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Se estiver faltando algo, entre em contato com a Epson assim como descrito 
atrás desta folha.

Cuidado: Não abra os pacotes de cartucho de tinta até que esteja pronto para 
instalar. Os cartuchos são embalados a vácuo para manter confiabilidade.

Remova todos os materiais de proteção.

Remova da embalagem1

 

Selecione seu idioma3
Você pode mudar o idioma que aparece no visor LCD de inglês para 
português, francês ou espanhol.

Pressione ou para selecionar seu idioma, depois pressione Iniciar .

Iniciar

2 Abra a bandeja de coleta, puxe as extensões e levante o limitador.

	 Observação: Não levante o limitador para papel ofício.

3 Vire a proteção do alimentador para frente. Depois aperte a guia e 
deslize-a para a esquerda.

4 Coloque papel encostado na guia direita e atrás da lingueta, com a face 
de impressão virada para cima.

4 × 6 pol.
(10 × 15 cm)

A4, Carta

 

 Observação: Não coloque papel de lado, sempre coloque a borda menor 
primeiro.

5 Deslize a guia para a direita.

1 Conecte o cabo de alimentação.

 Cuidado: Não conecte a impressora ao computador ainda.

2 Pressione Ligar.

Encender
Ligar

Ligue a impressora 2

 

Instale os cartuchos 
de tinta

4

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

Observação:	Os cartuchos de tinta que acompanham a impressora terão uma 
duração menor devido ao processo de carregamento do sistema de tinta. Este 
processo ocorre na primeira vez que você liga a impressora e garante melhor 
desempenho.

Não coloque papel antes de instalar os cartuchos de tinta.

1 Levante o scanner, depois abra a tampa de cartuchos.

2 Agite cuidadosamente os cartuchos de tinta 4 ou 5 vezes, depois 
remova-os da embalagem.

3 Remova apenas a fita amarela de cada cartucho. 

 Cuidado: Não remova quaisquer outros selos, caso contrário o cartucho 
pode vazar.

4 Insira os cartuchos no suporte para cada cor.

5 Pressione cada cartucho até que encaixem no lugar.

6 Feche a tampa de cartuchos. Pressione até encaixar.

7 Abaixe o scanner.

8 Pressione Iniciar para carregar a tinta. O carregamento dura 2 minutos.

Iniciar

 Cuidado: Não desligue a impressora enquanto ela estiver carregando, caso 
contrário haverá desperdício de tinta.

1 Abra o suporte de papel e puxe a extensão.

5 Coloque papel

Guia de Instalação
Por favor, siga estas instruções antes de usar o produto.
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Macintosh®

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

2	 Insira o CD da Epson Stylus TX210.

3	 Clique duas vezes no ícone  da Epson.

4	 Clique em Instalar e siga as instruções na tela.

5	 Quando solicitado, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB 
disponível no computador. Certifique-se de que a impressora está 
conectada firmemente e ligada.

6	 Se estiver usando Mac OS X 10.5.x, prossiga para a etapa 10.

 Se estiver usando Mac OS 10.3.9 ou 10.4.x, continue com a 
próxima etapa.

7 Quando vir esta tela, clique em Adicionar impressora.

8 Siga as etapas do lado direito da tela para adicionar a impressora.

9 Clique em Próximo novamente, se necessário. 

10	 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

11 Quando tiver terminado, ejete o CD.

Você está pronto para imprimir, copiar e escanear! Consulte o Guia de Referência 
Rápida ou o Manual do Usuário eletrônico para instruções. 

Precisa de papel e tinta?
Experimente papéis Epson com tinta DURABrite® Ultra Ink para resultados 
profissionais. Você também pode comprar suprimentos de um revendedor 
autorizado Epson. Para encontrar o mais próximo, ligue para a Epson.

Papel Genuíno Epson
A Epson oferece uma grande variedade de papéis para atender às suas 
necessidades, consulte o Manual do Usuário para mais informações.

 Premium Presentation Paper Matte

 Papel de peso, ultra-suave, sem reflexo para fotos 
 duradouras e revistas com aparência profissional.

 Photo Paper Glossy

  Papel brilhante, de secagem instant�nea para fotosPapel brilhante, de secagem instant�nea para fotos 
e projetos com ótima aparência. Disponível em 
diversos tamanhos, com ou sem margens.

Tintas Originais Epson

Procure pelos números abaixo para 
encontrar os seus cartuchos É tão 
fácil quanto lembrar seu número!

O software funciona com Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition, 
Windows Vista®, e Mac OS® X 10.3.9, 10.4.x - 10.5.x.

Windows
1	 Certifique-se de que a impressora NÃO ESTÁ 

CONECTADA ao computador.

	 Observação: Se vir uma tela de Novo item 
de hardware encontrado, clique em Cancelar 
e desconecte o cabo USB. Não é possível 
instalar o software deste modo.

2	 Insira o CD da Epson Stylus TX210.

 No Windows Vista, se vir a janela de Execução 
automática, clique em Executar Setup.EXE. 
Quando vir a tela de Controle de Conta do 
Usuário, clique em Continuar.

3	 Selecione Português.

4	 Clique em Instalar e siga as instruções na tela.

5	 Quando solicitado, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB 
disponível no computador.

	 Observação: Se a instalação não continuar depois de alguns momentos, 
certifique-se de que conectou firmemente e ligou a impressora.

6	 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

7	 Quando tiver terminado, remova o CD.

Você está pronto para imprimir, copiar e escanear! Consulte o Guia de 
Referência Rápida ou o Manual do Usuário eletrônico para instruções. 

Dúvidas? 
Guia de Referência Rápida

 Contém instruções gerais sobre como imprimir, copiar e escanar. Contém instruções gerais sobre como imprimir, copiar e escanar.Contém instruções gerais sobre como imprimir, copiar e escanar.

Manual do Usuário eletrônico

 Clique no atalho na área de trabalho para acesso fácil ao manual da TX210. Clique no atalho na área de trabalho para acesso fácil ao manual da TX210.Clique no atalho na área de trabalho para acesso fácil ao manual da TX210.

 

Ajuda na tela sobre o software

 Selecione SelecioneSelecione Ajuda ou ? quando estiver usando o software.

Suporte Técnico Epson 

  Suporte On-line

  Visite o site de suporte da Epson no endereço www.suporte-epson.com.br 
e selecione seu produto para obter soluções para os problemas mais 
comuns. É possível baixar drivers, ver conselhos de resolução de problemas e 
perguntas frequentes, ou enviar um e-mail para a Epson com suas dúvidas.

 Telefone

  Brasil (55-11) 3956-6868

  Tarifas telefônicas de longa dist�ncia poderão ser cobradas.

Recorte o cartão à direita 
e leve com você quando 
for comprar cartuchos 
de tinta.

País de impressão: XXXXXX

Painel de controleInstalação do software6

País de impressão: XXXXXX

 
Cartuchos de Tinta Epson Stylus® TX210

Cor Capacidade padrão Alta capacidade

 Preto 73N 73HN

 Ciano 73N —

 Magenta 73N —

 Amarelo 73N —

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca 
registrada da Seiko Epson Corporation. DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

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

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 2/09 CPD-27340

Cor Capacidade padrão Alta capacidade

Preto 73N 73HN

Ciano 73N —

Magenta 73N —

Amarelo 73N —

Copia um documento ou foto

Pesquisa fotos

Começa a impressão

Liga/Desliga

Visor LCD

Cancela impressão

Imprime fotos do cartão de memória

Reduz/aumenta cópias

Imprime fotos da folha de índice

Copia um documento ou foto

Seleciona número de cópias

Seleciona tipo e tamanho 
de papel
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