
Guia de instalação
Leia estas instruções antes de usar o produto.

1 Desembale tudo

Observação: Os cartuchos incluídos devem ser usados para 
configurar a impressora e não são para revenda. Para informações 
mais detalhadas, visite o site www.epson.com.br/infocartucho.

Cuidado: Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja 
pronto para instalar a tinta. Os cartuchos são selados a vácuo para 
manter a sua fiabilidade.

1 Remova todo o material de proteção da impressora, 
incluindo aquele que estiver dentro da impressora.

2 Abaixe a unidade do scanner.

2 Ligue e ajuste
1 Conecte o cabo de eletricidade à parte traseira da 

impressora e a uma tomada elétrica.

Cuidado: Ainda não a conecte ao seu computador.

2 Aperte o botão de energia, depois ajuste o painel 
de controle.

3 Selecione as configurações
Aperte  ou  e selecione o seu idioma.

Observação: Você pode mudar o idioma usando o painel de 
controle do produto. Para mais informação, veja o seu Manual
do usuário online.

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

Observação: Os cartuchos de tinta incluídos com a impressora têm 
uma duração menor devido ao processo de carregamento do sistema de 
distribuição de tinta. Esse processo acontece a primeira vez que liga a 
impressora e garante seu melhor funcionamento. 

1 Levante a unidade do scanner.

2 Balance cuidadosamente o cartucho de tinta preta 
(BK). Não balance o cartucho preto fotográfico (PBK) 
ou qualquer um dos outros cartuchos de tinta colorida. 
Desembale os cartuchos de tinta.

Cuidado: Não toque nas áreas mostradas abaixo. Se o fizer, pode 
impedir o funcionamento e a impressão normais.
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2 Puxe a tampa frontal para abrir a gaveta inferior de papel.

Gaveta
inferior

3 Afaste as guias das bordas para as bordas da gaveta 
de papel.

4 Coloque a guia da borda frontal para o tamanho do papel 
que estiver usando. Depois coloque o papel com o lado 
brilhante ou imprimível voltado para baixo.

Observação: Certifique-se de que o papel está carregado contra 
a guia da borda e de que não está para fora da gaveta.

5 Deslize as guias da borda contra o papel, mas sem apertar 
muito. Certifique-se de que o papel esteja sob as linguetas 
nas guias da borda.

6 Mantenha a gaveta plana ao colocá-la no lugar.

Observação: A bandeja de saída abrirá automaticamente 
quando imprimir.

3 Remova a tampa de cada cartucho de tinta. Guarde as 
tampas no saco de plástico incluído.

Observação: Guarde as tampas e use-as para tampar os 
cartuchos de tinta depois de removê-los para serem guardados 
ou para serem jogados fora.

4 Insira os cartuchos com a parte superior primeiro para 
dentro do suporte para cada cor. Pressione cada cartucho 
para abaixo até que ele faça um “clique”.

5 Abaixe a unidade do scanner.

6 A impressora começa a preparar a tinta. Isso leva 
aproximadamente 6 minutos. Quando uma mensagem 
de conclusão aparecer no visor LCD da impressora, a 
preparação da tinta terminou.

Cuidado: Não desligue a impressora ou levante o scanner 
enquanto ela estiver preparando a tinta ou desperdiçará tinta.

5 Carregue papel
A impressora tem 2 gavetas de papel e uma abertura de 
alimentação traseira. Você pode carregar os seguintes tamanhos 
de papel: 

carregar papel na gaveta inferior.)

Consulte o Guia de referência rápida para instruções de como 
carregar papel na gaveta superior e na abertura de alimentação 
traseira. Consulte o Manual do usuário online para ver tipos e 
tamanhos de papel, capacidade de alimentação e instruções 
para carregamento de papel tamanho ofício, envelopes e papel 
tipo cartão.

1 Abaixe a tampa frontal (se ela já não estiver aberta).



Opções de conexão
Conexão sem fios
Você precisa instalar o software em todos os computadores 
dos quais deseja imprimir. Para a primeira instalação, 
recomendamos que use um cabo USB para simplificar a 
configuração sem fios. Depois que a impressora estiver 
conectada à rede, lhe será pedido que remova o cabo.

que usar o painel de controle da impressora para selecionar 
as configurações sem fio. Siga as instruções na tela do seu 
computador durante a instalação do software. Elas explicarão 
como conectar a impressora sem fios dessa forma.

Certifique-se de que sabe o nome (SSID) e senha da sua rede:

Se não tiver essa informação, entre em contato com a pessoa 
que configurou a sua rede.

Conexão USB direta
Certifique-se de que tem um cabo USB.

Conexão de rede com fios
Certifique-se de que tem um cabo de rede Ethernet® (não 
incluído). Você precisa instalar o software em todos os 
computadores dos quais deseja imprimir.

Problemas?
Caso tenha problemas durante a instalação, veja abaixo:

A configuração em rede falhou.

Desbloquear ou em Permitir para que a configuração 
continue.

de digitar a senha de rede (chave WEP ou senha WPA) 
corretamente.

Aperte os botões na tela sensível ao toque repetidamente 
para navegar pelos caracteres.

Aperte  ou  para mover o cursor.

Aperte  para apagar.

Aperte Cortar quando terminar de digitar a senha.

Você vê mensagens de erro no visor da impressora.
Consulte o Guia de referência rápida para informação sobre a 
resolução de problemas.

6 Instale o software
Observação:
você pode baixar o software do site da Epson (veja a seção “Suporte 
técnico da Epson” deste pôster).

Cuidado: Certifique-se de fechar outros programas, incluindo 
protetores de tela e software antivirus, antes de começar a instalação 
deste software.

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

Windows®: Caso veja a janela do Assistente para adicionar novo 
hardware, clique em Cancelar e desconecte o cabo USB. Você 
não pode instalar o software desta forma.

2 Coloque o CD do produto no computador.

3 Windows: Caso veja a janela de reprodução automática, 
clique em Executar Setup.exe. Caso veja a janela de 
Controle de conta de usuário, clique em Sim ou em 
Continuar.

Mac OS X: Clique duas vezes no ícone EPSON, se 
necessário.

4 Selecione seu idioma, se necessário.

5 Em Windows, aceite o acordo de licença e clique em 
Instalar. Em Mac OS X, clique em Continuar. Depois sigas 
as instruções na tela do computador.

6 Quando a tela de seleção de conexão aparecer, consulte 
a seção “Opções de conexão” neste pôster para mais 
informações.

Selecione a sua conexão. Depois clique em Próximo
(Windows) ou em Continuar (Mac OS X) e siga as 
instruções na tela do computador.



Precisa de papel e tinta?
Experimente usar papéis especiais EPSON com tintas 
Claria® para obter resultados profissionais. Para conseguir 
os suprimentos certos na hora certa, você pode adquiri-los 
através de um revendedor autorizado de produtos EPSON. 
Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato 
com a Epson.

Papel genuíno EPSON
A Epson oferece uma grande variedade de papéis, de acordo 
com as suas necessidades; consulte o Manual do usuário online 
para mais informação.

Photo Paper Glossy
Papel brilhante e de secagem instantânea para 
fotos e projetos muito bonitos. Disponível em 
tamanhos diferentes, com ou sem margens.

Tintas genuínas EPSON
Procure pelos números abaixo 
para encontrar seus cartuchos. 
Basta lembrar do número!

Cartuchos de tinta para substituição da XP-702

Cor Código

Preto Foto 269F

Preto 269

Ciano 269

Magenta 269

Amarelo 269

EPSON ConnectTM Solutions, AirPrint e Google Cloud 
PrintTMt

Imprima e compartilhe de qualquer lugar. Use o 
seu smartphone ou tablet para imprimir fotos ou 
documentos remotamente. Aprenda mais no site 
www.epson.com.br/connect.

EPSON e Claria são marcas registradas, EPSON Connect é uma marca comercial e EPSON 
Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. Designed for 
Excellence é uma marca comercial da Epson America, Inc.

AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc.

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

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

País de impressão: XXXXXX

Não é possível encontrar a sua impressora durante 
a configuração depois de conectá-la usando um 
cabo USB.
Certifique-se de que o cabo está conectado firmemente 
conforme mostrado:

Dúvidas?
Guia de referência rápida
Instruções básicas para copiar, imprimir, escanear e solucionar 
problemas.

Ajuda na tela do seu software
Selecione Ajuda ou ? quando usar o software.

Manual do usuário
Clique no ícone  na sua área de trabalho (ou na pasta Mac
Drive/Aplicativos/EPSON Software/Manual no Mac OS X) 
para acessar o seu Manual do usuário online. Se você não tem 
um ícone para o Manual do usuário, você pode instalá-lo a partir 
do CD ou do site da Epson (veja a seção “Suporte técnico da 
Epson” deste pôster).

Suporte técnico da Epson
Visite o site global.latin.epson.com/Suporte para baixar 
drivers, ver manuais, obter respostas às perguntas mais 
frequentes ou enviar um email para a Epson.

Você também pode falar com um especialista em suporte 
técnico se ligar para:

Brasil

Se o seu país não aparecer acima, entre em contato com o 
escritório de vendas da Epson mais próximo. Tarifas de longa 
distância ou outras taxas podem ser cobradas.
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