
3  Balance cuidadosamente os cartuchos de tinta e depois desembale-os.

4 Remova somente a fita amarela de cada cartucho de tinta.

5  Encaixe cada cartucho de tinta no espaço correspondente a sua cor. 
Empurre-os para baixo até que eles “cliquem” no lugar.

6  Feche a tampa do compartimento 
dos cartuchos de tinta e pressione-a 
para baixo.  

7 Feche a tampa da impressora.

8  Aperte o botão de 
manutenção para carregar 
a tinta. O carregamento leva 
aproximadamente 2 minutos. 

Cuidado: Nunca desligue a impressora enquanto a luz verde estiver 
piscando ou desperdiçará tinta.

1  Certifique-se de que tem todos estes itens. Se alguma coisa estiver 
faltando, entre em contato com a Epson conforme descrito no verso 
deste pôster. 

Cuidado: Não desembale o cartucho de tinta até o momento 
de instalá-lo. Os cartuchos são selados a vácuo para manter 
sua fiabilidade. 

2 Remova o material de proteção do corpo e do interior 
 da impressora.  

Desembale tudo1

4 Carregue papel

Instale os cartuchos de tinta3

1 Conecte o cabo de eletricidade.

 Nota: Ainda não conecte a impressora ao seu computador.

2 Aperte o botão do interruptor para ligar a impressora. 
A luz pisca verde.

  Cuidado: Use somente o botão da impressora para ligá-la e 
desligá-la.

Ligue a impressora2
Epson Stylus® T23
Por favor, leia estas instruções antes de usar 
a impressora.

*411345500*
*411345500*

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças 
e não beba a tinta.

Nota: A primeira vez que instalar os cartuchos, a impressora usará tinta 
para carregar o sistema de impressão, por isso o rendimento desses 
cartuchos poderá ser menor. Os cartuchos subseqüentes terão um 
rendimento normal.

Não carregue papel antes de instalar os cartuchos de tinta.

1  Abra a tampa da impressora.

2 Abra a tampa do suporte dos cartuchos de tinta.

Guia de instalação

Suporte do papel

Cartuchos de tinta Cabo de eletricidade Cabo USB

Impressora

CD com o software 
da impressora

Avisos e garantia

Bandeja de saída

Não toque 
ou remova o 
cabo branco.

Não toque na 
placa verde.

1  Encaixe o suporte para papel na abertura na parte traseira 
da impressora.

2 Encaixe a bandeja de saída na abertura na parte da frente 
 da impressora. 

3 Aperte a guia esquerda e deslize-a para a esquerda.  

4  Abane umas folhas de papel e carregue-as contra a borda direita 
do alimentador. Carregue as folhas com a face imprimível voltada 
para cima e com o lado mais estreito primeiro (mesmo quando for 
imprimir documentos com orientação horizontal).

 Nota: Não carregue o papel na horizontal; sempre carregue-o com a 
borda mais estreita para dentro.

5 Aperte a guia esquerda e deslize-a contra o papel.

Carta ou A4 4 x 6 pol. (10,2 x 15,2 cm) 
ou 5 x 7 pol. (12,7 x 17,8 cm)
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3  Balance cuidadosamente os cartuchos de tinta e depois desembale-os.

4 Remova somente a fita amarela de cada cartucho de tinta.

5  Encaixe cada cartucho de tinta no espaço correspondente a sua cor. 
Empurre-os para baixo até que eles “cliquem” no lugar.

6  Feche a tampa do compartimento 
dos cartuchos de tinta e pressione-a 
para baixo.  

7 Feche a tampa da impressora.

8  Aperte o botão de 
manutenção para carregar 
a tinta. O carregamento leva 
aproximadamente 2 minutos. 

Cuidado: Nunca desligue a impressora enquanto a luz verde estiver 
piscando ou desperdiçará tinta.

1  Certifique-se de que tem todos estes itens. Se alguma coisa estiver 
faltando, entre em contato com a Epson conforme descrito no verso 
deste pôster. 

Cuidado: Não desembale o cartucho de tinta até o momento 
de instalá-lo. Os cartuchos são selados a vácuo para manter 
sua fiabilidade. 

2 Remova o material de proteção do corpo e do interior 
 da impressora.  

Desembale tudo1

4 Carregue papel

Instale os cartuchos de tinta3

1 Conecte o cabo de eletricidade.

 Nota: Ainda não conecte a impressora ao seu computador.

2 Aperte o botão do interruptor para ligar a impressora. 
A luz pisca verde.

  Cuidado: Use somente o botão da impressora para ligá-la e 
desligá-la.

Ligue a impressora2
Epson Stylus® T23
Por favor, leia estas instruções antes de usar 
a impressora.

*411345500*
*411345500*

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças 
e não beba a tinta.

Nota: A primeira vez que instalar os cartuchos, a impressora usará tinta 
para carregar o sistema de impressão, por isso o rendimento desses 
cartuchos poderá ser menor. Os cartuchos subseqüentes terão um 
rendimento normal.

Não carregue papel antes de instalar os cartuchos de tinta.

1  Abra a tampa da impressora.

2 Abra a tampa do suporte dos cartuchos de tinta.

Guia de instalação

Suporte do papel

Cartuchos de tinta Cabo de eletricidade Cabo USB

Impressora

CD com o software 
da impressora

Avisos e garantia

Bandeja de saída

Não toque 
ou remova o 
cabo branco.

Não toque na 
placa verde.

1  Encaixe o suporte para papel na abertura na parte traseira 
da impressora.

2 Encaixe a bandeja de saída na abertura na parte da frente 
 da impressora. 

3 Aperte a guia esquerda e deslize-a para a esquerda.  

4  Abane umas folhas de papel e carregue-as contra a borda direita 
do alimentador. Carregue as folhas com a face imprimível voltada 
para cima e com o lado mais estreito primeiro (mesmo quando for 
imprimir documentos com orientação horizontal).

 Nota: Não carregue o papel na horizontal; sempre carregue-o com a 
borda mais estreita para dentro.

5 Aperte a guia esquerda e deslize-a contra o papel.

Carta ou A4 4 x 6 pol. (10,2 x 15,2 cm) 
ou 5 x 7 pol. (12,7 x 17,8 cm)
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Impressão a partir de um Macintosh
 Nota: Para imprimir a partir do Mac OS X 10.5.x, veja o Manual do usuário.

1 Carregue papel comum ou papel especial da Epson para o documento 
ou foto que queira imprimir.

2 Abra o documento ou foto e selecione Configurar página no menu 
Arquivo. Você vê a janela de configuração de página:

3  Selecione Stylus T23 no menu Formatar para, selecione o tamanho do 
papel e a orientação do documento. Depois clique em OK.

4 Abra o menu Arquivo e selecione Imprimir. Você vê uma janela como esta:

5 Selecione Stylus T23 no menu Impressora e abra o menu Definição 
de impressão:

6 Escolha as suas configurações e clique em Imprimir.

7 Para monitorar o progresso do seu trabalho de impressão em OS X 
10.3.9 a 10.4.x, clique no ícone da impressora  que aparece na parte 
inferior da sua área de trabalho.  

 Você vê uma janela como esta:

8 Quando terminar, feche a janela de impressão ou o Centro de Impressão.

Impressão a partir do Windows
1 Carregue papel comum ou papel especial da Epson® para o documento 

ou foto que queira imprimir.

2 Abra o documento ou foto e 
selecione Imprimir ou Configurar 
impressão no menu Arquivo. 
Você vê uma janela como esta:

3 Certifique-se de que a EPSON Stylus 
T23 Series esteja selecionada.

4 Clique em Propriedades ou Preferências. (Caso veja um botão 
Configurar, Impressora ou Opções, clique nele primeiro. Depois clique 
em Propriedades ou Preferências na próxima janela.) Você vê a janela 
de configurações básicas:

5 Selecione as suas configurações e clique em OK.

6 Clique em Imprimir.

Depois de alguns momentos, a impressão começa e você vê a janela 
de progresso:

5 Instale o software
O software funciona com Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition e 
Windows Vista®, e também Mac OS® X 10.3.9 a 10.5.x.

Windows
1  Certifique-se de que a 

impressora esteja ligada, mas 
NÃO CONECTADA ao computador.

  Nota: Caso veja uma janela como esta, 
clique em Cancelar e desconecte o 
cabo USB. Não é possível instalar o 
software desta forma.  

2  Coloque o CD com o software da 
impressora no computador.

Se estiver utilizando Windows 2000 ou XP, siga con o passo 4. Se 
estiver utilizando Windows Vista, siga con o passo 3.   

3  Em Windows Vista, caso veja a janela de Auto Play (execução 
automática), clique em Executar 
Epsetup.exe. Quando a janela de 
controle de contas de usuário 
aparecer, clique em Continuar. 

4 Selecione Português.

5 Clique em Instalar e siga as
instruções na tela. A instalação 
do software leva vários minutos.

6  Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB à impressora e a qualquer 
porta USB disponível no seu computador.

 Nota: Se a instalação não continuar depois de alguns momentos, 
verifique se o cabo está bem conectado e se a impressora está ligada.

7 Quando terminar, remova o CD.

Agora está tudo pronto para imprimir! Siga as instruções na próxima coluna.

Macintosh
1 Coloque o CD com o software da impressora no computador.

2 Clique duas vezes no ícone  da 
Epson na pasta que se abrir. 

3 Selecione Português.

4 Clique em Instalar e siga as 
instruções na tela. A instalação 
do software leva vários minutos. 

5 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB à impressora e a qualquer 
porta USB disponível no seu computador. Certifique-se de que a 
impressora está ligada.

 Si estiver utilizando Mac OS X 10.5.x, siga con o passo 9. Si estiver 
utilizando Mac OS X 10.3.9 a 10.4.x, siga con o passo 6.

6 Quando esta tela aparecer, clique em Abrir lista de impressoras.

7 Depois siga as dicas à direita da tela para adicionar a impressora.

8 Clique em Seguinte, se necessário.

9 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software e imprimir 
uma página de teste.

10 Quando terminar, remova o CD.

Agora está tudo pronto para imprimir! Siga as instruções na próxima coluna.

Recorte o cartão à 
direita e guarde-o para 
quando for comprar 
cartuchos de tinta.

Veja onde procurar respostas:

Manual eletrônico Manual do usuário 
  Clique no ícone do manual na área do trabalho para obter acesso rápido 

a informações sobre a T23.

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

Suporte técnico da Epson 
   www.suporte-epson.com.br

Telefone

País Telefone

Brasil  (55 11) 3956-6868

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e “Epson Exceed Your Vision” é uma marca comercial da 
Seiko Epson Corportation. DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

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

A informação contida nesta guia pode ser modificada sem aviso prévio.
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Problemas?
Se o seu problema aparecer aqui, tente uma destas sugestões. 
Para mais informações, veja a ajuda do software ou o manual eletrônico 
Manual do usuário.

A luz de manutenção
está acesa (nada imprime). 

 

Você vê faixas (linhas 
claras) no impresso ou ele 
está embaçado ou borrado.

Se o papel acabou, carregue mais papel e 
aperte o botão de manutenção para 
voltar a imprimir. 

Se o papel estive preso, aperte o botão de 
manutenção para ejetá-lo.

Se o papel não ejetar, desligue a impressora, 
abra a tampa e remova o papel pela frente. 
Depois volte a carregar o papel, ligue a 
impressora a aperte o botão de manutenção.

O cabeçote de impressão pode estar 
precisando de limpeza; veja o manual 
eletrônico Manual do usuário para instruções.

Pode ser necessário substituir os cartuchos 
de tinta. Veja o manual eletrônico Manual do 
usuário para instruções.

Certifique-se de que o lado imprimível do
papel está virado para cima. Ele é geralmente
o lado mais branco ou brilhante.

Dúvidas?

Selecione Stylus T23.

Selecione o tamanho 
do papel.

Selecione a orientação do 
documento ou da imagem.

Selecione Stylus T23.

Selecione Definição 
de impressão.

Cancela a impressão.

Seleciona o trabalho 
de impressão.

Pausa a impressão. Volta a imprimir.

Selecione Cor ou Preto 
como configuração 
de tinta.

Selecione o tipo de papel.

Selecione uma 
qualidade mais alta ou 
impressão mais rápida 
(se disponível).

Selecione o modo 
Automático.

Selecione Stylus T23.

Selecione o tipo e 
tamanho do papel.

Para imprimir sem 
margens, clique aqui.

Selecione o tipo de 
documento.

Dicas

Cartuchos de tinta Epson® T23
Para obter os melhores impressos, use tintas e papéis 
genuínos Epson.

73N73N

73N73N73N73N

117117 117 Preto

73N Ciano

73N Magenta

73N Amarelo

Precisa de papel e tinta?  
Para obter os melhores impressos e cópias, use tintas e papéis genuínos 
Epson. Você pode obtê-los através do revendedor mais próximo, ou contacte 
a Epson para uma lista de revendedores.

 Photo Paper Glossy
Papel de alta gramatura com acabamento 
brilhante para fotos belíssimas em uma variedade 
de tamanhos, com ou sem bordas.

Tintas genuínas Epson
Procure pelos números a seguir para achar os seus cartuchos.
É só se lembrar do número!

73N73N

73N73N73N73N

117117

País de impressão: XXXXXX

1 2

1 2 Cancela a 
impressão.

Nível das tintas

Exibe dicas para 
imprimir melhor.

 117 Preto 73N Magenta

 73N Ciano 73N Amarelo

Este produto foi originalmente desenhado para trabalhar com cartuchos 
de tinta originais Epson. Não garantimos o funcionamento adequado com 
cartuchos de outras marcas ou recarregados.
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Impressão a partir de um Macintosh
 Nota: Para imprimir a partir do Mac OS X 10.5.x, veja o Manual do usuário.

1 Carregue papel comum ou papel especial da Epson para o documento 
ou foto que queira imprimir.

2 Abra o documento ou foto e selecione Configurar página no menu 
Arquivo. Você vê a janela de configuração de página:

3  Selecione Stylus T23 no menu Formatar para, selecione o tamanho do 
papel e a orientação do documento. Depois clique em OK.

4 Abra o menu Arquivo e selecione Imprimir. Você vê uma janela como esta:

5 Selecione Stylus T23 no menu Impressora e abra o menu Definição 
de impressão:

6 Escolha as suas configurações e clique em Imprimir.

7 Para monitorar o progresso do seu trabalho de impressão em OS X 
10.3.9 a 10.4.x, clique no ícone da impressora  que aparece na parte 
inferior da sua área de trabalho.  

 Você vê uma janela como esta:

8 Quando terminar, feche a janela de impressão ou o Centro de Impressão.

Impressão a partir do Windows
1 Carregue papel comum ou papel especial da Epson® para o documento 

ou foto que queira imprimir.

2 Abra o documento ou foto e 
selecione Imprimir ou Configurar 
impressão no menu Arquivo. 
Você vê uma janela como esta:

3 Certifique-se de que a EPSON Stylus 
T23 Series esteja selecionada.

4 Clique em Propriedades ou Preferências. (Caso veja um botão 
Configurar, Impressora ou Opções, clique nele primeiro. Depois clique 
em Propriedades ou Preferências na próxima janela.) Você vê a janela 
de configurações básicas:

5 Selecione as suas configurações e clique em OK.

6 Clique em Imprimir.

Depois de alguns momentos, a impressão começa e você vê a janela 
de progresso:

5 Instale o software
O software funciona com Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition e 
Windows Vista®, e também Mac OS® X 10.3.9 a 10.5.x.

Windows
1  Certifique-se de que a 

impressora esteja ligada, mas 
NÃO CONECTADA ao computador.

  Nota: Caso veja uma janela como esta, 
clique em Cancelar e desconecte o 
cabo USB. Não é possível instalar o 
software desta forma.  

2  Coloque o CD com o software da 
impressora no computador.

Se estiver utilizando Windows 2000 ou XP, siga con o passo 4. Se 
estiver utilizando Windows Vista, siga con o passo 3.   

3  Em Windows Vista, caso veja a janela de Auto Play (execução 
automática), clique em Executar 
Epsetup.exe. Quando a janela de 
controle de contas de usuário 
aparecer, clique em Continuar. 

4 Selecione Português.

5 Clique em Instalar e siga as
instruções na tela. A instalação 
do software leva vários minutos.

6  Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB à impressora e a qualquer 
porta USB disponível no seu computador.

 Nota: Se a instalação não continuar depois de alguns momentos, 
verifique se o cabo está bem conectado e se a impressora está ligada.

7 Quando terminar, remova o CD.

Agora está tudo pronto para imprimir! Siga as instruções na próxima coluna.

Macintosh
1 Coloque o CD com o software da impressora no computador.

2 Clique duas vezes no ícone  da 
Epson na pasta que se abrir. 

3 Selecione Português.

4 Clique em Instalar e siga as 
instruções na tela. A instalação 
do software leva vários minutos. 

5 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB à impressora e a qualquer 
porta USB disponível no seu computador. Certifique-se de que a 
impressora está ligada.

 Si estiver utilizando Mac OS X 10.5.x, siga con o passo 9. Si estiver 
utilizando Mac OS X 10.3.9 a 10.4.x, siga con o passo 6.

6 Quando esta tela aparecer, clique em Abrir lista de impressoras.

7 Depois siga as dicas à direita da tela para adicionar a impressora.

8 Clique em Seguinte, se necessário.

9 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software e imprimir 
uma página de teste.

10 Quando terminar, remova o CD.

Agora está tudo pronto para imprimir! Siga as instruções na próxima coluna.

Recorte o cartão à 
direita e guarde-o para 
quando for comprar 
cartuchos de tinta.

Veja onde procurar respostas:

Manual eletrônico Manual do usuário 
  Clique no ícone do manual na área do trabalho para obter acesso rápido 

a informações sobre a T23.

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

Suporte técnico da Epson 
   www.suporte-epson.com.br

Telefone

País Telefone

Brasil  (55 11) 3956-6868

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e “Epson Exceed Your Vision” é uma marca comercial da 
Seiko Epson Corportation. DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

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

A informação contida nesta guia pode ser modificada sem aviso prévio.
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Problemas?
Se o seu problema aparecer aqui, tente uma destas sugestões. 
Para mais informações, veja a ajuda do software ou o manual eletrônico 
Manual do usuário.

A luz de manutenção
está acesa (nada imprime). 

 

Você vê faixas (linhas 
claras) no impresso ou ele 
está embaçado ou borrado.

Se o papel acabou, carregue mais papel e 
aperte o botão de manutenção para 
voltar a imprimir. 

Se o papel estive preso, aperte o botão de 
manutenção para ejetá-lo.

Se o papel não ejetar, desligue a impressora, 
abra a tampa e remova o papel pela frente. 
Depois volte a carregar o papel, ligue a 
impressora a aperte o botão de manutenção.

O cabeçote de impressão pode estar 
precisando de limpeza; veja o manual 
eletrônico Manual do usuário para instruções.

Pode ser necessário substituir os cartuchos 
de tinta. Veja o manual eletrônico Manual do 
usuário para instruções.

Certifique-se de que o lado imprimível do
papel está virado para cima. Ele é geralmente
o lado mais branco ou brilhante.

Dúvidas?

Selecione Stylus T23.

Selecione o tamanho 
do papel.

Selecione a orientação do 
documento ou da imagem.

Selecione Stylus T23.

Selecione Definição 
de impressão.

Cancela a impressão.

Seleciona o trabalho 
de impressão.

Pausa a impressão. Volta a imprimir.

Selecione Cor ou Preto 
como configuração 
de tinta.

Selecione o tipo de papel.

Selecione uma 
qualidade mais alta ou 
impressão mais rápida 
(se disponível).

Selecione o modo 
Automático.

Selecione Stylus T23.

Selecione o tipo e 
tamanho do papel.

Para imprimir sem 
margens, clique aqui.

Selecione o tipo de 
documento.

Dicas

Cartuchos de tinta Epson® T23
Para obter os melhores impressos, use tintas e papéis 
genuínos Epson.

73N73N

73N73N73N73N

117117 117 Preto

73N Ciano

73N Magenta

73N Amarelo

Precisa de papel e tinta?  
Para obter os melhores impressos e cópias, use tintas e papéis genuínos 
Epson. Você pode obtê-los através do revendedor mais próximo, ou contacte 
a Epson para uma lista de revendedores.

 Photo Paper Glossy
Papel de alta gramatura com acabamento 
brilhante para fotos belíssimas em uma variedade 
de tamanhos, com ou sem bordas.

Tintas genuínas Epson
Procure pelos números a seguir para achar os seus cartuchos.
É só se lembrar do número!

73N73N

73N73N73N73N

117117

País de impressão: XXXXXX

1 2

1 2 Cancela a 
impressão.

Nível das tintas

Exibe dicas para 
imprimir melhor.

 117 Preto 73N Magenta

 73N Ciano 73N Amarelo

Este produto foi originalmente desenhado para trabalhar com cartuchos 
de tinta originais Epson. Não garantimos o funcionamento adequado com 
cartuchos de outras marcas ou recarregados.
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