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Introdução



Desembalar a Impressora

❏

❏

Suporte de papel

Cabo de corrente

Tinteiros

Impressora



Descrição da Impressora e Funções

Descrição

Alimentador

Guias de 
margem

Extensão do receptor de papel

Receptor de 
papel

Tampa da 
impressora

Suporte de papel



Tampas dos compartimentos dos tinteiros

Alavanca de ajuste

Painel de controlo

Cabeça de impressão



       
Painel de controlo

Teclas

Teclas Função

P
Funcionamento

Liga e desliga a impressora.

Limpa a memória da impressora se for 
pressionada duas vezes enquanto a impressora 
estiver ligada.

E
Alimentação/Ejecção

Alimenta ou ejecta o papel se pressionada e 
libertada durante cerca de dois segundos.

Retoma a impressão se pressionada e libertada 
após um erro de falta de papel.

R
Limpeza

Desloca as cabeças de impressão para a 
posição de substituição do tinteiro se 
pressionada durante 3 segundos enquanto o 
indicador luminoso de falta de tinta preta B ou 
da cor A estiver intermitente ou aceso.

Faz regressar as cabeças de impressão à 
posição inicial após a substituição do tinteiro.

Efectua a limpeza das cabeças de impressão se 
pressionada durante 3 segundos enquanto o 
indicador luminoso de falta de tinta preta B ou 
de cor A estiver apagado.



     
Indicadores luminosos

Indicador 
luminoso

Estado da impressora

P
Funcionamento

Fica aceso quando a impressora está ligada.

Fica intermitente quando a impressora está a 
receber dados, a imprimir, a carregar tinta, a 
limpar as cabeças de impressão ou quando 
substitui um tinteiro.

S
Sem papel

Fica aceso quando a impressora não tem papel. 
Coloque papel no alimentador e, em seguida, 
pressione a tecla de alimentação/ejecção 
E para retomar a impressão.

Fica intermitente quando o papel encrava na 
impressora. Retire todo o papel do alimentador 
e, em seguida, volte a colocá-lo. Se o indicador 
luminoso permanecer intermitente, desligue a 
impressora e retire cuidadosamente todo o papel 
que se encontre encravado na impressora.

B
Falta tinta preta

Fica aceso quando o tinteiro da tinta preta estiver 
vazio. Substitua o tinteiro (T003).

Fica intermitente quando o tinteiro da tinta preta 
estiver quase vazio.

A
Falta tinta de cor

Fica aceso quando o tinteiro da tinta de cor 
estiver vazio. Substitua o tinteiro (T005).

Fica intermitente quando o tinteiro da tinta de cor 
estiver quase vazio.



Instruções de Segurança

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏



   
❏

Algumas Precauções

Utilizar a impressora

❏

❏

❏
P

P

P

❏



Quando manusear os tinteiros

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏



Escolher um local para a impressora

❏

❏

❏

❏

❏

❏



  
Programa ENERGY STAR

Simbologia Utilizada no Manual

w

c



Capítulo 1

Utilizar Papel



Alimentar Papel Normal

❏

❏



Alimentar Papel Especial e Outros Tipos de 
Papel



❏

Máxima

❏

❏

Máxima 

Canto cortado

Face a ser 
impressa 
voltada para 
cima



❏

❏

❏

Alta Velocidade 

❏ Máxima



* Não imprima nas folhas de suporte colocadas por baixo do papel especial.

Tipo de papel Capacidade de alimentação

Papel para 360 ppp e 
Papel de Qualidade 
Fotográfica

Pode colocar papel até à marca da seta 
existente na parte interior do guia de 
margem esquerdo.

Cartões de Qualidade 
Fotográfica, Cartões de 
Notas e Cartões de 
Felicitações

Pode colocar até 30 cartões.
Coloque sempre a folha de suporte*, 
incluída na embalagem dos cartões, por 
baixo destes.

Película Brilhante de 
Qualidade Fotográfica

Alimente uma folha de cada vez ou 
coloque até 20 folhas no alimentador. Se 
imprimir várias folhas, defina uma 
margem superior mínima de 30 mm.
Coloque sempre a folha de suporte* ou 
uma folha de papel normal por baixo da 
película.

Transparências Pode colocar até 30 transparências.
Coloque sempre uma folha de papel 
normal por baixo das transparências.

Folhas Autocolantes de 
Qualidade Fotográfica

Alimente uma folha de cada vez.

Papel Fotográfico Pode colocar até 20 folhas.
Se utilizar papel fotográfico de 200 × 300 
mm, só pode alimentar uma folha de 
cada vez. Coloque sempre uma folha de 
suporte* por baixo do papel fotográfico.

Papel Fotográfico 
Brilhante Premium

Alimente uma folha de cada vez.

Autocolantes 
Fotográficos 16 e 4

Alimente uma folha de cada vez.

Papel Fotografico-
Panorâmico e Papel de 
Transferência

Alimente uma folha de cada vez.

Papel Mate Espesso Pode colocar até 20 folhas.
Coloque sempre uma folha de suporte* 
por baixo do papel mate espesso.



Folhas de limpeza para papel especial

Alimentar Envelopes

❏

❏

❏

❏

Alta Velocidade



❏

❏

❏ Papel Normal

Pode utilizar envelopes com os 
seguintes formatos:
No.10, DL, C6, 132 mm × 220 mm



Utilizar Papel Fotográfico

× ×
×

Alimentar papel fotográfico

❏

❏

❏

❏ ×
×

❏

Posição de alimentação



❏

❏ Papel 
Fotográfico Papel Fotográfico 
4 × 6 pol. Papel Fotográfico 200 × 300 mm

Retirar as margens picotadas



4 x 6 "

200 x 300 mm

17 mm 

Limite da imagem 
recortada

Limite da imagem 
impressa

6 mm 

3 mm 6 mm

3 mm 

19 mm 

Limite da imagem 
recortada

Limite da imagem 
impressa

8 mm 

5 mm 19 mm

5 mm 



Conservação do papel

❏

❏



Capítulo 2

Impressão Frente e Verso



Utilizar a Impressão Frente e Verso

❏

❏

❏

❏

❏



Impressão 
Frente e Verso, 

Impressão Frente e Verso



Impressão Frente e Verso

Esquerdo Superior-Centro Direito



OK 

Livro Dobrado 

Retomar 



Capítulo 3

Imprimir em Windows



Introdução ao Software

Obter mais informações



Aceder ao software da impressora

A partir de aplicações do Windows
Imprimir (Print)

Configurar Impressão (Print Setup)

Impressora (Printer) Configurar 
(Setup) Opções (Options) Propriedades (Properties)

A partir do menu Iniciar (Windows 98, 95, 2000 e NT 4.0)
Iniciar (Start) Definições 

(Settings) Impressoras (Printers)

Propriedades (Properties)

Predefinições do Documento (Document 
Defaults)



A partir do Painel de Controlo (Windows 3.1)

Painel de Controlo (Control Panel)

Impressoras (Printers)

Configurar (Setup)



Alterar as Definições de Impressão



Automático A forma mais simples e rápida de começar a 
imprimir. Quando selecciona este modo o 
controlador da impressora efectua 
automaticamente todas as definições 
pormenorizadas com base nas opções 
seleccionadas para as definições Papel e Tinta. 
Para efectuar a definição Tinta, faça clique em 
Cor para imprimir a cores ou em Preto para 
imprimir a preto ou com níveis de cinzento. 
Consoante o tipo de papel seleccionado na 
respectiva lista, poderá aparecer uma barra de 
deslizamento, por baixo da opção 
Personalizado, que permite seleccionar 
Qualidade ou Velocidade. Se a qualidade de 
impressão for mais importante do que a 
velocidade, seleccione Qualidade. Para obter 
mais informações, consulte a secção “Utilizar o 
modo Automático”.

PhotoEnhance Este modo permite aplicar uma variedade de 
definições de correcção de imagem 
especialmente concebidas para a impressão de 
fotografias. Consulte a secção “Utilizar o modo 
PhotoEnhance”. As definições deste modo não 
afectam os dados originais. Só poderá utilizar 
este modo quando imprimir a cores a 16, 24 ou 
32 bits.

Personalizado Este modo permite seleccionar a definição mais 
adequada ao tipo de documento que pretende 
imprimir a partir de uma lista de definições já 
estabelecidas. Quando selecciona este modo, a 
tecla Avançado é activada, permitindo o 
acesso à respectiva caixa de diálogo. Para obter 
mais informações, consulte a secção “Utilizar o 
modo Personalizado”. Poderá seleccionar 
definições especialmente concebidas para a 
impressão de texto e gráficos ou para a 
aplicação de um método de correspondência 
de cor. Pode igualmente criar e gravar um 
conjunto de definições personalizadas na caixa 
de diálogo Avançado.



Seleccionar o tipo de papel

Resolução
Avançado

Outras Definições

Papel Normal

Papel Especial para 360 ppp



Papel de Qualidade Fotográfica

Papel Mate Espesso

×

×

×

×



Papel Fotográfico

Película Brilhante de Qualidade Fotográfica

Transparências

Papel Fotográfico Brilhante Premium

×

×

×

×



Utilizar o modo Automático

Cor
Preto

❏

Personalizado Qualidade
Velocidade

Qualidade

❏



Utilizar o modo PhotoEnhance

❏

❏ PhotoEnhance



PhotoEnhance
Correcção de Câmara Digital

Normal Permite aplicar uma correcção de imagem normal à 
maior parte das fotografias. Experimente esta 
definição em primeiro lugar.

Pessoas Ideal para fotografias de pessoas.

Natureza Utilize esta definição para tirar fotografias de 
paisagens, como, por exemplo, montanhas, céu e 
oceanos.

Focagem 
Suave

Faz com que as fotografias pareçam ter sido tiradas 
com uma lente de focagem suave.

Sépia Confere uma tonalidade sépia às fotografias.



Utilizar o modo Personalizado

Texto/Gráficos Ideal para imprimir documentos para 
apresentações que incluem gráficos e 
diagramas.

Economia Ideal para imprimir documentos não 
finais.

ICM

(Windows 98, 95 e 
2000)

Esta opção ajusta automaticamente as 
cores do documento a imprimir, de 
forma a aproximá-las das cores 
apresentadas no ecrã.

sRGB Ideal para ajustar as cores com outros 
dispositivos sRGB.



Personalizado 

Personalizado 

Avançado



Efectuar definições avançadas

Personalizado 
Avançado Avançado 
Outras Definições



Personalizado
Avançado

Avançado
Outras Definições

Cor Preto



❏ PhotoEnhance

Monocromático
PhotoEnhance

❏

Cancelar



Gravar e apagar definições

Gravar Definições

Gravar Definições (Save Settings) 

Gravar

❏

❏

Apagar



Utilizar as definições gravadas
Personalizado 

Personalizado

Personalizado Avançado 

Definições 
Personalizadas



Pré-visualizar a Impressão

Pré-visualização de Impressão 





Arrastar e 
Largar

Faça clique nesta tecla para seleccionar 
e mover marcas de água.

Zoom Faça clique nesta tecla para aumentar 
ou reduzir o tamanho da página 
pré-visualizada.

Ajustar ao 
Ecrã

Faça clique nesta tecla para ajustar a 
página pré-visualizada ao tamanho da 
janela. Utilize esta opção quando quiser 
visualizar toda a página de uma só vez.

Zoom 
Máximo

Faça clique nesta tecla para que a 
página pré- visualizada seja 
apresentada com o nível máximo de 
zoom.

Área de 
Impressão 
Sim/Não

Faça clique nesta tecla para que 
apareça um rectangulo na página pré-
visualizada. Este rectângulo delimita a 
área de impressão da página. A 
impressora não imprimirá nada que 
esteja para além dos limites do 
rectângulo. Para desactivar esta função, 
volte a pressionar esta tecla.

Marca de 
Água

Faça clique nesta tecla para abrir a 
caixa de diálogo das propriedades de 
marca de água, onde poderá alterar as 
respectivas definições.

Repor 
predefini-
ções de 
marca de 
água

Faça clique nesta tecla para repor os 
valores seleccionados para as definições 
de marca de água quando a janela de 
pré-visualização foi aberta. Se não tiver 
efectuado alterações, esta tecla estará 
indisponível.

Página 
Anterior

Faça clique nesta tecla para visualizar a 
página anterior à que está a 
pré-visualizar. Se não existirem páginas 
anteriores, esta tecla estará indisponível.

Página 
Seguinte

Faça clique nesta tecla para visualizar a 
página seguinte à que está a 
pré-visualizar. Se não existirem páginas 
seguintes, esta tecla estará indisponível.



❏

❏

❏

❏
Visualizar Ampliar

❏
Poster 

Visualizar 
Poster

❏



❏

❏

❏

Anular Imprimir 

Imprimir
Cancelar 

Adicionar 
Página

Faça clique nesta tecla para adicionar 
as páginas seleccionadas à lista das 
páginas a imprimir.

Remover 
Página

Faça clique nesta tecla para retirar as 
páginas seleccionadas à lista das 
páginas a imprimir.



Alterar o Estilo de Impressão



Efectuar as definições do menu Papel



Efectuar as definições do menu Esquema

Formato Seleccione o formato de papel que pretende 
utilizar. Pode igualmente adicionar um formato 
personalizado.

Cópias Seleccione o número de cópias que pretende 
imprimir. Pode seleccionar Agrupar para imprimir 
um conjunto de cada vez ou Inverter Ordem para 
imprimir o documento pela ordem inversa, a partir 
da última página.

Orientação Seleccione Vertical ou Horizontal para alterar a 
orientação do documento a imprimir. Se precisar 
de imprimir junto à margem inferior da página, 
seleccione a caixa Rodar 180°.

Área de 
impressão

Seleccione Centrada para centrar a impressão na 
página. Seleccione Máxima para aumentar a área 
de impressão.

Nota:
Se seleccionar a opção Máxima, é possível que a 
qualidade de impressão diminua nas margens da 
página. Antes de imprimir documentos volumosos 
com esta definição, imprima uma folha para 
verificar a qualidade.
Quando seleccionar a opção Máxima, certifique-
se de que o papel colocado no alimentador não 
está enrolado.



Ajustar o documento ao formato do papel

Normal Imprime o documento no seu formato normal.

Ajustar à Página Aumenta ou reduz proporcionalmente o 
formato do documento para o ajustar ao 
formato de papel seleccionado na lista 
Formato do menu Papel.

Personalizado Permite aumentar ou reduzir o formato do 
documento manualmente. Utilize as setas 
existentes ao lado da caixa Escala para 
seleccionar uma percentagem 
compreendida entre 10% e 400%.



Imprimir frente e verso

❏

❏

❏

❏



Impressão frente e verso normal

Impressão Frente e Verso



Margens

Esquerdo
Superior-Centro Direito

OK
OK



❏

❏

❏

❏

Retomar 



Livro dobrado

Livro com uma única dobra

Margem de união

1

2 4

3 5 9

6

7

8 10

11

12



Impressão Frente e Verso
Livro Dobrado

Margens

Esquerdo
Superior-Centro Direito

Vertical 

Esquerdo Direito Horizontal 
Superior



OK
OK

Margem

Dobra

Vertical Horizontal



❏

❏

❏

Retomar 



Imprimir duas ou quatro páginas numa folha

N-up

2 Páginas
4 Páginas

A impressora imprime duas ou quatro páginas 
do documento na mesma folha de papel.

Ordem das 
Páginas

Abre a caixa de diálogo de esquema de 
impressão, onde poderá especificar a ordem 
pela qual as páginas serão impressas na folha 
de papel. Consoante a opção seleccionada 
para Orientação, no menu Papel, é possível 
que algumas definições não estejam 
disponíveis.

Imprimir limites 
da página

Permite imprimir uma moldura à volta de 
cada página.



Imprimir posters
Poster

Definições



Imprimir uma marca de água no documento

Sobrepor Painéis Sobrepõe ligeiramente as imagens para um 
alinhamento mais preciso.

Imprimir linhas de 
corte

Imprime linhas delimitadoras nas imagens que o 
ajudam a orientar quando corta as páginas.



Definido pelo Utilizador

Criar uma marca de água de imagem

BMP

Pesquisa

OK

Gravar

OK



Criar uma marca de água de texto

Texto

Gravar

OK

Efectuar definições para a marca de água

Definições de Marca de Água

OK



Utilitários de Impressão

Utilitários



❏

Alt

❏

❏

EPSON Status Monitor 3 (excepto Windows 3.1)

❏

❏

Verificação dos jactos



Limpeza das cabeças

Alinhamento das cabeças



Velocidade & Evolução (excepto Windows 3.1)

Velocidade & Evolução

Cópias de Alta Velocidade

Mostrar Medidor de Evolução



EPSON Printer Port (apenas Windows 98 e 95)

Processar sempre dados RAW (Windows 2000 e NT 4.0)

Preferências



Preferências 

Preferências

Predefinição

Seleccionar 
Aviso

Permite visualizar as definições de aviso para o erro 
actual. Nesta área pode especificar se pretende ver 
mensagens de erros gerais, mensagens de erros de 
comunicação ou mensagens de estado durante a 
impressão, digitalização ou cópia.Seleccione as 
caixas relativas aos tipos de erro sobre os quais 
pretende ser avisado.

Seleccionar 
Ícone de 
Atalho

Seleccione esta caixa para que apareça um ícone de 
atalho na barra de tarefas do Windows. Se fizer clique 
no ícone de atalho situado na barra de tarefas, abrirá 
o Status Monitor 3. Para seleccionar qual o ícone a 
apresentar, faça clique no ícone que prefere; a sua 
selecção será visualizada na parte direita da janela.

Permitir o 
controlo de 
impressoras 
partilhadas

Seleccione esta caixa para permitir que uma 
impressora partilhada seja controlada por outros 
computadores.



Obter Ajuda Interactiva

A partir da aplicação

Imprimir (Print) Configurar 
Impressão (Print Setup) Impressora
Configuração Opções Propriedades Printer Setup
Options  Properties

Ajuda

O Que É Isto? (What's This)



A partir do menu Iniciar

Iniciar (Start) Programas 
(Programs) EPSON Impressoras 
EPSON 

Ajuda EPSON Stylus COLOR 980 (EPSON Stylus 
COLOR 980 Help

A partir do Windows 3.1

Ajuda EPSON Stylus 
COLOR 980 (EPSON Stylus COLOR 980 Help



Aumentar a Velocidade de Impressão

Informações gerais

Qualidade de impressãoQualidade de impressãoQualidade de impressãoQualidade de impressão
Velocidade de impressãoVelocidade de impressãoVelocidade de impressãoVelocidade de impressão

BaixaBaixaBaixaBaixa
ElevadaElevadaElevadaElevada

Elevada Elevada Elevada Elevada 
BaixaBaixaBaixaBaixa

Menu do Menu do Menu do Menu do 
Controlador Controlador Controlador Controlador 
de de de de 
ImpressãoImpressãoImpressãoImpressão

Definições do Definições do Definições do Definições do 
controlador de controlador de controlador de controlador de 
impressãoimpressãoimpressãoimpressão

Resolução Economia 
Normal

Foto Caixa de 
diálogo 
Avançado

Alta 
velocidade

Activ. Desactiv.

Máximo 
Rigor

Desactiv. Activ.

Características Características Características Características 
dos dadosdos dadosdos dadosdos dados

Tamanho 
da Imagem

Pequeno Grande –

Resolução 
da imagem

Baixa Elevada



* Varia consoante o controlador de impressão e a aplicação que utilizar.

** "Níveis de Cinzento" significa que está a utilizar apenas tinta preta para 
imprimir várias tonalidades de cinzento, que vão do preto puro ao branco 
puro.

Velocidade de ImpressãoVelocidade de ImpressãoVelocidade de ImpressãoVelocidade de Impressão SuperiorSuperiorSuperiorSuperior InferiorInferiorInferiorInferior Menu do Menu do Menu do Menu do 
Controlador Controlador Controlador Controlador 
de de de de 
ImpressãoImpressãoImpressãoImpressão

Definições do Definições do Definições do Definições do 
controlador de controlador de controlador de controlador de 
impressãoimpressãoimpressãoimpressão

Tinta Preto Cor Caixa de 
diálogo 
Avançado, 
no menu 
Principal

Simetria 
Horizontal*

Desactiv. Activ. Caixa de 
diálogo 
Avançado

Agrupar* Desactiv. Activ. Menu Papel

Inverter 
Ordem*

Desactiv. Activ.

Características Características Características Características 
dos dadosdos dadosdos dadosdos dados

Variedade de 
cores

Níveis de 
Cinzento**

Paleta 
completa

–

Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de 
hardwarehardwarehardwarehardware

Velocidade 
do sistema

Elevada Baixa –

Espaço livre 
em disco

Muito Pouco

Memória 
disponível

Muito Pouco

Estado de Estado de Estado de Estado de 
softwaresoftwaresoftwaresoftware

Aplicações 
abertas

Uma Muitas –

Memória 
virtual

Não 
utilizada

Utilizada



Efectuar definições de Velocidade & Evolução 
(excepto Windows 3.1)

Velocidade & Evolução

Cópias de Alta Velocidade

EPSON Printer Port (apenas Windows 98 e 95)



Transferência DMA (Windows 98 e 95)

EPSON 
Printer Port

Mensagem Operação

Transferência de Alta 
Velocidade (DMA) 
activada.

A transferência DMA já está activada. 
Faça clique em OK para fechar a caixa 
de diálogo.

Para uma maior 
velocidade de 
transmissão, utilize a 
transferência DMA.

Para activar a transferência DMA, 
execute as operações indicadas a seguir 
a esta tabela.

(Sem mensagem) A configuração da porta paralela do 
sistema não permite utilizar a 
transferência DMA. No entanto, se alterar 
a definição da porta paralela para ECP 
ou Enhanced através do programa de 
instalação do BIOS do computador, é 
possível que tenha acesso a esta função. 
Para obter mais informações, consulte o 
manual do computador ou contacte o 
respectivo fabricante. Depois de alterar a 
definição da porta paralela, execute as 
operações indicadas a seguir a esta 
tabela para activar a transferência DMA.

Nota::::
Antes de executar o programa de 
instalação do BIOS, desinstale o 
controlador da impressora utilizando o 
comando Adicionar/Remover 
Programas (Add/Remove Programs) do 
Painel de Controlo (Control Panel). 
Depois de executar o programa de 
instalação do BIOS, volte a instalar o 
controlador da impressora.



O Meu Computador (My 
Computer)

Painel de Controlo (Control Panel)

Sistema (System)
Gestor de Dispositivos (Device Manager)

Portas (COM e LPT)
LPT1
LPT1

Recursos
Utilizar definições automáticas



OK



Configução de portas (Windows NT 4.0)

 Iniciar (Start) Definições (Settings)
Impressoras (Printers)
 Propriedades (Properties)  

Porta Configurar 
Porta

 Configuração 
de Porta

LPT1



Definições de recursos (IRQ e DMA)

Transferência DMA

Usar Transferência DMA



Capítulo 4

Verificar as Tarefas e o Estado da 
Impressora (Windows)



Utilizar o Medidor de Evolução

Mostrar medidor de 
evolução

Visualizar conselhos de impressão

Detalhes



Visualizar mensagens de erro

Como

Utilizar o Gestor EPSON

EPSON Stylus COLOR 980 



Utilizar o EPSON Status Monitor 3

Iniciar 
(Start) Programas (Programs) EPSON
Impressoras EPSON EPSON Stylus 
COLOR 980 Leia-me (EPSON Stylus COLOR 980 Readme)

Aceder ao EPSON Status Monitor 3

❏

❏
Utilitários EPSON 

Status Monitor 3



Visualizar informações no EPSON Status 
Monitor 3

❏

Como

❏



Capítulo 5

Imprimir em Macintosh



Introdução ao Software da Impressora



Alterar as Definições de Impressão

❏
Imprimir (Print)

Opções (Options)

❏

❏
Configurar Página (Page Setup)

❏

❏

Antever (Preview



Automático A forma mais simples e rápida de 
começar a imprimir. Para obter mais 
informações, consulte a secção “Utilizar 
o modo Automático”. Quando 
selecciona este modo o controlador da 
impressora efectua automaticamente 
todas as definições pormenorizadas com 
base nas opções seleccionadas para as 
definições Papel e Tinta. Para efectuar a 
definição Tinta, faça clique em Cor para 
imprimir a cores ou Preto para imprimir a 
preto ou com níveis de cinzento. 
Consoante o tipo de papel selecionado 
na respectiva lista, poderá aparecer 
uma barra de deslizamento, por baixo da 
opção Personalizado, que permite 
seleccionar Qualidade ou Velocidade. 
Se a qualidade de impressão for mais 
importante do que a velocidade, 
seleccione Qualidade.

PhotoEnhance Este modo permite aplicar uma 
variedade de definições de correcção 
de imagem especialmente concebidas 
para a impressão de fotografias. 
Consulte a secção “Utilizar o modo 
PhotoEnhance”. As definições deste 
modo não afectam os dados originais. Só 
poderá utilizar este modo quando 
imprimir a cores a 32 bits.

Personalizado Este modo permite seleccionar a 
definição mais adequada ao tipo de 
documento que pretende imprimir a 
partir de uma lista de definições já 
estabelecidas. Quando selecciona este 
modo, a tecla Avançado é activada, 
permitindo o acesso à respectiva caixa 
de diálogo. Para obter mais informações, 
consulte a secção “Utilizar o modo 
Personalizado”. Poderá seleccionar 
definições especialmente concebidas 
para a impressão de texto e gráficos ou 
para a aplicação de um método de 
correspondência de cor. Pode 
igualmente criar e gravar um conjunto 
de definições personalizadas na caixa 
de diálogo Avançado.



Seleccionar o tipo de papel

Papel Normal



Papel Especial para 360 ppp

Papel de Qualidade Fotográfica

Papel Mate Espesso

×

×

×

×



Papel Fotográfico

Película Brilhante de Qualidade Fotográfica

Transparências

Papel Fotográfico Brilhante Premium

×

×

×

×



Utilizar o modo Automático

Automático 

Cor
Preto

Qualidade Velocidade
Qualidade



Utilizar o modo PhotoEnhance

❏

❏ PhotoEnhance

Normal Aplica uma correcção normal à maior parte das 
fotografias. Experimente esta definição primeiro.

Pessoas Ideal para fotografias de pessoas.

Natureza Utilize esta definição para tirar fotografias de 
paisagens, como, por exemplo, montanhas, céu e 
oceanos.

Focagem 
Suave

Faz com que as fotografias pareçam ter sido tiradas 
com uma lente de focagem suave.

Sépia Confere uma tonalidade sépia às fotografias.



Correcção de Câmara Digital 

Utilizar o modo Personalizado

Textos/Gráficos Ideal para imprimir documentos para 
apresentações que incluem gráficos e 
diagramas.

Economia Ideal para imprimir documentos não finais.

ColorSync Esta opção ajusta automaticamente as cores 
do documento a imprimir, de forma a 
aproximá-las das cores apresentadas no ecrã.



Personalizado

Personalizado



Efectuar definições avançadas

Personalizado 

Avançado

Cor Preto



❏ PhotoEnhance

Monocromático
PhotoEnhance

❏

Cancelar

Gravar e apagar definições avançadas
Gravar 

Definições

Gravar



❏

❏

Apagar

Utilizar definições gravadas

Personalizado

Personalizado

Definições 
Personalizadas



Efectuar as definições de configuração de 
página

Configurar 
Página (Page Setup)



Formato Seleccione o formato de papel que pretende 
utilizar. Se pretender definir um formato de papel 
personalizado, consulte a secção “Definir um 
formato de papel personalizado”.

Orientação Pode especificar a direcção de impressão na 
página: Vertical ou Horizontal. Se pretender 
imprimir junto à margem inferior, faça clique em 
Rodar 180 graus.

Impressão 
Frente e Verso

Seleccione a caixa Impressão Frente e Verso 
para imprimir de ambos os lados da folha. 
Seleccione a opção Livro Dobrado para produzir 
livros com uma única dobra. Para obter mais 
informações, consulte a secção “Impressão 
frente e verso”.

Reduzir ou 
Aumentar

Utilize esta definição para reduzir ou aumentar o 
tamanho da imagem. Pode seleccionar um valor 
compreendido entre 25% e 400%.

Área de 
impressão

Seleccione Centrada para centrar a impressão 
na página. Seleccione Máxima para aumentar a 
área de impressão.

Nota:
Se seleccionar a opção Máxima, é possível que 
a qualidade de impressão diminua nas margens 
da página. Antes de imprimir documentos 
volumosos com esta definição, imprima uma 
folha para verificar a qualidade.
Quando seleccionar a opção Máxima, 
certifique-se de que o papel colocado no 
alimentador não está enrolado.



Definir um formato de papel personalizado

Personalizar

Novo



polegadas centímetros

OK 

Personalizar

Apagar

Copiar um formato de papel

Copiar

polegadas centímetros

OK 



Impressão frente e verso

❏

❏

❏



Impressão frente e verso normal

Impressão Frente e Verso

Margens

Esquerdo
Superior-Centro Direito



OK
OK

❏

❏

❏

❏

Retomar 



Livro Dobrado

Impressão Frente e Verso

Livro Dobrado

Livros com uma única dobra

Margem de união

1

2 4

3 5 9

6

7

8 10

11

12



Margens

Esquerda
Superior Direita

Vertical 
Esquerda Direita

Horizontal 
Superior

OK
OK

 Margem

Dobra

Vertical  Horizontal



❏

❏

❏

❏

Retomar 



Alterar o Esquema de Impressão

Imprimir (Print)

Agrupar 
Inverter Ordem 



Ajustar o documento ao formato do papel

Ajustar à Página

Imprimir duas ou quatro páginas numa folha

Multi-Páginas 
N-up



Imprimir posters

Multi-Páginas
Poster

2 Páginas
4 Páginas

A impressora imprime duas ou quatro páginas 
do documento na mesma folha de papel.

Ordem das 
Páginas

Permite especificar a ordem pela qual as 
páginas serão impressas na folha de papel.

Imprimir limites 
da página

Permite imprimir uma moldura à volta de 
cada página.



Selec. Folhas Impressão, 

1 pág. define p/ Permite especificar quantas folhas de 
papel impresso o documento ampliado 
irá abranger. Pode seleccionar 4, 9 ou 16 
páginas.

Imprimir linhas de corte Imprime linhas delimitadoras nas imagens 
que o ajudam a orientar quando corta as 
páginas.

Sobrepor Painéis Sobrepõe ligeiramente as imagens para 
um alinhamento mais preciso.



Imprimir uma marca de água no documento

Marca de Água



Adicionar/Apagar 

Adicionar Imagem

Abrir

Adicionar Texto

OK



Editar Texto 

OK

Definir a data e a hora de impressão



Sim

Urgente Normal Imprimir em Reter

Imprimir em

OK 

Imprimir



Gravar dados de impressão em ficheiros

Imprimir
Gravar Ficheiro

Gravar Ficheiro

Gravar (Save)



Pré-visualizar o Documento

Imprimir 
Antever

 

Antever



Selecção Permite-lhe seleccionar, mover e 
redimensionar marcas de água.

Zoom Faça clique nesta tecla para 
aumentar ou diminuir o tamanho da 
página pré-visualizada.

Visualizar/
Não 
Visualizar 
área de 
impressão

Faça clique nesta tecla para 
visualizar ou ocultar as margens que 
delimitam a área de impressão.

Editar 
marca de 
água

Faça clique nesta tecla para abrir a 
caixa de diálogo de edição da 
marca de água, onde poderá 
acrescentar marcas de água ao 
documento ou alterar as respectivas 
definições.

Adicionar 
página

Faça clique nestas teclas para 
adicionar ou remover as páginas 
seleccionadas da lista das páginas a 
imprimir.Remover 

página



❏

❏

Imprimir

Cancelar



Utilitários de Impressão

Supervisor de estado EPSON

Supervisor de Estado 
EPSON



Verificação dos jactos

Limpeza das cabeças

Alinhamento das cabeças

Configuração



Capítulo 6

Verificar as Tarefas e o Estado da 
Impressora (Macintosh)



Utilizar o Supervisor de Estado EPSON

Actualizar

Aceder ao Supervisor de Estado EPSON

Imprimir (Print)  Configurar Página 
(Page Setup)

Supervisor de Estado 
EPSON



Efectuar definições de configuração

Imprimir (Print)  Configurar Página 
(Page Setup)

Configuração



Notificação de erro Seleccione a forma como quer que o 
Supervisor de Estado comunique os erros.

Atenção Seleccione a forma como quer que o 
Supervisor de Estado transmita as 
mensagens de alerta, sempre que estas 
forem necessárias.

Pasta de Gestão 
Temporária

Seleccione a pasta para a gestão 
temporária dos dados de impressão.

Pasta Temporária de 
Cópias de Alta 
Velocidade

Seleccione as pastas para o 
armazenamento dos dados de impressão 
de várias cópias.

Os dados serão 
enviados para a 
impressora depois de 
serem gravados no 
disco.

Se seleccionar esta caixa, o computador 
armazenará temporariamente os dados 
da imagem no disco e, em seguida, 
enviará essa imagem, como um todo, 
para a impressora; evitando assim que 
surjam faixas horizontais na imagem 
impressa.

Procurar erros antes de 
imprimir.

Seleccione esta opção para identificar 
possíveis erros de impressão antes de 
começar a imprimir.

Verificar o nível de 
tinta antes de imprimir.

Seleccione esta opção para verificar o 
nível de tinta antes de começar a 
imprimir.



Utilizar o EPSON Monitor3

Aceder ao EPSON Monitor3

Impressão em Segundo Plano 
(Background Printing)  

EPSON Monitor 3



Gerir tarefas de impressão com o 
EPSON Monitor3

❏

❏ Parar fila de impressão (Stop Print 
Queue)
Iniciar fila de impressão (Start Print Queue)

❏

❏

Pausa Interrompe a impressão e mantém o 
documente no topo da fila de espera.

Retomar Retoma a impressão.

Apagar Pára a impressão e apaga o 
documento da fila de espera.

Limpeza 
das 
Cabeças

Executa o utilitário de Limpeza das 
Cabeças.

Supervisor 
de Estado

Abre o Supervisor de Estado EPSON, 
que indica a quantidade de tinta 
existente.



❏
Cópias (Copies)

❏ Mostrar Detalhes (Show Details)

Alterar a prioridade das tarefas de impressão

Mostrar Detalhes (Show Details)

Urgente  Normal  Reter
Tempo de Impressão

 Tempo de Impressão



Capítulo 7

Instalar a Impressora em Rede



Utilizadores de Windows 98 e 95

Configurar a impressora como impressora 
partilhada

Iniciar (Start)  Definições 
(Settings) Painel de Controlo 
(Control Panel)

Rede (Network)

Partilha de Ficheiros e Impressoras (File 
and Print Sharing)



Desejo que outros possam imprimir na(s) 
minha(s) impressora(s) (I want to be able to allow others 
to print to my printer(s)) OK

Impressoras (Printers)

❏

❏

Partilhar (Sharing)



Partilhar Como (Shared As)
OK

Aceder à impressora através de uma rede

Iniciar (Start) Definições 
(Settings) Impressoras (Printers)

Adicionar Impressora (Add 
Printer)

Seguinte (Next)



Impressora de Rede (Network Printer)
Seguinte (Next)

Procurar (Browse)

OK



Utilizadores de Windows 2000 e NT 4.0

❏

❏

Configurar a impressora como impressora 
partilhada

Iniciar (Start)  Definições 
(Settings) Impressoras 
(Printers)

Partilhar 
(Sharing)

Partilhada (Shared)
Partilhada como: (Shared as:)

OK



❏

❏

Aceder à impressora através de uma rede

Iniciar (Start) Definições 
(Settings) Painel de Controlo (Control 
Panel)

Impressoras (Printers)

Propriedades (Properties)

Portas (Ports) 
Adicionar Porta (Add Port)

Porta Local (Local Port) Nova Porta (New 
Port)



\\nome do computador ligado à impressora\nome da 
impressora partilhada

OK

Fechar 

OK



Utilizadores de Macintosh

Configurar a impressora como impressora 
partilhada

Selector de Recursos 
(Chooser)



Configuração (Setup) 
 

Partilhar Impr. 

OK

Aceder à impressora através de uma rede

Selector de Recursos 
(Chooser)



OK



Capítulo 8

Substituir Tinteiros



        
Substituir Tinteiros Vazios

Utilizar o painel de controlo da impressora

B A

o = Aceso, f = Intermitente

Indicadores 
luminosos

Operação

f  B Compre um novo tinteiro de tinta preta (T003).

o  B Substitua o tinteiro da tinta preta vazio.

f  A Compre um novo tinteiro de tinta de cor (T005).

o  A Substitua o tinteiro da tinta de cor vazio.



  
w ❏

❏

c ❏

❏

❏

❏

Substituir 
Tinteiro 



          
P

B
A

R

P

c
R

R
B A



  
w

c



 

w

Tinteiro da tinta preta (T003) Tinteiro da tinta de cor (T005)



 

c ❏

❏

❏



        
c

R

B A
R

P

c P



    
Utilizar o Status Monitor

Como

Substituir Tinteiros Fora de Validade ou 
Danificados

B A

B A



    
c ❏

❏

P

E

P



   
E

c ❏

❏

❏

c



    
E

E

c P



Verificar a Quantidade de Tinta

Utilizadores de Windows (excepto Windows 3.1)

Status Monitor 3

❏

❏
Utilitários EPSON Status 
Monitor 3



Medidor de Evolução

Utilizadores de Macintosh

Imprimir (Print) Configurar Página 
(Page Setup)

EPSON StatusMonitor



Actualizar



Capítulo 9

Operações de Manutenção



Verificar os Jactos da Cabeça de Impressão

Utilitário de verificação dos jactos

Windows

Utilitários
Verificação 

dos Jactos



  
Macintosh

Verificação dos Jactos

Utilizar as teclas do painel de controlo

E ➀

P ➁



Impressão correcta

As cabeças de impressão precisam de ser limpas.

Embora este exemplo esteja a preto e branco, o teste real é impresso a 
cores (CMYK).

Faltam segmentos.



  
Limpar as Cabeças de Impressão

❏

❏

❏ B A

❏



        
Uitilitário de limpeza das cabeças

Windows

B A

B A

Utilitários
Limpeza das Cabeças

P

c
P

P
Imprimir modelo de 

verificação dos jactos (Print nozzle check pattern)



Impressão correcta

As cabeças de impressão precisam de ser limpas.

Embora este exemplo esteja a preto e branco, o teste real é impresso a 
cores.

Faltam segmentos.



      
Macintosh

B A

Limpeza das Cabeças

P

c
P

P
Confirmação 

(Confirmation)



       
Utilizar as teclas do painel de controlo

P
B A

B A

R

R



    
P

c
P

P



Alinhar as Cabeças de Impressão

Windows

Utilitários

Alinhamento das Cabeças de Impressão

DOS

D:\SETUP

Enter

C:\EPCALIB2



Enter

Seguinte (Next)

Macintosh

Alinhamento das Cabeças

Limpar a Impressora



  
w

c ❏

❏

❏

❏



 

Transportar a Impressora

c



Actualizar o Software

Evoluir para Windows 98

Adicionar/Remover Programas (Add/ Remove Programs),

Software para Impressoras EPSON (EPSON Printer Software)
Adicionar/Remover 

(Add/Remove

OK



Actualizar o controlador em Windows 2000 ou 
NT 4.0

Adicionar/Remover 
Programas (Add/Remove Programs)

Software para Impressoras EPSON 
(EPSON Printer Software)
Alterar/Remover (Change/Remove)
Adicionar/Remover (Add/Remove)

OK



Capítulo 10

Resolução de Problemas





Problemas USB

O computador tem de ter o Windows 98 ou o 
Windows 2000 previamente instalado

Certifique-se de que Dispositivos da Impressora 
USB EPSON aparece no menu Gestor de 
Dispositivos (apenas Windows 98)

OMeu 
Computador (My Computer)

Propriedades (Properties)

Gestor de Dispositivos (Device 
Manager)



Dispositivos da Impressora USB EPSON 
(EPSON USB Printer Devices

Outros Dispositivos (Other Devices)

Impressora USB Outros 
Dispositivos

EPSON Stylus 
COLOR 980 

Outros Dispositivos Impressora 
USB EPSON Stylus COLOR 980,
Actualizar (Refresh)

Impressora USB EPSON Stylus COLOR 
980 Outros Dispositivos

Remover (Remove)



A impressora não funciona correctamente com 
um cabo USB

❏

❏

❏

oftware para Impressoras 
EPSON

Dispositivos da Impressora 
USB EPSON (EPSON USB Printer Devices)

Dispositivos da Impressora USB EPSON

epusbun.exe



Diagnosticar o Problema



         
Indicadores de erro

Indicadores 
luminosos

Problemas e Soluções

o S

Falta de papel

A impressora não 
tem papel.

Coloque papel no 
alimentador e, em seguida, 
pressione a tecla de 
alimentação/ejecção E A 
impressora retoma a 
impressão e o indicador 
luminoso apaga.

f S
n B
n A

Encravamento de papel

O papel encravou 
na impressora.

Pressione a tecla de 
alimentação/ejecção E 
para ejectar o papel 
encravado. Se o problema 
persistir, abra a tampa da 
impressora e retire todo o 
papel encravado. Em 
seguida, volte a colocar 
papel no alimentador e 
pressione a tecla de 
alimentação/ejecção E 
para retomar a impressão.

f B

Pouca tinta (tinteiro da tinta preta)

O tinteiro da tinta 
preta está quase 
vazio.

Adquira um novo tinteiro de 
tinta preta (T003).

o B

Falta de tinta (tinteiro da tinta preta)

O tinteiro da tinta 
preta está vazio.

Substitua o tinteiro da tinta 
preta por um novo (T003). 
Consulte a secção 
“Substituir Tinteiros Vazios”, 
no Capítulo 8.



             
o = Aceso, n = Apagado, f = Intermitente

f A

Pouca tinta (tinteiro da tinta de cor)

O tinteiro da tinta de 
cor está quase 
vazio.

Adquira um novo tinteiro de 
tinta de cor (T005).

o A

Falta de tinta (tinteiro da tinta de cor)

O tinteiro da tinta de 
cor está vazio.

Substitua o tinteiro da tinta 
de cor por um novo (T005). 
Consulte a secção 
“Substituir Tinteiros Vazios”, 
no Capítulo 8.

f P
f S
o B
o A

Erro do carreto

A cabeça de 
impressão ficou 
presa por causa de 
papel encravado 
ou de um outro 
objecto estranho 
que a impede de 
regressar à posição 
inicial.

Desligue a impressora. Abra 
a tampa e retire, à mão, 
todo o papel que encontrar 
na trajectória de 
alimentação. Em seguida, 
volte a ligar a impressora.

Se o problema persistir, 
telefone para a Linha Azul 
da EPSON Portugal (808 
2000 15). Prepare o número 
de série do produto.

f P
f S
f B
f A

Erro desconhecido

Ocorreu um erro 
desconhecido na 
impressora.

Desligue a impressora e 
telefone para a Linha Azul 
da EPSON Portugal (808 
2000 15). Prepare o número 
de série do produto.



Utilizar o Status Monitor (excepto Windows 3.1)

Como

Efectuar um auto-teste



  
E
P

Embora este exemplo esteja a preto e branco, o teste real é impresso a 
cores (CMYK).



Embora este exemplo esteja a preto e branco, o teste real é impresso a 
cores.

Faltam segmentos.



Cancelar a Impressão

Windows 98, 95, 2000 e NT 4.0

Parar 

Windows 3.1



   
Macintosh

Com a impressão em segundo plano activada
P

EPSON Monitor 3

Com a impressão em segundo plano desactivada
P

J



A Qualidade de Impressão Poderia ser 
Melhor

“Aparecem linhas horizontais 
brancas na imagem impressa”

“As linhas verticais não estão 
alinhadas”

“Faltam cores” “Faltam cores ou há cores 
incorrectas”

“A imagem impressa está 
esborratada ou esbatida”



  
Aparecem linhas horizontais brancas na 
imagem impressa

❏

❏

❏ Automático 

❏
B A

❏ Máxima 

❏



  
As linhas verticais não estão alinhadas

❏

❏

❏ Alta Velocidade

❏

❏

Faltam cores

❏

❏

❏

B A



❏

❏ Automático 

❏

Faltam cores ou há cores incorrectas

❏

Cor

❏

❏



A imagem impressa está esborratada ou 
esbatida

❏

❏ Automático 

❏

❏

❏

❏

❏

❏



 

❏

w

Limpe aqui.



Os Resultados de Impressão não 
Correspondem às Expectativas

Os caracteres estão incorrectos

❏

❏

❏

❏

Inciar (Start)
Programas (Programs) Impressoras EPSON (EPSON 
Printers) Desinstalar EPSON 
Printer Port (EPSON Printer Port Uninstall)

As margens estão incorrectas

❏

❏



A imagem está invertida

 Simetria Horizontal

Saem folhas em branco

❏

❏

❏



A imagem impressa está esborratada na 
extremidade inferior

❏

❏

Alta Velocidade 

Personalizado 

A impressão está demasiado lenta

❏

❏ Automático 

Velocidade

❏



 

A Impressora não Imprime

Todos os indicadores luminosos estão apagados

❏ P

❏

❏

Os indicadores acendem e , em seguida, 
apagam



Só o indicador luminoso de funcionamento está 
aceso

❏

❏

❏

❏

❏

Inciar (Start) Programas (Programs)
Impressoras EPSON (EPSON Printers)

Desinstalar EPSON Printer Port (EPSON Printer 
Port Uninstall)

❏

❏



     
O indicador luminoso de falta de papel está 
intermitente ou aceso

Um dos indicadores luminosos de falta de tinta 
está intermitente ou aceso

B
A

B
A

Os indicadores luminosos de falta de tinta estão 
acesos e os outros indicadores luminosos estão 
intermitentes

E





O Papel não é Alimentado Correctamente

O papel não é alimentado

❏

❏

❏

❏

❏



  
A impressora alimenta várias folhas

Cópias

O papel encrava

E

E



 

❏

❏

❏

❏

❏

O papel não é completamente ejectado ou está 
amarrotado

E



O papel não é alimentado correctamente 
quando imprime frente e verso



Capítulo 11

Opções e Consumíveis



 

Opções

❏ ✽

❏ ✽

❏ ✽

❏

c



Placas de interface

✽

Utilizar placas de interface opcionais

❏

✽ ✽ ✽ ✽
✽

✽
✽
✽
✽

✽



 

c





Consumíveis

Tinteiros

Tipos de papel

Tinteiro da tinta preta T003

Tinteiro da tinta de cor T005



Papel Normal

Papel Especial para 360 ppp

Papel de Qualidade Fotográfica

×

×

×

×



Papel Mate Espesso

Papel Fotográfico

Película Brilhante de Qualidade Fotográfica

×

×

×

×



Transparências

Papel Fotográfico Brilhante Premium



Capítulo 12

Imprimir em DOS



Instalar o Controlador



Alterar as Definições de Impressão

Definição Opção

Fonte Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, 
Roman T, Sans Serif H, Draft

Densidade 10 ppp, 12 ppp, 15 ppp, 17,1 ppp, 20 ppp, 
Proporcional

Direcção de 
impressão

Auto, bidireccional, unidireccional

Posição de 
alimentação

8,5 mm, 3,mm, Outras

Modo de interface 
(I/F)

Auto, paralelo, USB

Tempo de espera do 
interface automático 
(Auto I/F)

10 segundos, 30 segundos

Modo de interface de 
rede (Network I/F)

Desactivado, activado

Velocidade de 
transferência do 
interface paralelo

Rápida, normal



Software ESC/P 2, IBM X24E

Auto CR (apenas 
modo IBM)

Desactivado, activado

AGM (apenas modo 
IBM)

Desactivado, activado

Avanço automático 
de linha

Desactivado, activado

Zero cortado 0, zero cortado

Tabela de caracteres Modelo padrão: Itálico, PC437, PC850, 
PC860, PC861, PC863, PC865, BRASCII, 
Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 
8859-15

Todos os outros modelos: Itálico, PC437, 
PC437 Greek, PC850, PC852, PC853, 
PC855, PC857, PC866, PC869, MAZOWIA, 
Code MJK, ISO 8859-7, ISO Latin 1T, 
Bulgaria, PC774, Estonia, ISO 8859-2, 
PC866 LAT, PC866 UKR, PCAPTEC, PC708, 
PC720, PCAR864, PC860, PC861, PC863, 
PC865, BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO 
Latin 1, PC858, ISO 8859-15



                         
Alterar as Predefinições

R

R

o = Aceso,  n = Apagado

Língua S B A
Inglês n n o

Francês n o n

Alemão n o o

Italiano o n n

Espanhol o n o

Português o o n



 

E



Apêndice A

Características Técnicas



Impressão

×



Papel

Características

×
×
×

×
×

×
×

×
×
×

×



×
× ×
× ×

×
×

×

×

×
×

×
×



❏

❏

❏

❏

×
×

×
× ×

×
×

×

×



Área de impressão

A

B-L B-R

C

A

B-L B-R

C



✽:
Máxima



Tinteiros

Tinteiro da tinta preta (T003)

× ×



 

Tinteiro da tinta de cor (T005)

* A capacidade de impressão dos tinteiros varia consoante a frequência 
com que utiliza a impressora e os ciclos de limpeza efectuados.

** A descongelação da tinta demora aproximadamente 3 horas, a 25ºC.

c ❏

❏

× ×



Características Mecânicas

Características Eléctricas

Modelo de 220-240 V

Variação da voltagem 198 a 264 V

Frequência 50 a 60 Hz

Variação da 
frequência 

49,5 a 60,5 Hz

Corrente 0,4 A

Consumo Aprox. 30 W (Padrão Letter ISO10561)
Programa Energy Star



Condições Ambientais

* Conservação num contentor

** Sem condensação

Normas de Segurança



Requisitos de Sistema

Windows

Requisitos Mínimos Requisitos Recomendados

i386/25 MHz (Windows 3.1)

i486/25 MHz (Windows 95 e NT 4.0)

i486/66 MHz (Windows 98 e 2000)

Processador Pentium ou 
superior

16 MB de RAM Pelo menos 32 MB para o 
Windows 98, 95 e 3.1

Pelo menos 64 MB para 
Windows 2000 e NT 4.0

20 MB de espaço livre em disco para 
o Windows  98, 95 e 3.1

40 MB para o Windows 2000 e NT 4.0

Pelo menos 50 MB de 
espaço livre em disco para 
o Windows 98, 95 e 3.1

Pelo menos 100 MB para o 
Windows 2000 e NT 4.0

Monitor VGA Monitor VGA ou superior



Macintosh

❏

Acerca do Computador (About This 
Computer)

❏

Requisitos Mínimos Requisitos Recomendados

Mac OS 8.1

(Se estiver a utilizar a placa de 
interface opcional IEEE1394, 
MacOS 8.6.)

Mac OS 8.5.1 ou posterior

(Se estiver a utilizar a placa de 
interface opcional IEEE1394, 
MacOS 8.6 ou posterior.)

9 MB de RAM

9 MB de RAM quando a 
impressão em segundo plano 
estiver activada.

Pelo menos 21 MB de RAM

Pelo menos 36 MB de RAM 
quando a impressão em segundo 
plano estiver activada.



Glossário

Aplicação

Área de impressão

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Auto-teste

Bit

Brilho 

Byte

Cabo de interface

Caracteres por polegada (cpp)

CMYK

ColorSync



Controlador

Cores subtractivas

Correspondência cromática

Difusão de erro

DMA (Direct Memory Access)

Economia

Efeito de faixa

ESC/P (EPSON Standard Code for Printers)

ESC/P 2

Fila de impressão



Fonte

Gestor

Impressão de alta velocidade

Impressora local

Inicialização

Interface

Interface paralelo

Interface série

Interface USB 

Jactos

Jacto de tinta

Máximo rigor



Meios-tons

Memória

Memória local

Modo entrelaçado

Modo monocromático

Níveis de cinzento 

Papel

Porta

ppp (Pontos por polegada)

Predefinição

RAM (Random Access Memory)



Reinicialização

Resolução

RGB

ROM (Read Only Memory)

sRGB 

Status Monitor

Tinteiro

WYSIWIG
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