
2	 Conecte	e	ligue	a	
impressora

	 1	 	Conecte	o	adaptador	de	CA	à	parte	traseira	
da	impressora.

	 2	 Conecte	o	cabo	
de	alimentação	ao	
adaptador	de	CA.	

	 3	 Conecte	a	outra	
extremidade	do	
cabo	a	uma	tomada	
elétrica.

	 4	 Mova	a	alça	para	trás.

	 5	 Abra	o	suporte	de	papel.

	 6	 Aperte	o	botão	 	para	ligar	a	impressora.

	 	 Depois	de	um	momento,	você	verá	uma	mensagem	
na	tela	do	painel	de	controle.

	Agora	você	pode	instalar	o	cartucho	de	tinta	inicial.

	 2	 Deslize	a	alavanca	do	cartucho	para	a	esquerda,	para	
a	posição	de	liberação	(Release).

	 3	 Remova	o	cartucho	de	tinta		
inicial	da	embalagem.

	 	 Cuidado: Não use um cartucho de 
tinta PictureMate diferente para a 
instalação inicial. Instale somente o 
cartucho de tinta inicial que veio com a sua impressora.

	 4	 Insira	o	cartucho	diretamente	no	encaixe,	com	a	
etiqueta	virada	para	cima,	até	que	ele	clique	e	trave	
no	lugar.	Ele	não	entrará	completamente	no	encaixe.

	 5	 Deslize	a	alavanca	completamente	para	a	direita,	
para	a	posição	travada	(Lock).

	 6	 Feche	a	porta	do	compartimento	de	cartucho.

	 	 A	impressora	carrega	a	tinta.	O	carregamento	leva	
3	a	4	minutos.	Você	verá	a	mensagem	a	seguir	no	
visor	de	fotos.

	 7	 Quando	aparecer	a	mensagem	Charging	complete	
(Carregamento	concluído)	no	visor	de	fotos,	aperte	
o	botão	OK.

Veja	o	verso

Guia de instalação

Siga	estes	passos	para	instalar	a	sua	PictureMate	
Charm	e	imprimir	-	não	é	necessário	um	
computador!	

Observação: Para instruções detalhadas sobre a impressão, consulte 
o Manual do usuário incluído no CD depois de seguir estes passos. 

1	 Desembale	tudo
A	impressora	PictureMate®	vem	acompanhada	de	todos	
estes	itens	na	caixa.

	 1	 Remova	toda	fita	adesiva	e	material	de	embalagem	
da	parte	de	fora	da	impressora.

	 2	 Abra	a	tampa	do	
compartimento	de	cartucho	
de	tinta	na	parte	traseira	da	
impressora.

	 3	 Remova	o	material	de	
embalagem	de	dentro	
do	compartimento	de	
cartucho.

	 4	 Feche	a	tampa	do	
compartimento	de	
cartucho.

Impressora	
PictureMate	Charm

Cartucho	de	tinta	
inicial

Papel	
fotográfico

Manual	da	impressora

Adaptador	de	CA Cabo	de	
alimentação

				Botão

3	 Instale	o	cartucho	
de	tinta	inicial

	 1	 Vire	a	impressora	e	abra	a	porta	do	compartimento	
de	cartucho.

CD	do	software	
da	impressora

*412505400*
*412505400*



Selecione	um	leiaute

	 1	 �Aperte	o	botão Menu.

	 2	 �Aperte	o	botão	OK	para	selecionar	Config.	Bás.	Impr.

	 3	 �Aperte	o	botão	OK	para	
selecionar	Layout.

	 4	 �Aperte ou para	
selecionar	o	leiaute	
desejado,	depois	aperte	
o	botão	OK.

4		Selecione	o	idioma
	 1	 �Aperte	o	botão ,	aperte ou para	selecionar	a	

opção	Setup	e	aperte	o	botão	OK.

	 2	 �Aperte ou para	selecionar	a	opção	Language	
(Idioma)	e	aperte	o	botão	OK.

	 3	 �Aperte ou para	selecionar	Português	e	aperte	o	
botão	OK.

5		Coloque	o	papel
A	impressora	PictureMate	vem	com	papel	brilhante	fotográfico	
original	da	Epson,	criado	especialmente	para	impressão	de	
fotos	com	qualidade	de	laboratório.

Cuidado: Não coloque ou imprima em papel comum; isso pode 
danificar a impressora.

	 1	 �Mova	a	alça	para	trás	e	
abra	o	suporte	de	papel,	
se	necessário.

	 2	 �Aperte	o	canto	da	
bandeja	de	saída	
para	abri-la.

	 3	 �Deslize	as	guias	das	bordas	
para	fora.

	 4	 �Coloque	até	20	folhas	de	uma	vez.	Abane	as	folhas	
para	separá-las	um	pouco.

	 5	 �Coloque	o	papel	na	abertura	
entre	as	guias	das	bordas	com	
o	lado	brilhante	voltado	para	
cima.	Deslize	as	guias	das	
bordas	um	pouco	para	dentro.

	 6	 �Levante	o	visor	de	fotos.

Observação: Guarde papel não usado na 
embalagem original e guarde-o na horizontal 
para prevenir que ele se curve. 

6	 Insira	um	cartão	de	
memória

	 1	 �Remova	o	cartão	de	memória	contendo	fotos	da	sua	
câmera	digital.

	 2	 �Insira	o	cartão	de	memória	na	abertura	correta	da	
sua	impressora.

	 3	 �Empurre	o	cartão	até	que	ele	pare	(ele	não	entrará	
completamente	no	encaixe).	A	luz	do	cartão	de	
memória	pisca	e	a	impressora	informa	quantas	fotos	
há	no	cartão.	

	 	 Observação: Insira somente um cartão por vez. 
A impressora não lê múltiplos cartões de uma só vez. 

Epson	e	PictureMate	são	marcas	registradas,	PictureMate	Charm	é	uma	marca	
comercial	e	Epson	Exceed	Your	Vision	é	uma	logomarca	registrada	da	Seiko	
Epson	Corporation.

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

Esta	informação	está	sujeita	a	modificações	sem	aviso	prévio.

©	2013	Epson	America,	Inc.	04/13
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País	de	impressão:	XXXXXX

Microdrive™	
CompactFlash®	(Tipo	I	e	II)

	 *		Requer	adaptador
**	Capacidade	máxima	128	MB

Abertura	
inferior

Lado	brilhante	
voltado	para	cima

Luz	do	cartão	de	memória

SD™	(Secure	Digital)
SDHC™	(High	Capacity)
mini	SD™	*	e	mini	SDHC*
micro	SD*	e	micro	SDHC*
Sony	Memory	Stick®	**
Memory	Stick	Duo™	*
Memory	Stick	Micro*
Memory	Stick	PRO™
Memory	Stick	PRO	Duo™	*
Memory	Stick	PRO-HG	Duo™	*
MagicGate™	Memory	Stick**
MagicGate	Memory	Stick	Duo™	*

Abertura	
superior

Mais	sobre	a	PictureMate
Veja	o	Manual da impressora

Veja	o	Manual	da	impressora	para	
instruções	sobre	como	imprimir	com	a	
impresora	PictureMate.	Alem	disso,	ele	
traz	informações	sobre	como	substituir	
o	cartucho	de	tinta,	como	cuidar	da	
impressora	e	como	resolver	problemas.	

Veja	o	Manual do usuário

Depois	de	instalar	o	software	da	PictureMate	
contido	no	CD,	você	verá	um	ícone	para	o	
Manual do usuário PictureMate	na	tela	do	
seu	computador.	Clique	duas	vezes	no	ícone	
para	obter	informações	detalhadas	de	como	
usar	a	PictureMate	e	o	seu	software	(requer	
Adobe®	Reader®).

Observação: Visite global.latin.epson.com/Suporte para obter 
atualizações de software para a impressora PictureMate.

Cuidado: Para evitar danos à sua impressora  
PictureMate, mantenha-a longe do sol e não a deixe 
no carro ou em outro local que possa ficar muito  
quente ou muito frio.7	 Imprima	suas	fotos

O	visor	da	impressora	torna	fácil	a	seleção	de	fotos	e	de	
leiaute	para	impressão.

Selecione	fotos

	 1	 �Aperte ou para	ver	suas	fotos.

	 2	 �Aperte	OK	para	selecionar	uma	foto	para	impressão.

	 3	 �Para	imprimir	mais	de	
uma	cópia,	aperte para	
aumentar	o	número.	Aperte	

para	diminui-lo.	Depois	
aperte	o	botão	OK.

	 4	 �Para	selecionar	mais	fotos,	aperte	 ou para	vê-las	
e	aperte	o	botão	OK	para	fazer	uma	seleção.	Repita	o	
passo	3	para	selecionar	mais	cópias,	se	necessário.

	 5	 �Aperte	o	botão	 	e	use ou para	rever	as	fotos	
selecionadas.	Depois	aperte	o	botão	 	mais	uma	
vez	para	imprimir.
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