
6   Depois de instalar todos os 8 cartuchos, abaixe a alavanca da 
tinta. A impressora começa a carregar o sistema de 
distribuição e a luz de pausa  pisca.

7   Depois de aproximadamente 2 minutos, mensagens da 
alavanca de tinta aparecem no visor LCD. Siga as instruções 
para levantar ou abaixar a alavanca. 
 
Cuidado: O carregamento leva aproximadamente 8 minutos. 
Nunca desligue a impressora, abra a tampa, remova a tampa 
traseira, solte a alavanca do papel, ou remova os cartuchos de 
tinta ou tanque de manutenção enquanto a luz de pausa  estiver 
piscando; isso pode danificar a impressora.

8   Quando OPERACIONAL aparecer no visor LCD, o carregamento está completo. Feche a 
tampa do compartimento de tinta. 
 
Cuidado: Sempre desligue a impressora usando o botão . Aguarde até que o visor se apague. 
Isso garante que o cabeçote de impressão está protegido.

Instale o software para uma  
conexão USB
O software da sua impressora funciona com Windows Vista,® Vista x64, Windows® XP, XP Professional 
x64 Edition e Macintosh® OS X 10.4.9 ou superior, ou 10.5 ou superior. Se estiver usando uma 
interface USB, siga estes passos para instalar o software da impressora. Se estiver usando uma interface 
Ethernet, siga os passos no Capítulo 1 do Manual da impressora para configurar a impressora e instalar 
o software. 

Quando terminar de instalar o software, atualize o firmware da impressora, se necessário. Veja o 
Capítulo 1 do Manual da impressora para instruções.

Macintosh

1 Certifique-se de que o seu 
Macintosh e impressora  
estejam ligados.

2 Conecte o cabo USB.

3 Coloque o CD da impressora 
Epson Stylus Pro 4880 no 
computador. Se necessário, clique 
duas vezes no ícone do CD-ROM  
da Epson na área de trabalho.

4 Clique duas vezes no ícone da  Epson.

5 Clique em Português.

6 Clique em Instalar.

 Observação: Caso veja uma mensagem 
indicando que o programa de instalação detectou 
uma versão mais antiga do EpsonNet Config no 
seu sistema, será necessário desinstalar a versão mais antiga antes de instalar a versão nova. Para 
desinstalar o programa, arraste a pasta do EpsonNet para a lixeira. Depois reinstale o software  
da impressora.

7 Siga as instruções na tela para instalar todo o software necessário e os manuais, e para colocar  
um link para o site da Epson do Brasil na sua área de trabalho. 

8 Abra a pasta Aplicativos e depois abra a pasta Utilitários. Abra o Printer Setup Utility 
(Utilitário de configuração da impressora) e clique em Adicionar ícone na parte superior da 
janela da lista de impressoras. (Caso veja uma mensagem indicando que não há impressoras 
disponíveis, clique em Cancelar.)

9 Selecione a Stylus Pro 4880 e clique em Adicionar.

10 Feche a lista de impressora e quaisquer janelas abertas e ejete o CD.

Epson Stylus® Pro 4880
Por favor, leia este guia antes de usar a impressora.

Desembale a impressora
1  Certifique-se de que tem estes itens:

  Atenção: A impressora pesa 40,2 kg sem tinta ou papel e deve ser levantada e carregada por 
duas pessoas.

  Observação: Não abra as embalagens dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalar 
o cartucho. Os cartuchos são selados a vácuo para manter a fiabilidade.

2  Remova todo o material de embalagem e fita adesiva. Procure cuidadosamente por fita adesiva 
dentro e fora da impressora. Guarde a caixa e a embalagem para utilizar posteriormente, caso 
seja necessário transportar a impressora.

3  Remova os dois parafusos e o detentor do carro.

4  Para destravar a cabeça de impressão, puxe a lingüeta verde para a esquerda. Não remova  
a lingüeta.

 Cuidado: Não empurre a lingüeta verde para baixo ou  
 pode quebrá-la.

 

Instale e ligue a impressora
1 Conecte o cabe de eletricidade à 

entrada de CA na parte traseira 
da impressora. (Ainda não 
conecte o cabo da impressora.)

2 Conecte a outra extremidade 
do cabo de eletricidade a uma 
tomada elétrica aterrada.

3  Encaixe a bandeja de papel nas aberturas 
na parte frontal da impressora. 
 
Observação: Para mudar o idioma do 
painel de controle, consulte as instruções 
incluídas no Manual da impressora ou no 
Guia de referência rápida.

Instale os cartuchos 
de tinta
1 Pressione o botão  para ligar a impressora.

2   Aperte a tampa do 
compartimento da tinta 
para abri-la.

3  Levante a alavanca da tinta.

4  Remova cada cartucho de tinta da sua respectiva embalagem 
e balance o cartucho cuidadosamente. 
 
Observação: A primeira vez que instalar os cartuchos de 
tinta, a impressora usará tinta para carregar o sistema de impressão, portanto os primeiros cartuchos 
durarão menos.  
Os cartuchos subseqüentes terão um rendimento normal. 
 
Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do 
alcance das crianças e não beba a tinta.

5  Instale os cartuchos de tinta na impressora. Segure cada 
cartucho com a flecha apontando para a impressora e 
então encaixe-os no lugar. Certifique-se de encaixar cada 
cartucho no lugar correto.

Impressora

Cartuchos de 
tinta

Cabo de  
alimentação

Guia de instalaçãoGuia de instalação

Manual da 
impressora

Bandeja 
de papel

Cartuchos de 
conversão de 

tinta preta

Adaptadores dos eixos 
(presos aos eixos)

Eixo do papel em rolo

CD-ROM

Botão Liga/Desliga

Entrada de CA

Guia de 
referência 

rápida

Gancho



6   Depois de instalar todos os 8 cartuchos, abaixe a alavanca da 
tinta. A impressora começa a carregar o sistema de 
distribuição e a luz de pausa  pisca.

7   Depois de aproximadamente 2 minutos, mensagens da 
alavanca de tinta aparecem no visor LCD. Siga as instruções 
para levantar ou abaixar a alavanca. 
 
Cuidado: O carregamento leva aproximadamente 8 minutos. 
Nunca desligue a impressora, abra a tampa, remova a tampa 
traseira, solte a alavanca do papel, ou remova os cartuchos de 
tinta ou tanque de manutenção enquanto a luz de pausa  estiver 
piscando; isso pode danificar a impressora.

8   Quando OPERACIONAL aparecer no visor LCD, o carregamento está completo. Feche a 
tampa do compartimento de tinta. 
 
Cuidado: Sempre desligue a impressora usando o botão . Aguarde até que o visor se apague. 
Isso garante que o cabeçote de impressão está protegido.

Instale o software para uma  
conexão USB
O software da sua impressora funciona com Windows Vista,® Vista x64, Windows® XP, XP Professional 
x64 Edition e Macintosh® OS X 10.4.9 ou superior, ou 10.5 ou superior. Se estiver usando uma 
interface USB, siga estes passos para instalar o software da impressora. Se estiver usando uma interface 
Ethernet, siga os passos no Capítulo 1 do Manual da impressora para configurar a impressora e instalar 
o software. 

Quando terminar de instalar o software, atualize o firmware da impressora, se necessário. Veja o 
Capítulo 1 do Manual da impressora para instruções.

Macintosh

1 Certifique-se de que o seu 
Macintosh e impressora  
estejam ligados.

2 Conecte o cabo USB.

3 Coloque o CD da impressora 
Epson Stylus Pro 4880 no 
computador. Se necessário, clique 
duas vezes no ícone do CD-ROM  
da Epson na área de trabalho.

4 Clique duas vezes no ícone da  Epson.

5 Clique em Português.

6 Clique em Instalar.

 Observação: Caso veja uma mensagem 
indicando que o programa de instalação detectou 
uma versão mais antiga do EpsonNet Config no 
seu sistema, será necessário desinstalar a versão mais antiga antes de instalar a versão nova. Para 
desinstalar o programa, arraste a pasta do EpsonNet para a lixeira. Depois reinstale o software  
da impressora.

7 Siga as instruções na tela para instalar todo o software necessário e os manuais, e para colocar  
um link para o site da Epson do Brasil na sua área de trabalho. 

8 Abra a pasta Aplicativos e depois abra a pasta Utilitários. Abra o Printer Setup Utility 
(Utilitário de configuração da impressora) e clique em Adicionar ícone na parte superior da 
janela da lista de impressoras. (Caso veja uma mensagem indicando que não há impressoras 
disponíveis, clique em Cancelar.)

9 Selecione a Stylus Pro 4880 e clique em Adicionar.

10 Feche a lista de impressora e quaisquer janelas abertas e ejete o CD.

Epson Stylus® Pro 4880
Por favor, leia este guia antes de usar a impressora.

Desembale a impressora
1  Certifique-se de que tem estes itens:

  Atenção: A impressora pesa 40,2 kg sem tinta ou papel e deve ser levantada e carregada por 
duas pessoas.

  Observação: Não abra as embalagens dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalar 
o cartucho. Os cartuchos são selados a vácuo para manter a fiabilidade.

2  Remova todo o material de embalagem e fita adesiva. Procure cuidadosamente por fita adesiva 
dentro e fora da impressora. Guarde a caixa e a embalagem para utilizar posteriormente, caso 
seja necessário transportar a impressora.

3  Remova os dois parafusos e o detentor do carro.

4  Para destravar a cabeça de impressão, puxe a lingüeta verde para a esquerda. Não remova  
a lingüeta.

 Cuidado: Não empurre a lingüeta verde para baixo ou  
 pode quebrá-la.

 

Instale e ligue a impressora
1 Conecte o cabe de eletricidade à 

entrada de CA na parte traseira 
da impressora. (Ainda não 
conecte o cabo da impressora.)

2 Conecte a outra extremidade 
do cabo de eletricidade a uma 
tomada elétrica aterrada.

3  Encaixe a bandeja de papel nas aberturas 
na parte frontal da impressora. 
 
Observação: Para mudar o idioma do 
painel de controle, consulte as instruções 
incluídas no Manual da impressora ou no 
Guia de referência rápida.

Instale os cartuchos 
de tinta
1 Pressione o botão  para ligar a impressora.

2   Aperte a tampa do 
compartimento da tinta 
para abri-la.

3  Levante a alavanca da tinta.

4  Remova cada cartucho de tinta da sua respectiva embalagem 
e balance o cartucho cuidadosamente. 
 
Observação: A primeira vez que instalar os cartuchos de 
tinta, a impressora usará tinta para carregar o sistema de impressão, portanto os primeiros cartuchos 
durarão menos.  
Os cartuchos subseqüentes terão um rendimento normal. 
 
Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do 
alcance das crianças e não beba a tinta.

5  Instale os cartuchos de tinta na impressora. Segure cada 
cartucho com a flecha apontando para a impressora e 
então encaixe-os no lugar. Certifique-se de encaixar cada 
cartucho no lugar correto.
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6   Depois de instalar todos os 8 cartuchos, abaixe a alavanca da 
tinta. A impressora começa a carregar o sistema de 
distribuição e a luz de pausa  pisca.

7   Depois de aproximadamente 2 minutos, mensagens da 
alavanca de tinta aparecem no visor LCD. Siga as instruções 
para levantar ou abaixar a alavanca. 
 
Cuidado: O carregamento leva aproximadamente 8 minutos. 
Nunca desligue a impressora, abra a tampa, remova a tampa 
traseira, solte a alavanca do papel, ou remova os cartuchos de 
tinta ou tanque de manutenção enquanto a luz de pausa  estiver 
piscando; isso pode danificar a impressora.

8   Quando OPERACIONAL aparecer no visor LCD, o carregamento está completo. Feche a 
tampa do compartimento de tinta. 
 
Cuidado: Sempre desligue a impressora usando o botão . Aguarde até que o visor se apague. 
Isso garante que o cabeçote de impressão está protegido.

Instale o software para uma  
conexão USB
O software da sua impressora funciona com Windows Vista,® Vista x64, Windows® XP, XP Professional 
x64 Edition e Macintosh® OS X 10.4.9 ou superior, ou 10.5 ou superior. Se estiver usando uma 
interface USB, siga estes passos para instalar o software da impressora. Se estiver usando uma interface 
Ethernet, siga os passos no Capítulo 1 do Manual da impressora para configurar a impressora e instalar 
o software. 

Quando terminar de instalar o software, atualize o firmware da impressora, se necessário. Veja o 
Capítulo 1 do Manual da impressora para instruções.

Macintosh

1 Certifique-se de que o seu 
Macintosh e impressora  
estejam ligados.

2 Conecte o cabo USB.

3 Coloque o CD da impressora 
Epson Stylus Pro 4880 no 
computador. Se necessário, clique 
duas vezes no ícone do CD-ROM  
da Epson na área de trabalho.

4 Clique duas vezes no ícone da  Epson.

5 Clique em Português.

6 Clique em Instalar.

 Observação: Caso veja uma mensagem 
indicando que o programa de instalação detectou 
uma versão mais antiga do EpsonNet Config no 
seu sistema, será necessário desinstalar a versão mais antiga antes de instalar a versão nova. Para 
desinstalar o programa, arraste a pasta do EpsonNet para a lixeira. Depois reinstale o software  
da impressora.

7 Siga as instruções na tela para instalar todo o software necessário e os manuais, e para colocar  
um link para o site da Epson do Brasil na sua área de trabalho. 

8 Abra a pasta Aplicativos e depois abra a pasta Utilitários. Abra o Printer Setup Utility 
(Utilitário de configuração da impressora) e clique em Adicionar ícone na parte superior da 
janela da lista de impressoras. (Caso veja uma mensagem indicando que não há impressoras 
disponíveis, clique em Cancelar.)

9 Selecione a Stylus Pro 4880 e clique em Adicionar.

10 Feche a lista de impressora e quaisquer janelas abertas e ejete o CD.

Epson Stylus® Pro 4880
Por favor, leia este guia antes de usar a impressora.

Desembale a impressora
1  Certifique-se de que tem estes itens:

  Atenção: A impressora pesa 40,2 kg sem tinta ou papel e deve ser levantada e carregada por 
duas pessoas.

  Observação: Não abra as embalagens dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalar 
o cartucho. Os cartuchos são selados a vácuo para manter a fiabilidade.

2  Remova todo o material de embalagem e fita adesiva. Procure cuidadosamente por fita adesiva 
dentro e fora da impressora. Guarde a caixa e a embalagem para utilizar posteriormente, caso 
seja necessário transportar a impressora.

3  Remova os dois parafusos e o detentor do carro.

4  Para destravar a cabeça de impressão, puxe a lingüeta verde para a esquerda. Não remova  
a lingüeta.

 Cuidado: Não empurre a lingüeta verde para baixo ou  
 pode quebrá-la.

 

Instale e ligue a impressora
1 Conecte o cabe de eletricidade à 

entrada de CA na parte traseira 
da impressora. (Ainda não 
conecte o cabo da impressora.)

2 Conecte a outra extremidade 
do cabo de eletricidade a uma 
tomada elétrica aterrada.

3  Encaixe a bandeja de papel nas aberturas 
na parte frontal da impressora. 
 
Observação: Para mudar o idioma do 
painel de controle, consulte as instruções 
incluídas no Manual da impressora ou no 
Guia de referência rápida.

Instale os cartuchos 
de tinta
1 Pressione o botão  para ligar a impressora.

2   Aperte a tampa do 
compartimento da tinta 
para abri-la.

3  Levante a alavanca da tinta.

4  Remova cada cartucho de tinta da sua respectiva embalagem 
e balance o cartucho cuidadosamente. 
 
Observação: A primeira vez que instalar os cartuchos de 
tinta, a impressora usará tinta para carregar o sistema de impressão, portanto os primeiros cartuchos 
durarão menos.  
Os cartuchos subseqüentes terão um rendimento normal. 
 
Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do 
alcance das crianças e não beba a tinta.

5  Instale os cartuchos de tinta na impressora. Segure cada 
cartucho com a flecha apontando para a impressora e 
então encaixe-os no lugar. Certifique-se de encaixar cada 
cartucho no lugar correto.
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4   Carregue as folhas na posição vertical, com o lado mais branco ou brilhante virado para baixo. 
Coloque o papel todo para trás, contra o lado direito da bandeja. 
 
Não carregue papel acima da marca de flecha dentro da guia da borda.

5   Ajuste a bandeja de papel e a guia da borda de 
acordo com o tamanho do papel. Para folhas 
pequenas, levante a guia do papel e mova-a para a 
borda da pilha.

6  Abaixe o rolo da guia de papel, depois recoloque 
a tampa da bandeja de papel e ajuste o 
comprimento. 
 
 Observação: Certifique-se de que o suporte do 
rolo de papel não esteja levantado.

7  Aperte o botão  de origem do papel até que veja o ícone .

Perguntas?
Procure por respostas aqui:

Guia de referência rápida
Tenha este livro à mão para instruções de como carregar papel, substituir cartuchos de tinta e outros 
componentes, verificar e alinhar o cabeçote de impressão e o que fazer quando aparecer uma mensagem 
de erro da impressora. Você pode pendurá-lo na lateral da impressora se usar o gancho incluído. 

Manual da impressora
Informação básica de uso da impressora. Veja o Capítulo 1 para instalar o software da impressora se 
estiver conectando a impressora a uma rede. 

Manual do usuário eletrônico
Clique duas vezes no ícone do manual na sua área de trabalho para acesso fácil ao manual da Epson 
Stylus Pro 4880.

Manual de rede eletrônico
Clique duas vezes no ícone do manual na sua área de trabalho para instruções de configuração da 
impressora em rede. 

Ajuda do software na tela 
Selecione Ajuda ou ? quando estiver usando o software. 

Suporte técnico da Epson
Suporte pela Internet
www.suporte-epson.com.br
Suporte por telefone
Brasil (55 11) 4196-6250
 

Precisa de papel e tinta?
Para obter os melhores resultados, use tintas e papéis genuínos da Epson. É possível adquirir esses 
acessórios em uma revenda autorizada Epson.    

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é marca comercial da Seiko Epson Corporation.  

Aviso geral: outros nomes de produtos são mencionados neste guia somente para fins de identificação e podem ser marcas 
comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

O conteúdo deste guia está sujeito a modificações sem aviso prévio.

© 2007 Epson America, Inc. 10/07         CPD-24717    

País de impressão: EUA

Windows

1  Certifique-se de que o seu computador e impressora estejam ligados, mas que a impressora NÃO 
ESTEJA CONECTADA ao computador. 

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

2 Coloque o CD da impressora Epson Stylus Pro 4880 no computador. 

 Observação: Em Windows Vista, caso veja a janela de execução automática, clique em Epsetup.
exe. Quando a janela de controle de contas de usuário aparecer, clique em Continuar.

3 Clique em Português.

4 Clique em Instalar.

 Observação: Caso veja uma mensagem  
perguntando se deseja instalar e executar vários 
programas de instalação, selecione Continuar, 
Continuar mesmo assim, ou Instalar este software 
mesmo assim. 

5  Quando aparecer uma janela pedindo que  
conecte a sua impressora, conecte o 
cabo USB. 

 Observação: Em Windows XP, 
caso veja a janela do Assistente para 
adicionar novo hardware depois de 
conectar a impressora, selecione Não e 
clique em Seguinte. Depois clique em 
Seguinte mais uma vez.

  Observação: Se a instalação não 
continuar depois de alguns momentos, 
certifique-se de que o cabo está 
conectado firmemente e de que a 
impressora está ligada.

6 Siga as instruções na tela para instalar 
todo o software necessário e os manuais, e para  
colocar um link para o site da Epson do Brasil na sua área de trabalho.

7  Quando terminar, clique em Sair e remova o CD do computador.

Carregue papel em rolo
1  Deslize o detentor preto para fora da haste.

2  Se o papel tiver um centro de 2 polegadas (5 centímetros), remova os 
adaptadores pressionando as quatro lingüetas. 
 
 Observação: Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e evite tocar 
na superfície de impressão do papel. Tente segurar o papel pelas bordas.  
Certifique-se de não esfregar ou arranhar a superfície ou amassar as bordas do papel.

3   Coloque o rolo de forma que o papel desenrole conforme 
mostrado e depois coloque-o na haste.

4  Coloque o detentor preto novamente na haste. Encaixe-o firmemente  
em cada extremidade do rolo.

5  Abra a tampa do  
compartimento de papel  
em rolo.

6  Coloque o papel e a haste na impressora conforme 
mostrado, com a extremidade preta voltada  
para a esquerda.

7   Certifique-se de que a impressora esteja ligada e pronta. Aperte o botão de fonte do papel  
até que o ícone ou o ícone de papel em rolo apareça.

8  Levante o suporte do papel em rolo na  
parte superior da tampa da bandeja de papel.

9   Solte a alavanca do papel.

10  Segure as duas extremidades do papel e carregue-o na abertura.

11  Carregue o papel de forma que  
atravesse a impressora, até que  
ele fique alinhado com a marca 
OTHERS (Outros) na tampa 
da bandeja de papel. Alinhe 
a borda direita com a marca 
vertical do lado direito da 
tampa da bandeja. Depois 
retorne a alavanca do papel 
para a posição travada e feche 
a tampa do compartimento de 
papel em rolo. 

Carregue folhas avulsas
Quando estiver pronto para imprimir em folhas avulsas, certifique-se de soltar a alavanca do papel 
e rebobinar o papel. Depois retorne a alavanca do papel para a posição travada e feche a tampa do 
compartimento de papel em rolo. Além disso, certifique-se de baixar o suporte do papel em rolo na 
bandeja de papel.

Observação: Alguns tipos de papel não podem ser usados com a bandeja de papel. Você precisará 
carregá-los pela abertura de carregamento manual frontal ou traseira. Veja o Manual da impressora  
para detalhes. 

1 Remova a tampa da bandeja de papel e 
levante o rolo da guia de papel. 
 
Observação: Se o papel for de tamanho 
A3 ou maior, abra a bandeja de papel.

2 Deslize a guia da borda completamente  
para a esquerda.

3  Abane uma pilha de papel e 
bata a pilha com cuidado  
em uma superfície plana para 
alinhar as bordas.

OTHERS

Tampa do compartimento 
de papel em rolo

Botão de fonte  
do papel

Lingüetas

Guia do papel



4   Carregue as folhas na posição vertical, com o lado mais branco ou brilhante virado para baixo. 
Coloque o papel todo para trás, contra o lado direito da bandeja. 
 
Não carregue papel acima da marca de flecha dentro da guia da borda.

5   Ajuste a bandeja de papel e a guia da borda de 
acordo com o tamanho do papel. Para folhas 
pequenas, levante a guia do papel e mova-a para a 
borda da pilha.

6  Abaixe o rolo da guia de papel, depois recoloque 
a tampa da bandeja de papel e ajuste o 
comprimento. 
 
 Observação: Certifique-se de que o suporte do 
rolo de papel não esteja levantado.

7  Aperte o botão  de origem do papel até que veja o ícone .

Perguntas?
Procure por respostas aqui:

Guia de referência rápida
Tenha este livro à mão para instruções de como carregar papel, substituir cartuchos de tinta e outros 
componentes, verificar e alinhar o cabeçote de impressão e o que fazer quando aparecer uma mensagem 
de erro da impressora. Você pode pendurá-lo na lateral da impressora se usar o gancho incluído. 

Manual da impressora
Informação básica de uso da impressora. Veja o Capítulo 1 para instalar o software da impressora se 
estiver conectando a impressora a uma rede. 

Manual do usuário eletrônico
Clique duas vezes no ícone do manual na sua área de trabalho para acesso fácil ao manual da Epson 
Stylus Pro 4880.

Manual de rede eletrônico
Clique duas vezes no ícone do manual na sua área de trabalho para instruções de configuração da 
impressora em rede. 

Ajuda do software na tela 
Selecione Ajuda ou ? quando estiver usando o software. 

Suporte técnico da Epson
Suporte pela Internet
www.suporte-epson.com.br
Suporte por telefone
Brasil (55 11) 4196-6250
 

Precisa de papel e tinta?
Para obter os melhores resultados, use tintas e papéis genuínos da Epson. É possível adquirir esses 
acessórios em uma revenda autorizada Epson.    

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é marca comercial da Seiko Epson Corporation.  

Aviso geral: outros nomes de produtos são mencionados neste guia somente para fins de identificação e podem ser marcas 
comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

O conteúdo deste guia está sujeito a modificações sem aviso prévio.
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País de impressão: EUA

Windows

1  Certifique-se de que o seu computador e impressora estejam ligados, mas que a impressora NÃO 
ESTEJA CONECTADA ao computador. 

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

2 Coloque o CD da impressora Epson Stylus Pro 4880 no computador. 

 Observação: Em Windows Vista, caso veja a janela de execução automática, clique em Epsetup.
exe. Quando a janela de controle de contas de usuário aparecer, clique em Continuar.

3 Clique em Português.

4 Clique em Instalar.

 Observação: Caso veja uma mensagem  
perguntando se deseja instalar e executar vários 
programas de instalação, selecione Continuar, 
Continuar mesmo assim, ou Instalar este software 
mesmo assim. 

5  Quando aparecer uma janela pedindo que  
conecte a sua impressora, conecte o 
cabo USB. 

 Observação: Em Windows XP, 
caso veja a janela do Assistente para 
adicionar novo hardware depois de 
conectar a impressora, selecione Não e 
clique em Seguinte. Depois clique em 
Seguinte mais uma vez.

  Observação: Se a instalação não 
continuar depois de alguns momentos, 
certifique-se de que o cabo está 
conectado firmemente e de que a 
impressora está ligada.

6 Siga as instruções na tela para instalar 
todo o software necessário e os manuais, e para  
colocar um link para o site da Epson do Brasil na sua área de trabalho.

7  Quando terminar, clique em Sair e remova o CD do computador.

Carregue papel em rolo
1  Deslize o detentor preto para fora da haste.

2  Se o papel tiver um centro de 2 polegadas (5 centímetros), remova os 
adaptadores pressionando as quatro lingüetas. 
 
 Observação: Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e evite tocar 
na superfície de impressão do papel. Tente segurar o papel pelas bordas.  
Certifique-se de não esfregar ou arranhar a superfície ou amassar as bordas do papel.

3   Coloque o rolo de forma que o papel desenrole conforme 
mostrado e depois coloque-o na haste.

4  Coloque o detentor preto novamente na haste. Encaixe-o firmemente  
em cada extremidade do rolo.

5  Abra a tampa do  
compartimento de papel  
em rolo.

6  Coloque o papel e a haste na impressora conforme 
mostrado, com a extremidade preta voltada  
para a esquerda.

7   Certifique-se de que a impressora esteja ligada e pronta. Aperte o botão de fonte do papel  
até que o ícone ou o ícone de papel em rolo apareça.

8  Levante o suporte do papel em rolo na  
parte superior da tampa da bandeja de papel.

9   Solte a alavanca do papel.

10  Segure as duas extremidades do papel e carregue-o na abertura.

11  Carregue o papel de forma que  
atravesse a impressora, até que  
ele fique alinhado com a marca 
OTHERS (Outros) na tampa 
da bandeja de papel. Alinhe 
a borda direita com a marca 
vertical do lado direito da 
tampa da bandeja. Depois 
retorne a alavanca do papel 
para a posição travada e feche 
a tampa do compartimento de 
papel em rolo. 

Carregue folhas avulsas
Quando estiver pronto para imprimir em folhas avulsas, certifique-se de soltar a alavanca do papel 
e rebobinar o papel. Depois retorne a alavanca do papel para a posição travada e feche a tampa do 
compartimento de papel em rolo. Além disso, certifique-se de baixar o suporte do papel em rolo na 
bandeja de papel.

Observação: Alguns tipos de papel não podem ser usados com a bandeja de papel. Você precisará 
carregá-los pela abertura de carregamento manual frontal ou traseira. Veja o Manual da impressora  
para detalhes. 

1 Remova a tampa da bandeja de papel e 
levante o rolo da guia de papel. 
 
Observação: Se o papel for de tamanho 
A3 ou maior, abra a bandeja de papel.

2 Deslize a guia da borda completamente  
para a esquerda.

3  Abane uma pilha de papel e 
bata a pilha com cuidado  
em uma superfície plana para 
alinhar as bordas.

OTHERS

Tampa do compartimento 
de papel em rolo

Botão de fonte  
do papel

Lingüetas

Guia do papel



4   Carregue as folhas na posição vertical, com o lado mais branco ou brilhante virado para baixo. 
Coloque o papel todo para trás, contra o lado direito da bandeja. 
 
Não carregue papel acima da marca de flecha dentro da guia da borda.

5   Ajuste a bandeja de papel e a guia da borda de 
acordo com o tamanho do papel. Para folhas 
pequenas, levante a guia do papel e mova-a para a 
borda da pilha.

6  Abaixe o rolo da guia de papel, depois recoloque 
a tampa da bandeja de papel e ajuste o 
comprimento. 
 
 Observação: Certifique-se de que o suporte do 
rolo de papel não esteja levantado.

7  Aperte o botão  de origem do papel até que veja o ícone .

Perguntas?
Procure por respostas aqui:

Guia de referência rápida
Tenha este livro à mão para instruções de como carregar papel, substituir cartuchos de tinta e outros 
componentes, verificar e alinhar o cabeçote de impressão e o que fazer quando aparecer uma mensagem 
de erro da impressora. Você pode pendurá-lo na lateral da impressora se usar o gancho incluído. 

Manual da impressora
Informação básica de uso da impressora. Veja o Capítulo 1 para instalar o software da impressora se 
estiver conectando a impressora a uma rede. 

Manual do usuário eletrônico
Clique duas vezes no ícone do manual na sua área de trabalho para acesso fácil ao manual da Epson 
Stylus Pro 4880.

Manual de rede eletrônico
Clique duas vezes no ícone do manual na sua área de trabalho para instruções de configuração da 
impressora em rede. 

Ajuda do software na tela 
Selecione Ajuda ou ? quando estiver usando o software. 

Suporte técnico da Epson
Suporte pela Internet
www.suporte-epson.com.br
Suporte por telefone
Brasil (55 11) 4196-6250
 

Precisa de papel e tinta?
Para obter os melhores resultados, use tintas e papéis genuínos da Epson. É possível adquirir esses 
acessórios em uma revenda autorizada Epson.    

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é marca comercial da Seiko Epson Corporation.  

Aviso geral: outros nomes de produtos são mencionados neste guia somente para fins de identificação e podem ser marcas 
comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

O conteúdo deste guia está sujeito a modificações sem aviso prévio.
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País de impressão: EUA

Windows

1  Certifique-se de que o seu computador e impressora estejam ligados, mas que a impressora NÃO 
ESTEJA CONECTADA ao computador. 

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

2 Coloque o CD da impressora Epson Stylus Pro 4880 no computador. 

 Observação: Em Windows Vista, caso veja a janela de execução automática, clique em Epsetup.
exe. Quando a janela de controle de contas de usuário aparecer, clique em Continuar.

3 Clique em Português.

4 Clique em Instalar.

 Observação: Caso veja uma mensagem  
perguntando se deseja instalar e executar vários 
programas de instalação, selecione Continuar, 
Continuar mesmo assim, ou Instalar este software 
mesmo assim. 

5  Quando aparecer uma janela pedindo que  
conecte a sua impressora, conecte o 
cabo USB. 

 Observação: Em Windows XP, 
caso veja a janela do Assistente para 
adicionar novo hardware depois de 
conectar a impressora, selecione Não e 
clique em Seguinte. Depois clique em 
Seguinte mais uma vez.

  Observação: Se a instalação não 
continuar depois de alguns momentos, 
certifique-se de que o cabo está 
conectado firmemente e de que a 
impressora está ligada.

6 Siga as instruções na tela para instalar 
todo o software necessário e os manuais, e para  
colocar um link para o site da Epson do Brasil na sua área de trabalho.

7  Quando terminar, clique em Sair e remova o CD do computador.

Carregue papel em rolo
1  Deslize o detentor preto para fora da haste.

2  Se o papel tiver um centro de 2 polegadas (5 centímetros), remova os 
adaptadores pressionando as quatro lingüetas. 
 
 Observação: Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e evite tocar 
na superfície de impressão do papel. Tente segurar o papel pelas bordas.  
Certifique-se de não esfregar ou arranhar a superfície ou amassar as bordas do papel.

3   Coloque o rolo de forma que o papel desenrole conforme 
mostrado e depois coloque-o na haste.

4  Coloque o detentor preto novamente na haste. Encaixe-o firmemente  
em cada extremidade do rolo.

5  Abra a tampa do  
compartimento de papel  
em rolo.

6  Coloque o papel e a haste na impressora conforme 
mostrado, com a extremidade preta voltada  
para a esquerda.

7   Certifique-se de que a impressora esteja ligada e pronta. Aperte o botão de fonte do papel  
até que o ícone ou o ícone de papel em rolo apareça.

8  Levante o suporte do papel em rolo na  
parte superior da tampa da bandeja de papel.

9   Solte a alavanca do papel.

10  Segure as duas extremidades do papel e carregue-o na abertura.

11  Carregue o papel de forma que  
atravesse a impressora, até que  
ele fique alinhado com a marca 
OTHERS (Outros) na tampa 
da bandeja de papel. Alinhe 
a borda direita com a marca 
vertical do lado direito da 
tampa da bandeja. Depois 
retorne a alavanca do papel 
para a posição travada e feche 
a tampa do compartimento de 
papel em rolo. 

Carregue folhas avulsas
Quando estiver pronto para imprimir em folhas avulsas, certifique-se de soltar a alavanca do papel 
e rebobinar o papel. Depois retorne a alavanca do papel para a posição travada e feche a tampa do 
compartimento de papel em rolo. Além disso, certifique-se de baixar o suporte do papel em rolo na 
bandeja de papel.

Observação: Alguns tipos de papel não podem ser usados com a bandeja de papel. Você precisará 
carregá-los pela abertura de carregamento manual frontal ou traseira. Veja o Manual da impressora  
para detalhes. 

1 Remova a tampa da bandeja de papel e 
levante o rolo da guia de papel. 
 
Observação: Se o papel for de tamanho 
A3 ou maior, abra a bandeja de papel.

2 Deslize a guia da borda completamente  
para a esquerda.

3  Abane uma pilha de papel e 
bata a pilha com cuidado  
em uma superfície plana para 
alinhar as bordas.
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Tampa do compartimento 
de papel em rolo
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Guia do papel


	Desembale a impressora
	Instale e ligue a impressora
	Instale os cartuchos de tinta
	Instale o software para uma  conexão USB
	Carregue papel em rolo
	Carregue folhas avulsas
	Perguntas?
	Precisa de papel e tinta?

