REDE 33)$ CORRETO
s #ASO VEJA UMA MENSAGEM DE ALERTA DE lREWALL CLIQUE EM
Desbloquear ou em Permitir para que a configuração
continue.

s 3E A SUA REDE TIVER A SEGURAN A ATIVADA CERTIlQUE SE
de digitar a senha de rede (chave WEP ou senha WPA)
corretamente. Se ela tiver letras maiúsculas (ABC) ou
minúsculas (abc), certifique-se de digitá-las corretamente.

Suporte técnico da Epson
Visite global.latin.epson.com/Suporte para baixar drivers em
inglês para este produto, consultar manuais, obter respostas
às perguntas mais frequentes ou enviar um email para a Epson
(site disponível somente em espanhol e português).
Você também pode falar com um especialista em suporte
técnico se ligar para:
Brasil

0800-880-0094

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas.
Aperte repetidamente as teclas numéricas conforme
necessário para selecionar letras maiúsculas (ABC),
minúsculas (abc) ou números e símbolos (123).
Aperte

para ir para o próximo caractere.

Aperte

para apagar.

Aperte o botão OK quando terminar de digitar a sua senha.

Você vê mensagens de erro na tela LCD da
impressora.
Veja o Guia de referência rápida para mais detalhes.

A configuração não consegue encontrar a sua
impressora depois de conectá-la usando um
cabo USB.

Suporte técnico do software
ABBYY® FineReader®
www.abbyy.com

Precisa de papel e tinta?
Experimente usar papéis especiais EPSON com tintas EPSON
para obter resultados profissionais. Você pode comprar
suprimentos através de um revendedor EPSON autorizado.
Para encontrar o revendedor mais próximo, visite
global.latin.epson.com.br ou entre em contato com a Epson
conforme descrito em “Dúvidas?”.

Certifique-se de que o cabo está conectado firmemente
conforme mostrado:

Papel EPSON genuíno
A Epson oferece uma grande variedade de papéis, de acordo
com as suas necessidades; consulte o Manual do usuário
online para mais informação.
Bright White Paper
Papel branco macio e luminoso para textos
nítidos. Além disso, ele suporte impressão nos
dois lados da folha.

Dúvidas?

Tintas EPSON genuínas

Guia de referência rápida
Color

Instruções básicas para impressão, cópia, escaneamento
e envio de fax.

Code

Black

T6641

Cyan

T6642

Magenta

T6643

Yellow

T6644

Ajuda na tela com o seu software
Selecione Ajuda ou ? quando usar o software.

Manual do usuário
Clique no ícone
na sua área de trabalho (ou na pasta
Mac Drive/Aplicativos/Epson Software/Manual no Mac
OS X) para acessar o seu Manual do usuário online (requer
conexão a Internet). Se você não tem um ícone para o Manual
do usuário, você pode instalá-lo a partir do CD ou do site da
Epson, conforme descrito a seguir.
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