Verificar o conteúdo da
embalagem

suporte de papel

Utilização
diária

impressora

pacote de tinteiros

CD-ROM do guia do
Utilizador e do software
da impressora

Instalação

manuais de papel

(contém tinteiros a cores e
preto.)

cabo de alimentação*
* O cabo de alimentação pode
ser anexado à impressora em
determinados locais.

O conteúdo da embalagem pode variar em determinadas regiões.

Juntamente com a sua impressora, é fornecido um tinteiro preto e de cor para
que possa imprimir de imediato. Para obter os melhores resultados de impressão,
será utilizada alguma tinta no processo de instalação e verificação inicial. Isto
não volta a acontecer na próxima instalação de tinteiros.
Atenção: é aconselhável que utilize consumíveis EPSON genuínos para garantir
a qualidade de impressão e um funcionamento sem problemas.
Efectue os passos de
a
indicados neste manual para instalar o
software da impressora. Depois de concluir a instalação do software, siga
as mensagens fornecidas no ecrã e vá para o passo . Para verificar se a
impressora está a funcionar correctamente, vá para o passo
depois de
aparecer uma mensagem no ecrã a informar que a instalação está
concluída.

Desempacotar a impressora
Remova todos os materiais de protecção e fita anexados à impressora.
* A fita utilizada pode não ser igual à apresentada nesta figura.

Instalar o suporte de papel
Insira o suporte de papel nas ranhuras existentes na parte posterior da
impressora e coloque a impressora numa superfície estável e plana. Deixe
espaço suficiente na parte frontal da impressora de forma a que o papel seja
ejectado suavemente.

Ligar a impressora
A impressora é ligada ao computador através de um interface paralelo de
pares torcidos blindado. Certifique-se de que o cabo paralelo suporta a
comunicação bidireccional. Caso contrário, não funciona. Dependendo da
localização geográfica, pode necessitar de obter o cabo adequado. Para mais
informações, consulte "Opções e Consumíveis" no manual de utilização
diária.
Efectue estes procedimentos para ligar a impressora ao PC.
1. Certifique-se de que o computador está desligado e o cabo de
alimentação da impressora não está ligado à ficha.
2.

Ligue o conector do cabo ao conector de
interface da impressora. Aperte os
grampos metálicos até bloquear em
ambos os lados. Se o cabo tiver um fio de
terra, ligue-o ao conector de terra que se
encontra por baixo do conector de
interface.

3.

Ligue a outra extremidade do cabo ao interface paralelo do
computador. Se houver um fio de terra na extremidade do cabo do
computador, ligue-o ao conector de terra existente na parte posterior
do computador.

Instalar o software da impressora
Depois de ligar a impressora ao computador, necessita de instalar o
software incluído no CD-ROM “Software da impressora EPSON Stylus
COLOR 480” fornecido com a impressora.
Se quiser fazer uma disquete do software da impressora fornecido no CDROM, pode utilizar o utilitário de criação de disquetes de controladores
incluído no CD.
Nota:
❏ Quando utilizar o Windows 2000, se não efectuar os procedimentos abaixo para
instalar o software da impressora, pode instalar o controlador Universal da
Microsoft. Para ver se o controlador Universal está instalado, faça clique com
o botão direito do rato em qualquer parte da janela dos controladores de
impressora / controladores de impressão e, em seguida, faça clique em Acerca
de na lista. Se aparecer um ecrã com as palavras Unidrv Printer Driver,
efectue os procedimentos abaixo para reinstalar o controlador de impressão.
❏ Se aparecer a caixa de diálogo Digital Signature Not Found durante o processo
de instalação, faça clique em Yes. Se fizer clique em No, tem de reinstalar o
software da impressora como descrito abaixo.
Efectue estes procedimentos para instalar o software da impressora.
1. Certifique-se de que a impressora está desligada.
2. Ligue o computador e inicie o Windows. Se aparecer a caixa de diálogo
Novo Hardware Encontrado ou qualquer outro Assistente, faça clique
em Cancelar.
3. Insira o CD do software da impressora fornecido com a impressora na
unidade de CD-ROM. Aparece a caixa de diálogo Programa de
instalação. Se não aparecer, faça duplo clique no ícone O Meu
Computador. Faça clique no ícone CD-ROM e, em seguida, seleccione
Abrir no menu Ficheiro. Faça duplo clique em Epsetup.exe. (Para
utilizadores de disquetes, insira a disquete na unidade de disquetes e
faça duplo clique no ícone O Meu Computador e, em seguida, no
ícone da unidade de disquetes e em Setup.exe.)
4. Seleccione Instalar utilitário/controlador de
impressão e faça clique em
. Faça clique em
OK na caixa de diálogo que aparece para iniciar a
instalação do software.
5. Siga as instruções fornecidas no ecrã para ligar o
cabo de alimentação a uma tomada eléctrica com
ligação à terra. Antes de ligar o cabo, verifique a
etiqueta existente na parte posterior da
impressora para verificar se a voltagem requerida
pela impressora coincide com a voltagem da tomada eléctrica.
Certifique-se também de que tem o cabo de alimentação correcto para
a fonte de alimentação.

c

Precaução:
Não é possível alterar a voltagem da impressora. Se a voltagem nominal
e a voltagem da tomada não coincidirem, peça ajuda ao revendedor. Não
ligue o cabo de alimentação.

Nota:
Se o cabo de alimentação não estiver anexado à impressora, ligue o cabo à
entrada AC existente na parte posterior da impressora.
6.

Depois de ligar o cabo de alimentação, o utilitário
Instalação abre-se automaticamente. Se uma
mensagem pedir para reiniciar o computador,
siga as instruções.

Instalar e verificar os tinteiros
Quando a instalação do software da impressora estiver concluída, o utilitário
Instalação abre-se automaticamente. O utilitário Instalação orienta-o no
processo de instalação dos tinteiros e, em seguida, imprime os modelos de
verificação dos jactos e do alinhamento das cabeças para verificar se a
impressora está a funcionar correctamente. Siga as instruções fornecidas no
ecrã. Quando uma mensagem fornecida no ecrã informar que a instalação dos
tinteiros está concluída, faça clique em OK e vá para o passo .
Nota:
❏ Depois do processo de instalação estar concluído, aparece um ícone de atalho
em forma de impressora na barra de tarefas do Windows. Para mais informações
sobre como utilizar este ícone, consulte "Preferências" no Guia do Utilizador
interactivo.
❏ Se não utilizar o utilitário Instalação para instalar os tinteiros, utilize o
EPSON Status Monitor3 para os instalar. Para aceder ao EPSON Status
Monitor3, faça clique no ícone de atalho da impressora na barra de tarefas e
seleccione EPSON Stylus COLOR 480. Em seguida, faça clique no botão
Como.

Instalar os tinteiros
Tenha atenção às seguintes informações quando instalar os tinteiros.

w

Aviso:
Os tinteiros são unidades autónomas. A tinta não se derrama de um tinteiro
em utilização normal. Se a tinta se derramar nas mãos, lave-as com água e
sabão. Se a tinta entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água.

c

Precaução:
❏ Tem de remover os vedantes de fita amarela dos tinteiros antes de
os instalar. Caso contrário, os tinteiros não são utilizáveis.
❏ Não remova a parte azul dos vedantes dos tinteiros. Caso contrário,
os tinteiros podem ficar obstruídos e incapazes de imprimir.
❏ Não remova as fitas da parte inferior dos tinteiros. Caso contrário,
a tinta derrama-se.
❏ Assim que instalar os tinteiros, não abra os grampos do tinteiro até
substituir os tinteiros. Caso contrário, os tinteiros podem ficar
inutilizados.
❏ Não desloque a cabeça de impressão com as mãos. Caso contrário,
pode danificar a impressora.

Nota:
❏ Abra apenas as embalagens dos tinteiros antes de os instalar. Caso contrário,
a tinta pode secar.
❏ Instale ambos os tinteiros. Se não instalar um dos tinteiros, a impressora não
funciona.

Verificar a impressora
Depois de instalar os tinteiros, o utilitário Instalação orienta-o na verificação
dos jactos e do alinhamento das cabeças. Siga as instruções fornecidas no
ecrã.

Verificação dos jactos
A impressora imprime um modelo de teste, permitindo verificar se os
orifícios estão obstruídos.
Encontra aqui impressões de amostra.
Amostra boa

A cabeça de impressão necessita de ser limpa.

Faltam segmentos

Se a impressão for satisfatória, vá para a secção “Alinhamento das cabeças.”
Se a página de verificação dos jactos não imprimir de forma satisfatória (por
exemplo, se faltar qualquer segmento das linhas impressas), faça clique em
Limpeza para limpar as cabeças de impressão.
Se a qualidade de impressão não melhorar após quatro ou cinco repetições
dos procedimentos de limpeza e de verificação dos jactos, contacte o
revendedor.

Alinhamento das cabeças
A impressora imprime modelos de teste,
permitindo verificar se a cabeça de impressão está
alinhada.
Encontra aqui impressões de amostra.
A partir de cada modelo da folha de teste impressa,
seleccione a linha que está melhor alinhada. Para
cada modelo, seleccione o número de linha
correspondente na caixa de listagem pendente
adequada na caixa de diálogo Alinhamento das
cabeças e, em seguida, faça clique em Terminar para activar as novas
definições.
Nota:
Se não conseguir localizar uma linha alinhada
correctamente, seleccione o número da linha mais
correcta e faça clique em Realinhamento. A folha de
teste de alinhamento é impressa novamente.

Imprimir a primeira página
Depois de verificar se a impressora está a funcionar correctamente, está
pronto para imprimir a primeira página. Para se familiarizar com o software
da impressora, recomendamos que imprima um dos ficheiros de amostra
fornecidos com o software da impressora. Para imprimir um ficheiro de
amostra, siga as instruções fornecidas nesta secção.
Se quiser imprimir um documento próprio, abra o documento na aplicação
e vá para o passo 4 na secção abaixo, efectuando as alterações adequadas.

Nota:
❏ Para mais informações sobre como utilizar a aplicação, consulte o manual do
software.
❏ Dependendo do tipo de documento impresso e do papel utilizado, pode ter de
efectuar definições diferentes das definições descritas nesta secção.
Efectue estes procedimentos para imprimir um ficheiro de amostra.
1. Certifique-se de que colocou papel normal A4 ou Letter na impressora.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Insira o CD-ROM com o controlador de impressão. Se aparecer a caixa
de diálogo Programa de instalação, faça clique em
Sair.
Faça duplo clique no ícone O Meu Computador. Faça clique com o
botão direito do rato no ícone CD-ROM e faça clique em Abrir.
Faça duplo clique no ficheiro sample.bmp para o abrir.
Para alterar as definições do controlador de
impressão, abra o menu Ficheiro e faça clique em
Imprimir. Aparece uma caixa de diálogo Imprimir
similar à caixa apresentada abaixo (Este exemplo é
do Paint).
Certifique-se de que seleccionou EPSON Stylus
COLOR 480 na caixa de listagem Nome e, em
seguida, faça clique em Propriedades. O
controlador de impressão abre-se.
Faça clique no separador Principal e, em seguida, faça clique em
qualquer parte da caixa Papel e seleccione Papel normal.
Nota:
O controlador de impressão permite seleccionar várias definições para obter os
melhores resultados. Para informações mais detalhadas, consulte o Guia do
Utilizador interactivo.

Faça clique em Fechar, Imprimir, ou OK para imprimir. Pode necessitar
de fazer clique numa combinação destes botões.
Aparece o medidor de evolução EPSON durante a impressão, mostrando a
evolução da impressão e o estado da impressora.
O processo de instalação está concluído.
Consulte o manual de utilização diária quando quiser informações sobre
operações da impressora. Consulte o Guia do Utilizador incluído no CDROM do software da impressora para obter informações mais detalhadas
sobre definições do controlador de impressão, impressão em papel especial
e resolução de problemas.
8.

