
t

t

❏ Não
o

N
In o

4 t
o
c
ic

 Im ssora Im ssora Im ssora Im ssora

 
software

. Instale o software da impressora.
Seleccione o seu país ou área de residência, se aparecer a respectiva 
janela de selecção.  Em seguida, faça clique uma ou duas vezes nas 
áreas assinaladas com um círculo vermelho para avançar, excepto 
indicação em contrário.

c Importante:
Desactive todos os programas antivírus antes de instalar o 
software da impressora.

Nota:
Se aparecer a janela de selecção da língua, seleccione a língua que 
preferir.

Depois de concluir a instalação, consulte o Guia do Utilizador para 
obter informações pormenorizadas sobre como imprimir pela 
primeira vez a partir do computador.
O CD-ROM inclui o EPSON PhotoQuicker.
O EPSON PhotoQuicker é um programa divertido e fácil de utilizar que inclui 
várias funções que o ajudam a criar excelentes fotografias. Permite também 
criar fotografias sem margens.

 mais informações, faça clique duas vezes no ícone Guia de Software da 
66 no ambiente de trabalho para visualizar o guia do software de impressão 

ráfica.

ada a patilha eio e encoste o guia de margem à resma de papel.

 Utilizador Utilizador Utilizador Utilizador
obre como imprimir a partir de um computador, efectuar operações de manutenção da impressora, 
ança.

 ícone Guia do Utilizador da ESC66 no ambiente de trabalho.

 Iniciar. Para isso, faça clique em Iniciar, seleccione Todos os Programas (Windows XP) ou Programas 
ida, Guia do Utilizador da ESC66.
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Quando manusear os tinteiros
❏ Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças. Não permita que estas manuseiem ou ingiram o seu conteúdo.
❏ O tinteiro deve ser instalado imediatamente após ser retirado da embalagem.
❏ Agite os novos tinteiros quatro ou cinco vezes antes de abrir as embalagens.
❏ Não agite o tinteiro depois de abrir a embalagem; caso contrário, a tinta poderá verter.
❏ Quando retirar o tinteiro da embalagem, tenha cuidado para não partir as patilhas laterais do tinteiro.
❏ Tenha cuidado quando manusear os tinteiros usados, uma vez que pode ter ficado alguma tinta à volta da porta de 

fornecimento de tinta. Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com água e sabão. Se a tinta entrar em 
contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não 
desaparecerem ao fim de algum tempo.

❏ Não retire nem rasgue a etiqueta existente no tinteiro; se o fizer, a tinta pode verter.
❏ Não toque no circuito integrado (chip verde) situado na parte lateral do tinteiro.
❏ O circuito integrado deste tinteiro regista uma série de informações relacionadas com o tinteiro, como a quantidade 

de tinta existente, de modo a que um tinteiro possa ser facilmente removido e reinstalado. No entanto, há sempre 
algum consumo de tinta cada vez que o tinteiro é colocado, pois a impressora efectua automaticamente um teste 
de fiabilidade.

❏ Guarde o tinteiro com a respectiva etiqueta voltada para cima. Não guarde o tinteiro com a parte superior voltada 
para baixo.

Quando utilizar a impressora
❏ Não coloque as mãos no interior da impressora nem toque nos tinteiros durante a impressão.
❏ Não bloqueie nem tape as saídas de ventilação e as aberturas existentes na impressora.
❏ Não tente reparar a impressora.
❏ Desligue a impressora e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes condições:

Se o cabo de corrente ou a ficha estiverem danificados; se derramar algum líquido na impressora; se a impressora tiver 
caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora não funcionar correctamente ou apresentar uma 
diminuição de rendimento notória.

❏ Não introduza objectos nas ranhuras existentes na impressora.
❏ Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora.
❏ Mantenha os tinteiros instalados. Retirar os tinteiros pode secar a cabeça de impressão e fazer com que a impressora 

não imprima.

Siga as instruções apresentadas no ecrã.
Se a caixa de diálogo do programa de instalação não 
aparecer, faça clique duas vezes em EPSETUP.EXE no CD-ROM.

Impressora de Jacto de Tinta a Cores
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Nota: Mensagens que contêm informações importantes 
e conselhos úteis para a utilização da impressora.
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Instruções de Se
Leia todas as instruções desta secção quando instalar e utilizar a 

Quando escolher um local para a impressora
❏ Evite colocar a impressora em locais sujeitos a variações brus

impressora afastada de luz solar directa, luzes intensas ou fon
❏ Evite colocar a impressora em locais sujeitos a pó, choques o
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❏ Quando guardar ou transportar a impressora, não a incline, n
fizer, poderá derramar tinta.

Quando seleccionar uma fonte de alimentação
❏ Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na e
❏ Utilize apenas o cabo de corrente fornecido com o produto;

eléctricos.
❏ O cabo de corrente do produto só pode ser utilizado com es

poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos.
❏ Certifique-se de que o cabo de corrente alterna está de aco
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O conteúdo da embalagem pode variar consoante o país.
Em alguns países, o cabo de corrente já está instalado na impressora.
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