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Requisitos do sistema
Para usar a impressora e o seu respectivo software, o seu computador deve preencher ou exceder os 
requisitos indicados aqui:

Requisitos do sistema para Windows

O seu sistema deve ter:

Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Professional x64 ou Windows XP

Requisitos do sistema para Mac

O seu sistema deve ter:

Mac OS® X 10.4.11, Mac OS X 10.5.8 ou Mac OS X 10.6.x

Observação: Visite o site de suporte da Epson na página www.suporte-epson.com.br 
para os últimos drivers e compatibilidade para sua impressora Epson.

Instruções de segurança importantes
Antes de usar a impressora, leia e proceda de acordo com as instruções de segurança a seguir:

■ Certifique-se de observar todas as advertências e instruções indicadas no seu produto Epson.

■ Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.

■ Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora. O uso de outro cabo 
poderá causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento. Certifique-se de 
que o cabo de alimentação esteja de acordo com todos os padrões de segurança locais.

■ Coloque a impressora próxima a uma tomada da qual o plugue possa ser facilmente 
desconectado.

■ Se não for usar a impressora por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da 
tomada.

■ Sempre desligue a impressora usando o botão P e aguarde até que a luz P pare de piscar antes 
de desconectar a impressora ou cortar a alimentação da tomada elétrica.

■ Evite conectar a impressora a uma tomada no mesmo circuito de uma máquina copiadora ou 
um sistema de ar condicionado que ligue e desligue constantemente ou a uma tomada 
controlada por um interruptor ou temporizador.

■ Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado. Coloque o cabo em uma posição que 
evite cortes ou desgastes de qualquer tipo. Não coloque objetos em cima e não permita dele e 
não deixe que se pise em cima. Tenha cuidado para manter o cabo reto nas duas pontas. Se o 
plugue for danificado, substitua o cabo ou cunsulte um eletricista qualificado.

■ Caso utilize a impressora com um cabo de extensão, verifique se o valor nominal total em 
ampère do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do mesmo. Veja 
também se a capacidade nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a capacidade 
nominal dela.
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■ Quando conectar a impressora a um computador ou outro dispositivo com um cabo, certifique-
se da orientação correta dos conectores. Cada conectar tem apenas uma orientação correta. 
Inserir um conector do lado errado pode danifcar ambos os dispositivos conectados pelo cabo.

■ Coloque a impressora em uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as 
direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.

■ Evite colocar o produto em locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, 
choques ou vibrações e poeira. Não coloque a impressora próxima a radiadores, geradores de 
calor ou sob luz solar direta. Não coloque nem armazene a impressora do lado de fora.

■ Mantenha seu produto longe de interferências eletromagnéticas, assim como alto-falantes ou 
bases de telefone sem fio.

■ Deixe espaço atrás da impressora para os cabos e espaço acima da impressora para que possa 
elevar completamente a tampa de documentos.

■ Deixe espaço suficiente em torno da impressora para ventilação adequada. Certifique-se de que 
a parte traseira da  esteja a pelo menos 10 cm da parede.

■ Não tampe ou cubra as aberturas no corpo da impressora ou insira objetos nas aberturas.

■ Não use produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis dentro ou em volta deste 
produto. Isso pode provocar incêndio.

■ Não coloque pressão demais sobre a mesa de documentos quando colocar os originais.

■ Não abra a unidade do scanner enquanto a estiver copiando, imprimindo ou escaneando.

■ Tenha cuidado para não prender os dedos quando fechar a tampa do scanner.

■ Não toque no cabo plano branco no interior da impressora.

■ Não derrame líquidos sobre a impressora. Não use o produto perto de água. Não use-o com as 
mãos molhadas.

■ Desconecte a impressora e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados sob as 
seguintes condições: se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado; se alguma 
substância líquida penetrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado; 
ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no 
desempenho.

■ Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso. Exceto quando especificamente 
explicado na documentação, não tente consertar a impressora por conta própria.

■ Nunca desmonte, modifique ou tente consertar o produto por si mesmo, exceto quando 
especificamente explicado na documentação. Não ajuste os controles que não são cobertos pelas 
instruções de operação.

■ Quando armazenar ou transportar seu produto, não incline-o, não vire-o de lado nem vire-o ao 
contrário, caso contrário pode haver risco de vazamento dos cartuchos.  

■ Mantenha sempre este guia por perto.

■ Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, 
favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para 
encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia da impressora na documentação do 
produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou na página www.suporte-
epson.com.br, acessando o link de Assistência Técnica.
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Segurança do visor LCD
■ Use apenas um pano seco e macio para limpar o visor LCD. Não utilize soluções de limpeza 

líquidas ou químicas.

■ Se o visor LCD for danificado, entre em contato com a Epson. Caso suje suas mãos de tinta, 
lave-as com bastante água e sabão. Se a solução de cristal líquido entrar nos seus olhos, lave-os 
imediatamente com água. Recorra a um médico se problemas de visão não desaparecerem após 
lavar os olhos com bastante água.

Precauções relacionadas a cartuchos de tinta
■ Mantenha os cartuchos fora do alcance de crianças e não beba a tinta.

■ Balance os novos cartuchos de quatro a cinco vezes antes de abrir os pacotes.

■ Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta remanescente em torno 
da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com 
bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com 
bastante água. Se desconforto ou problemas de visão permanecerem, consulte um médico 
imediatamente.

■ Não coloque a mão dentro da impressora e nem toque nos cartuchos durante a impressão.

■ Não mova o cabeçote de impressão, isso pode danificar o produto.

■ Antes de transportar o produto, certifique-se de que o cabeçote de impressão na na posição 
inicial (à direita) e que os cartuchos estão no lugar.

■ Instale um novo cartucho de tinta imediatamente após remover o gasto. A não-instalação dos 
cartuchos poderá ressecar o cabeçote de impressão e impedir que a impressora imprima.

■ Não desmonte ou modifique os cartuchos de tinta. Se o fizer, isso poderá prejudicar impressão 
normal.

■ Guarde os cartuchos de tinta em um local fresco e escuro.

■ Não toque no circuito verde situado do lado do cartucho. Se o fizer, isso poderá prejudicar 
impressão e operação normal.

■ Não balance os cartuchos depois de abrir as embalagens e não remova a etiqueta do cartucho, 
isso pode causar vazamento.

■ Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de 
tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente da impressora. Observe que há 
uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas 
tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque 
na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela. Não guarde os cartuchos 
na posição inversa.
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Declaration of Conformity
According to 47CFR, Part 2 and 15 for: Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU 
Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers:

We: Epson America, Inc.
Located at: MS 3-13

3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telephone: (562) 290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 
and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the 
representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained 
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation 
accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.

Trade Name: Epson
Type of Product: Multifunction printer
Model: C422B

Garantia limitada

Suporte Técnico ao Cliente

A Epson do Brasil disponibiliza aos seus clientes e usuários dos seus produtos vários canais de 
comunicação para a obtenção de suporte técnico, informações sobre produtos e serviços.

Para o download de drivers, manuais de usuário, consulta sobre garantia e demais informações 
técnicas consulte a nossa página de Internet no endereço www.epson.com.br no link do Suporte 
Técnico.

Caso haja a necessidade de alguma informação complementar, localização de Centro de 
Serviço Autorizado, ou serviço não disponível na Internet, chame gratuitamente pelo telefone 0800-
880-0094

Ganhe tempo e economize dinheiro! Chame o Suporte Técnico da Epson. 

A maioria das dificuldades de uso dos equipamentos é possível resolver pelo telefone. Evite 
deslocamentos desnecessários, equipamento parado em fila de espera de assistência técnica.
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Certificado de Garantia
Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado  
através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é  
indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através dos  Centros  de 
Serviços Autorizados Epson.

Suporte Técnico Gratuito (para equipamentos em garantia): 0800-880-0094

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante, nos termos 
aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus 
Distribuidores e Revendas Oficiais”.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, 
substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou 
inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes e 
lâmpadas.

 A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo a 
utilizalão em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.

b. Inabilidade no uso ou uso indevido.

c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação 
inadequada.

d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem 
inadequada.

f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.

g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.

h. Uso de suprimentos genuínos Epson com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de 
suprimentos não-originais Epson.

i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos 
Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios. 

No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento 
estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede 
de Centros de Serviço Autorizado. A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, 
sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de 
defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer 
da utilização do produto, tais como: cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes, 
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lâmpadas  e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos 
começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do 
produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, o período da garantia 
do produto substituto será de no mínimo 90 dias (garantia legal) ou do saldo da garantia adicional 
remanescente do produto substituído quando maior de 90 dias. . Esta garantia não cobre perdas e 
danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da 
incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem 
que seja danificado. Todo o processo de assistência técnica se inicia através do  contato com o 
Suporte Técnico ao usuário Epson através do telefone 0800-880-0094 (gratuito) que ofereça as 
alternativas mais adequadas  às necessidades do cliente ou reparação do produto.

A modalidade de garantia tratada neste certificado é a balcão, ou seja, cabe aoo usuário e/ou 
proprietário do equipamento  encaminhar sob a sua responsabilidade e custeio das despesas de 
transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum 
distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia 
oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de 
constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.

Suporte Técnico: 0800-880-0094

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o 
atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido 
equipamento.

Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é um logotipo registrado da Seiko Epson 
Corporation. 

WorkForce é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados servem apenas para fins de 
identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson nega todo e 
qualquer direito sobre tais marcas.

A informação contida neste documento pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2011 Epson America, Inc., 2/11
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