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Capítulo 1

Informações sobre o Produto



Descrição da Impressora

Painel Frontal

1 Painel de controlo 7 Entrada manual frontal

2 Guia de margem 8 Compartimento dos tinteiros

3 Tampa do alimentador de papel 9 Porta de acesso ao 
compartimento dos tinteiros

4 Alavanca reguladora do tipo de 
papel

10 Alavancas de fixação dos 
tinteiros

5 Alimentador de papel 11 Tampa da impressora

6 Alavanca reguladora do 
formato de papel



Painel Posterior

1 Guia de margem esquerdo 5 Tampa da trajectória de 
alimentação do papel

2 Tampa da ranhura da placa de 
interface opcional

6 Tampa da entrada manual 
posterior

3 Conector de interface USB 7 Entrada manual posterior

4 Conector de interface paralelo



Interior da Impressora

1 Cabeça de impressão 4 Alimentador de origem (aberto)

2 Guia de margem frontal 5 Alavanca para libertar a 
extensão do alimentador de 
origem

3 Rolete de ajuste do papel 6 Guia de margem esquerdo



Painel de Controlo

1 Indicador luminoso Ink Out 9 Indicador lumiso Operate

2 Indicador luminoso Paper Out 10 Indicador luminoso 
(alimentador)

3 Indicador luminoso Paper 
Size/Type

11 Indicador luminoso de tinta azul

4 Botão Eject/Continue 12 Indicador luminoso de tinta 
preta

5 Botão Cleaning 13 Indicador luminoso de papel 
(entradas manuais)

6 Botão Reset 14 Indicador luminoso de tinta 
magenta

7 Indicador luminoso de papel 
(alimentador inferior)

15 Indicador luminoso de tinta 
amarela

8 Tecla Operate



Características da Impressora

Impressão

×

×



Área de Impressão

A: A margem superior mínima é de 3 mm.

B-E: A margem esquerda mínima é de 3 mm.

B-D: A margem direita mínima é de 3 mm.

C: A margem inferior mínima é de 14 mm.

A

B-E B-D

C



Características Mecânicas



Características Eléctricas

Condições Ambientais

* Conservação num contentor

** Sem condensação

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 0,5 A

Consumo Aprox. 26 W (Padrão Letter ISO10561)
10 W ou menos em modo de espera



Temperatura (°C)

Humidade (%)



Inicialização

Normas de Segurança

Reset



Papel

×
×
×
×
×

×
×

×
×

×

×



❏

❏

❏

Tinteiros



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

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

× × 

× × 



 

c ❏

❏

❏

❏



Requisitos de Sistema

PC

Requisitos mínimos Requisitos recomendados

Processador i486/25 MHz 
(Windows 95 e NT 4.0)
Processador i486/66 MHz (Windows 98)
Processador Pentium 133 MHz 
(Windows 2000)
Processador Pentium 150 MHz 
(Windows Me)

Processador Pentium II 450 
MHz ou superior

16 MB de RAM (Windows 98, 95 e NT 4.0)
32 MB de RAM (Windows Me)
64 MB de RAM (Windows 2000)

Pelo menos 128 MB de RAM

20 MB de espaço em disco 
(Windows Me, 98 e 95)
40 MB (Windows 2000 e NT 4.0)

Pelo menos 500 MB de 
espaço livre em disco

Monitor VGA Monitor VGA ou de 
resolução superior



Macintosh

❏

Acerca do Macintosh (About This 
Macintosh) 

❏

❏

Requisitos mínimos Requisitos recomendados

PowerPC PowerPC G3 400 MHz ou posterior

Mac OS 7.6.1 Mac OS 8.6.x ou 9.x

16 MB de memória disponível

20 MB de memória disponível 
quando a impressão em 
segundo plano está activada

Pelo menos 42 MB de memória 
disponível
70 MB de memória disponível 
quando a impressão em segundo 
plano está activada.



Características dos Interfaces

Interface Paralelo

Canal de avanço

Canal de retrocesso

Formato de dados Paralelo de 8 bits, modo de 
compatibilidade IEEE-1284

Sincronização Impulso STROBE 

Protocolo Sinais BUSY e ACKNLG

Nível do sinal Compatível TTL

Conector Amphenol 57-30360 ou equivalente

Modo de transmissão Nibble IEEE-1284 

Sincronização De acordo com a norma IEEE-1284

Protocolo De acordo com a norma IEEE-1284

Nível do sinal Dispositivo IEEE-1284 de Nível 1

Velocidade de 
transmissão de dados

De acordo com a norma IEEE-1284

Conector Amphenol 57-30360 ou equivalente



Modo ECP

Interface USB

Modo de transmissão ECP IEEE-1284 

Sincronização De acordo com a norma IEEE-1284

Protocolo De acordo com a norma IEEE-1284

Nível do sinal Dispositivo IEEE-1284 de Nível 1

Velocidade de 
transmissão de dados

De acordo com a norma IEEE-1284

Conector Amphenol 57-30360 ou equivalente

Norma Tem por base as normas indicadas na 
revisão 1.1 das especificações USB e na 
versão 1.1 da definição dos dispositivos 
para impressão USB

Velocidade de 
transmissão 

12 Mbps (dispositivo de velocidade 
máxima)

Codificação de dados NRZI

Conector adaptável USB da Série B

Comprimento máximo 
recomendado do 
cabo

2 metros



Capítulo 2

Opções e Consumíveis



 

Opções

✽

Alimentador Inferior

Gaveta de Alimentação

c



Placas de Interface

Cabo de Interface

✽

✽

✽

✽



Consumíveis

Tinteiros

Papel Especial EPSON



Folhas soltas

❏

❏

❏



Capítulo 3

Painel de Controlo



 

Descrição do Painel de Controlo

Tecla Operate e Botões 

P Tecla 
Operate

Pressione esta tecla para ligar e desligar a 
impressora.

Botão Reset Mantenha este botão pressionado durante três 
segundos para apagar os dados de impressão da 
memória da impressora. 

Botão 
Cleaning

Mantenha este botão pressionado durante três 
segundos para efectuar a limpeza das cabeças de 
impressão (os indicadores luminosos de falta de 
tinta não podem estar acesos). Consulte a secção 
“Utilizar os Botões e a Tecla do Painel de Controlo”, 
no Capítulo 9.

Botão 
Eject/Continue

Se o papel não estiver alimentado, utilize este 
botão para o alimentar. Se o papel estiver 
alimentado, utilize este botão para o ejectar.
Se ocorrer um erro de incorrecção de papel, 
pressione este botão para continuar a imprimir.



Indicadores Luminosos

Indicador 
Luminoso

Descrição

Operate Aceso quando a impressora está ligada. 

Intermitente durante a recepção de dados, 
impressão, substituição de um tinteiro, 
carregamento de tinta ou limpeza das cabeças 
de impressão.

Paper Out Aceso quando a impressora não tem papel, 
quando o papel não está alimentado 
correctamente ou quando o alimentador não está 
instalado. 

Intermitente quando ocorre um encravamento de 
papel ou a tampa de entrada manual posterior 
está aberta. Consulte a secção “Ocorreu um Erro”, 
no Capítulo 10.

Ink Out Aceso quando um tinteiro está vazio. Substitua o 
tinteiro.

Intermitente quando um tinteiro está quase vazio. 
Consulte a secção “Ocorreu um Erro”, no Capítulo 
10.

Paper Size/Type Intermitente quando ocorre um erro de formato ou 
de tipo de papel. Consulte a secção “Ocorreu um 
Erro”, no Capítulo 10.

Indica qual o sistema de alimentação ou tinteiro 
que tem problemas. O esquema dos indicadores 
luminosos pode indicar outros estados da 
impressora, como, por exemplo, um 
encravamento de papel ou que está uma tampa 
da impressora aberta. Consulte a secção 
“Ocorreu um Erro”, no Capítulo 10.



Funções Especiais de Arranque

❏ Reset

❏ Reset + 
Eject/Continue

❏ Cleaning

❏ Reset + Cleaning

❏

Eject/Continue



Verificação dos Jactos e Definições da 
Impressora

(Reset)
(Operate)

(Operate)



(Cleaning

(Operate)

Alinhamento das Cabeças de Impressão

Procedimentos gerais



Alinhar a cabeça de impressão

(Reset)
Eject/Continue

(Operate)

(Operate)



              
(Reset)

o = Aceso, n = Apagado

Eject/Continue

(Operate)

Indicador 
Luminoso

Preto Azul Magenta Amarelo

#1 o n n n

#2 n o n n

#3 n n o n



                                                              
Eject/Continue Reset

o = Aceso, n = Apagado

(Cleaning)

Indicador 
Luminoso

Preto Azul Magenta Amarelo

1 o n n n

2 n o n n

3 o o n n

4 n n o n

5 o n o n

6 n o o n

7 o o o n

8 n n n o

9 o n n o

10 n o n o

11 o o n o

12 n n o o

13 o n o o

14 n o o o

15 o o o o



(Operate)

Verificação do Tipo e Formato de Papel

(Cleaning)
(Operate)

(Operate)

(Reset)

Eject/Continue
(Operate)

Definição Estado do Indicador Luminoso

Activado Indicador luminoso da tinta preta 
aceso

Desactivado Indicador luminoso do tinteiro azul 
aceso



Modo ECP do Interface Paralelo

Reset Cleaning
(Operate)

(Operate)

(Reset)

Eject/Continue
(Operate)

Definição Estado do Indicador Luminoso

Activado Indicador luminoso da tinta 
preta aceso

Desactivado Indicador luminoso da tinta 
azul aceso



Ajuste do Rolo para as Entradas Manuais

Eject/Continue
(Operate)

(Operate)

(Reset)

Eject/Continue
(Operate)

Definição Estado do Indicador Luminoso

Auto Indicador luminoso da tinta 
preta aceso

Fixo (papel espesso) Indicador luminoso da tinta azul



Capítulo 4

Software da Impressora



Introdução ao Software da Impressora



Aceder ao Software da Impressora

Windows

A partir de aplicações do Windows

Imprimir (Print)
Configurar Impressão (Print Setup)

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

A partir do ícone O Meu Computador

O Meu Computador (My 
Computer)
Impressoras (Printers)

O Meu Computador (My Computer)
Painel de Controlo (Control Panel)

Impressora (Printer)



Propriedades (Properties)

Predefinições do 
Documento (Document Defaults)

Macintosh

Caixa de diálogo Imprimir

Imprimir (Print)
Configurar Impressão (Print Setup)

Caixa de diálogo Configurar Página

Configurar Página (Page Setup)



Utilizar o Controlador da Impressora

Seleccionar o Tipo de Papel

❏

❏

Definição de papel Nome do papel especial EPSON

Papel Mate de Arquivo Papel Mate de Arquivo

Papel Fotográfico Semibrilhante 
Premium 

Papel Fotográfico Semibrilhante 
Premium 

Papel Brilhante Profissional Papel Brilhante Profissional

Papel para Aguarela-Branco 
Resplandecente

Papel para Aguarela-Branco 
Resplandecente

Papel Normal -



Utilizar os Modos Automático, PhotoEnhance e 
Personalizado

Modo Automático A forma mais rápida e simples de 
começar a imprimir. Consulte a secção 
“Modo Automático”.

Modo PhotoEnhance Permite seleccionar diversas definições 
de correcção de imagem 
especialmente concebidas para 
fotografias. Consulte a secção “Modo 
PhotoEnhance”.

Modo Personalizado Seleccione, a partir de uma lista de 
definições já estabelecidas, a mais 
adequada ao tipo de documentoq ue 
pretende imprimir. Pode igualmente 
acrescentar as suas definições a esta 
lista. Consulte a secção “Modo 
Personalizado”.



Modo Automático

Automático

Cor (Color) Preto (Black)

Menu Principal (Windows)



Caixa de Diálogo Imprimir (Macintosh)

❏

Automático (Automatic) 

Qualidade (Quality) 
Velocidade (Speed) Qualidade (Quality)

❏

Modo PhotoEnhance

PhotoEnhance
PhotoEnhance



PhotoEnhance
Correcção de Câmara Digital (Digital Camera 

Correction)

❏

❏

❏ PhotoEnhance

Normal Correcção normal de imagem para a maior parte 
das fotografias. Experimente esta definição em 
primeiro lugar.

Pessoas Ideal para fotografias de pessoas.

Natureza Ideal para 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.



Modo Personalizado

Texto/Gráficos
(Text/Graph)

Ideal para imprimir documentos para 
apresentações, como, por exemplo, gráficos e 
tabelas.

Economia
(Economy)

Ideal para imprimir textos não finais.

ICM
(Windows Me, 98, 
95 e 2000)

A opção ICM (Image Color Matching) ajusta 
automaticamente as cores da impressão com 
as cores apresentadas no ecrã.

sRGB
(Windows)

Ideal para fazer o ajuste de cores com outros 
dispositivos que utilizem o sistema sRGB.

ColorSync
(Macintosh)

Esta definição ajusta automaticamente as 
cores da impressão para que exista uma 
correspondência entre as cores do ecrã. 

Foto Avançada 
(Advanced 
Photo)

Ideal para imprimir imagens digitalizadas e 
imagens captadas digitalmente em alta 
qualidade. Ajuda igualmente a prevenir a 
impressão errada de pontos de tinta que 
poderá ocorrer quando a cabeça de 
impressão ou o papel se deslocam.



Personalizado (Custom)

Definições avançadas



Personalizado (Custom

Avançado 
(Advanced)

Menu Avançado (Windows)



Caixa de diálogo Avançado (Macintosh)

Cor (Color) Preto 
(Black)

OK

Cancelar (Cancel)



Gravar 
Definições (Save Settings) 

Caixa de diálogo Definições Personalizadas (Windows)

Caixa de diálogo Definições Personalizadas (Macintosh)



Gravar (Save

❏

❏

Apagar (Delete)

❏



Ajustar a Orientação da Página e a Área de 
Impressão

Menu Papel (Windows)

Caixa de diálogo Configurar Página (Macintosh)



Ajustar os Documentos à Página

Sist. Alimentação 
(Paper Source) 

Utilize esta definição para especificar a 
trajectória de alimentação. Se existir papel nas 
entradas manuais, será utilizada a entrada que 
possuir papel. 

Orientação 
(Orientation)

Utilize esta definição para especificar a 
direcção de impressão na página: Vertical 
(Portrait) ou Horizontal (Landscape). Se precisar 
de imprimir junto à margem inferior da página, 
faça clique em Rodar 180º (Rotate by 180°).

Área de Impressão 
(Printable area) 

Seleccione a opção Centrada (Centered) se 
pretender que a impressão fique à mesma 
distância de todas as margens do papel.

Reduzir ou 
Aumentar 
(Reduce or Enlarge)
(Macintosh)

Permite definir a percentagem de ampliação 
ou redução da imagem. Pode seleccionar um 
valor compreendido entre 10 e 400%.



Menu Esquema (Windows)

Imprimir (Print)
Esquema (Layout)

Ajustar à 
página 
(Fit to Page)

Aumenta ou reduz o formato do documento 
proporcionalmente para o ajustar ao formato do 
papel seleccionado na caixa Reduzir/Aumentar.

Personalizado 
(Custom)

Permite definir a percentagem de ampliação ou 
redução da imagem. Para seleccionar um valor 
compreendido entre 10 e 650%, faça clique nas 
setas situadas junto à caixa Proporção (Scale).



Caixa de diálogo Esquema (Macintosh)

Ajustar à Página (Fit to Page)



Imprimir Duas ou Quatro Páginas Numa Folha

N-up



Imprimir Posters

Poster

2 Páginas
4Páginas 
(2 Pages
4 Pages)

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

Ordem das Páginas 
(Page Order)

Permite aceder à caixa de diálogo 
relativa ao esquema de impressão, 
onde pode definir o esquema de 
ordenação das páginas com que 
deseja imprimir. É possível que algumas 
definições não estejam disponíveis 
consoante a selecção de orientação 
efectuada no menu Papel (Paper).

Imprimir Limites da 
Página 
(Print page frame)

Permite imprimir uma moldura à volta de 
cada página.



Definições 
(Settings)

OK

Sobrepor Painéis 
(Overlapping 
Panels)

Sobrepões ligeiramente as imagens para um 
alinhamento mais preciso. 

Imprimir Linhas 
de Corte 
(Print Cutting 
Guidelines)

Imprime linhas delimitadoras à volta das imagens 
para facilitar o seu corte. 



Imprimir uma Marca de Água

Adicionar/Apagar (Add/Del)



Criar uma marca de água de imagem:

BMP

Pesquisa (Browse

OK

Gravar (Save) OK

Criar uma marca de água de texto:

Texto (Text)

Gravar (Save)
OK



Efectuar definições de marcas de água:

Definições de Marcas de Água 
(Settings)

OK



Pré-visualizar a Impressão

Windows

Pré-
visualização de Impressão (Print Preview

Imprimir (Print)
Cancelar 

(Cancel)



Macintosh

Antever (Preview)
Imprimir (Print)

Antever (Preview) Antever (Preview

Imprimir (Print)
Cancelar (Cancel)

Antever (Preview)
Imprimir (Print) Antever (Preview) Gravar Ficheiro (Save 
File)



Utilitários de Impressão

Aceder aos Utilitários de Impressão

Windows

Utilitários
(Utility) 



❏

Alt

❏

EPSON Status Monitor 3

Macintosh

EPSON 
Status Monitor



 

EPSON Status Monitor 3/EPSON StatusMonitor

EPSON Status Monitor 3
EPSON StatusMonitor

Verificação dos Jactos

c

Limpeza das Cabeças

Alinhamento das Cabeças



Dados sobre a Impressora e Opções (Windows)

Folha de Definições (Settings Sheet) 



OK



Velocidade & Evolução (Windows)

Velocidade & Evolução (Speed 
& Progress)

Utilitários (Utility)

Cópias de Alta Velocidade

Mostrar Medidor de Evolução



EPSON Printer Port (Windows 98 e 95)

Verificar Papel

Verificar Papel (Check Paper)
(Paper Size/Type)

Processar sempre dados Raw (Windows 2000 e Windows NT)

Processar sempre 
dados RAW (Always Spool RAW Datatype)



Preferências

Configuração (Macintosh)

Obter Ajuda Interactiva

Windows

Iniciar (Start) Programas 
(Programs) Epson Impressoras EPSON 
(EPSON Printers)

Auxílio EPSON STYLUS PRO 5500 (EPSON 
STYLUS PRO 5500 Help)



A partir de uma aplicação do Windows

Ajuda (Help) 

O Que É Isto? (What's This?)

Macintosh

Ajuda (Help)
?

Ajuda (Help)



Capítulo 5

Verificar as Tarefas e o Estado da 
Impressora (Windows)



Utilizar o Medidor de Evolução



Conselhos EPSON para imprimir 

Detalhes (Details)

Utilizar o Gestor EPSON



EPSON STYLUS PRO 5500

Utilizar o EPSON Status Monitor 3

Iniciar (Start) Programas (Programs) EPSON 
Impressoras EPSON (EPSON Printers) 
EPSON STYLUS PRO 5500 Leia-me (EPSON STYLUS PRO 5500 
Read me)



Aceder ao EPSON Status Monitor 3

❏

❏
Utilitários (Utility)

EPSON Status Monitor 3



Visualizar informações no EPSON Status Monitor 3

❏

Como 
(How to) Como (How to)

❏



Definir preferências

Utilitários (Utility) 
Velocidade & Evolução (Speed & 

Progress

Preferências (Monitoring Preferences



Aumentar a Velocidade de Impressão 
(Windows)

Informações Gerais

Seleccionar 
Aviso 
(Select 
Notification)

Permite visualizar as definições de 
notificação para o erro actual.

Seleccione as caixas adequadas para 
especificar os tipos de erro em relação aos 
quais pretende ser avisado.

Seleccionar 
Ícone de Atalho
(Select Shortcut 
Icon)

Seleccione a caixa Ícone de Atalho 
(Shortcut Icon) 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 EPSON 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 
(Allow monitoring 
of shared printers)

Quando esta caixa estiver seleccionada, as 
impressoras partilhadas podem ser 
controladas por outros PCs.



Qualidade de impressão
Velocidade de impressão

Baixa
Elevada

Elevada 
Baixa

Menu do 
controlador 
da 
impressora

Definições 
do 
controlador 
da 
impressora

Resolução Econom. Foto
- 2880 ppp

Caixa de 
diálogo 
Avançado

Alta 
velocidade

Activ. Desact.

Características 
dos dados

Tamanho 
da 
imagem

Pequeno Grande -

Resolução Baixa Elevada



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

Velocidade de impressão Elevada Baixa Menu do 
Controlador

Definições 
do 
controlador 
da 
impressora

Tinta Preta Cor Caixa de 
diálogo 
Avançado, 
Menu 
Principal

Simetria 
Horizontal*

Desactiv. Activ. Caixa de 
diálogo 
Avançado

Características
dos dados

Variedade 
de cores 

Níveis de 
cinzento

Paleta 
completa

-

Recursos de 
hardware

Velocidade 
do sistema

Alta Baixa -

Espaço livre 
em disco

Muito Pouco

Memória 
disponível

Muita Pouca

Estado do 
software

Aplicações 
abertas

Uma Muitas -

Memória 
virtual

Não 
utilizada

Utilizada



Utilizar a Velocidade & Evolução

Velocidade & Evolução (Speed & Progress)

Utilitários (Utility)

Velocidade & Evolução (Speed & Progress)



Cópias de Alta Velocidade

EPSON Printer Port (Windows 98 e 95)

Mostrar Medidor de Evolução

Verificar Papel



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 definição 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 da 
BIOS do computador, é possível que 
tenha acesso à transferência DMA. 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 apresentadas a seguir a esta 
tabela para activar a transferência DMA

Nota:
Antes de executar o programa de 
instalação da BIOS, desinstale o 
controlador da impressora através do 
comando Adicionar/Remover 
Programas (Add/Remove Programs) do 
Painel de Controlo (Control Panel). 
Depois de executar o programa de 
instalação da 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 & LPT) (Ports 
(COM & LPT)) LPT1

Recursos (Resources)
Utilizar definições automáticas (Use automatic 

settings)

 



Sem Conflitos (No conflicts) 

OK

Configuração de Portas (Windows NT 4.0)



O Meu 
Computador (My Computer) Impressora (Printer)

Propriedades 
(Properties)

Porta (Port) 
Configurar Porta (Configure Port)

LPT



Definições de Recursos (IRQ e DMA)

Transferência DMA
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Verificar as Tarefas e o Estado da 
Impressora (Macintosh)



Utilizar o EPSON StatusMonitor

EPSON 
StatusMonitor

Actualizar (Update)



Efectuar Definições de Configuração

Configuração (Configuration) 



Notificação de erro
(Error notification)

Seleccione a forma como quer que o 
Status Monitor comunique os erros.

Atenção (Warning) Seleccione a forma como quer que o 
Status Monitor transmita as mensagens de 
alerta, sempre que for necessárias.

Pasta de Gestão 
Temporária 
(Temporary Spool 
folder)

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

Pasta Temporária de 
Cópias de Alta 
Velocidade 
(Temporary High 
Speed Copies folder)

Seleccione as pastas que irão armazenar 
os dados de impressão das cópias 
múltiplas.

Os dados serão 
enviados para a 
impressora depois de 
gravados no disco 
(Data will be sent to the 
printer after being 
stored on your disk)

Seleccione esta caixa para evitar que 
surjam faixas horizontais na impressão. Por 
predefinição, os dados dos gráficos são 
enviados em faixas rectangulares pelo 
computador para a impressora, o que 
evita que esta tenha de reconstruir uma 
imagem completa na memória antes de 
a imprimir. Ao seleccionar esta caixa, o 
computador pode armazenar 
temporariamente os dados da imagem 
no disco e, em seguida, enviar essa 
imagem como um todo para a 
impressora, para evitar que surjam faixas 
na imagem impressa.

Procurar erros antes de 
imprimir 
(Check for errors 
before starting to print)

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

Verificar o nível de 
tinta antes de imprimir 
(Check the ink level 
before starting to print)

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



Utilizar o EPSON Monitor3

❏

❏

❏

Aceder ao EPSON Monitor3

EPSON Monitor3



EPSON Monitor3

Controlar tarefas de impressão com o EPSON Monitor3

❏

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

❏

❏ Parar fila 
de impressão (Stop Print Queue)

Iniciar fila de impressão (Start 
Print Queue)

Pausa Interrompe a impressão e mantém o 
documento em fila de espera.

Reiniciar Retoma a impressão.

Cancelar Interrompe a impressão e apaga o 
documento da fila de espera.

Limpeza 
das 
cabeças

Executa o utilitário de Limpeza das 
Cabeças.

Status 
Monitor

Abre o EPSON Status Monitor, que 
apresenta os níveis de tinta existentes.



❏

❏
Cópias (Copies)

❏ Mostrar Detalhes (Show details)



Alterar a prioridade das tarefas de impressão 

Mostrar Detalhes (Show details)



Urgente (Urgent)  
Normal  Pausa (Hold) Tempo de Impressão (Print 
Time)

Tempo de Impressão (Print Time)
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Actualizar o Software



Actualizar para o Windows Me

Adicionar/Remover Programas (Add/Remove 
Programs)

Software para Impressoras 
EPSON (EPSON Printer Software) 

Adicionar/Remover (Add/Remove
OK

Actualizar o Controlador para Windows 2000 
e Windows NT 4.0

(Change/Remove Programs)

Software para Impressoras 
EPSON (EPSON Printer Software)

(Change/Remove) OK



Desinstalar o Software da Impressora 
(Windows)

O Meu Computador (My 
Computer) Painel de Controlo (Control Panel)

Adicionar/Remover Programas 
(Add/Remove Programs)

Software para 
Impressoras EPSON (EPSON Printer Software) 

Adicionar/Remover 
(Add/Remove



Capítulo 8

Manuseamento do Papel



Procedimentos Gerais para Imprimir



Seleccionar a Trajectória de Alimentação

Alimentador de origem

Entrada manual frontal

Entrada manual posterior

Alimentador inferior opcional 

❏

❏



Trajectória de Alimentação e Formatos de 
Papel 

� = Compatível, - = Incompatível
*1 Através da entrada manual frontal, só é possível utilizar papel com um 

comprimento superior a 257 mm.
*2 No alimentador, só é possível utilizar papel com um comprimento superior a 

279,4 mm.
*3 No alimentador inferior opcional, só é possível utilizar papel com um 

comprimento superior a 279,4 mm, mas não é possível alimentar papéis 
espessos, como, por exemplo, cartões.

Formatos Entrada 
manual 
frontal*1

Entrada 
manual 
posterior

Alimentador 
de origem*2

Alimentador 
inferior 
opcional*3

Cartões
A6

- � - -

Cartões
5 × 8”

- � - -

Cartões
8 × 10”

- � - -

Half Letter - � - -

Executive � � - -

Letter � � � �

Legal � � � �

US B � � � �

A5 - � - -

A4 � � � �

A3 � � � �

Super A3/B � � � �

Outros (até 
44") 

- � - -





Capacidade de Alimentação

*1 A4 ou Letter 
*2 A3 ou Super A3/B 

Tipo de Papel Alim. 
de 
origem

Alim. 
inferior 
opcional

Observações

Papel Mate 
de Arquivo

50*1

20*2

50*1

20*2

Se a embalagem do 
papel incluir uma 
folha de limpeza e 
uma folhe de suporte, 
utilize-as na 
impressora.

Papel 
Fotográfico 
Semibrilhante 
Premium

20 20 -

Papel 
Brilhante 
Profissional

20 20

Se a embalagem do 
papel incluir uma 
folha de limpeza, 
utilize-a na 
impressora.

Papel para 
Aguarela-
Branco 
Resplande-
cente

- -
Utilize apenas a 
entrada manual 
posterior. 

Papel 
Fotográfico 
de Lustro 
Premium

20 20 -

Papel Normal 250 250

Se estiver a utilizar 
papel de formato 
inferior a Letter, utilize 
as entradas manuais

Cartões - -
Utilize apenas a 
entrada manual 
posterior.



Alimentar Papel Através de um Alimentador 

❏

❏

❏ (Eject/Continue)

Utilizar os cartões de identificação do tipo e formato de 
papel 



Utilizar o Alimentador de Origem

❏

❏

❏

1 Compartimento para os cartões não utilizados

2 Formato de Papel

3 Tipo de Papel

2

3









❏

❏

❏







Alavancas reguladoras do formato e tipo de papel 

Outros (Other)

❏

❏

Outros (Other)

❏ Outros (Other)

❏

Papel Espesso (Thick Paper)

❏



Utilizar o Alimentador Inferior Opcional

Instalar o Alimentador Inferior Opcional

Operate) 



  
w

w



 

w

Utilitários (Utility)



Dados s/ a Impressora e Opções (Printer 
and Option Information)

(Paper Tray (Lower))

OK

OK



Instalar a gaveta de alimentação opcional

❏

❏

❏

Utilizar o alimentador inferior opcional 

Automático (Auto Select) 

Gaveta do alimentador de 
origem

Gaveta de alimentação 
opcional
Gaveta incluída no 
alimentador inferior opcional



Automático (Auto 
Select)

❏

❏

Outros (Other)

Definições do formato de papel para o alimentador de 
origem e para o alimentador inferior 

Alimentador de origem Super A3/B, US B ou A3

Alimentador inferior A4, Letter ou Legal

Alimentador de 
origem

A4, Letter ou Legal

Alimentador inferior A4, Letter ou Legal

Alimentador de 
origem

Super A3/B, US B ou A3

Alimentador inferior Super A3/B, US B ou A3



Alimentar Papel Através das Entradas 
Manuais

Utilizar a Entrada Manual Frontal

❏

❏





Utilizar a Entrada Manual Posterior

❏

❏





 

Papel Especial e Outros Tipos de Papel

c

Papel Especial EPSON

❏

❏

❏



❏

Papel Mate de Arquivo

Papel para Aguarela - Branco Resplandecente 

Conservação do Papel Especial EPSON

❏

❏



Folhas de Limpeza para Papel Especial e Folhas 
de Suporte

Folhas de limpeza

Folhas de suporte

Utilizar Outros Tipos de Papel



Capítulo 9

Manutenção e Transporte



 

Substituir Tinteiros

❏

❏

❏

o Sem tinta



 

c



  
w

c ❏

❏





Verificar os Jactos da Cabeça de Impressão

Utilitário de Verificação dos Jactos

Utilizadores de Windows

Utilitários (Utility)
Verificação dos Jactos (Nozzle Check)



Utilizadores de Macintosh

Utilitários (Utility)
Verificação dos Jactos (Nozzle Check)

Utilizar os Botões e a Tecla do Painel de Controlo

Limpar a Cabeça de Impressão



❏

❏

❏ (Ink Out)

❏

Utilitário de Limpeza das Cabeças

Utilizadores de Windows

(Ink Out)

(Ink Out)

Utilitários (Utility)
Limpeza das Cabeças (Head Cleaning)



 

( perate)

c
(Operate)

Operate) 
Imprimir Modelo 

de Verificação dos Jactos (Print nozzle check pattern)

Modelo correcto

A cabeça de impressão precisa de ser limpa



 

Utilizadores de Macintosh

Limpeza das Cabeças (Head 
Cleaning)

( perate)

c
(Operate)



Operate) 
Confirmação 

(Confirmation)



 

Utilizar os Botões e a Tecla do Painel de Controlo

(Operate)
(Ink Out)

(Ink Out) 

 (Cleaning)

(Operate) 

c
(Operate) 

(Operate) 

Ink Out

Operate

Paper Out

Paper Size/Type

Reset

3 sec.

Eject/Continue

Cleaning

 3 sec.



Alinhar a Cabeça de Impressão

Utilitário de Alinhamento das Cabeças



Utilizadores de Windows

Utilitários (Utility)
Alinhamento das Cabeças (Print Head 

Alignment)

Utilizadores de Macintosh

Alinhamento das Cabeças 
(Print Head Alignment

Utlizar os Botões e a Tecla do Painel de Controlo 



 

Limpar a Impressora

w



  
c ❏

❏

❏

❏

Se Não Utiliza a Impressora Há Muito Tempo

c



Transportar a Impressora

Eject/Continue

(Operate) 

(Operate)

❏

❏

❏

(Ink Out)



 

(Operate)

(Operate) 

c
(Operate)



 

w



Instalar a Impressora após o Transporte

❏

❏

(Ink Out)
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Resolução de Problemas





    
A Impressora Pára de Imprimir 
Inesperadamente 

Ocorreu um Erro

f Operate

f Ink out

+f Paper out

f Paper Size/Type



        
o = Aceso, f = Intermitente, n = Apagado

Indicador 
luminoso

Problemas e soluções

f Ink Out Pouca tinta

Um tinteiro está 
quase vazio.

Verifique qual é a cor 
indicada na figura 
localizada no lado 
esquerdo do painel de 
controlo e adquira um 
novo tinteiro.

o Ink Out Falta de tinta

Um tinteiro está vazio 
ou não está 
instalado.

Verifique qual é a cor 
indicada na figura 
localizada no lado 
esquerdo do painel de 
controlo e substitua o 
respectivo tinteiro.

f Paper Out Ocorreu um encravamento de papel.

Há papel encravado 
na impressora.

Consulte a secção 
“Retirar Papel 
Encravado”.

A tampa da impressora está aberta.

A tampa da 
impressora está 
aberta.

Feche a tampa da 
impressora.

Falta papel (alimentador de origem)

O alimentador não 
tem papel.

Coloque papel no 
alimentador instalado na 
impressora.



  
o Paper Out Falta papel (alimentador de origem)

Quando enviou a 
tarefa de impressão 
não havia papel no 
alimentador.

Coloque papel no 
alimentador instalado na 
impressora.
Se pretender utilizar outro 
sistema de alimentação, 
altere a definição de 
sistema de alimentação 
no controlador da 
impressora.

Erro na alimentação de papel (alimentador de 
origem)

O papel não está 
colocado 
correctamente no 
alimentador.

Coloque o papel no 
alimentador de acordo 
com as informações da 
secção “Utilizar o 
Alimentador de Origem”, 
no Capítulo 8.

Sem alimentador (alimentador de origem)

O alimentador não 
está instalado ou não 
está correctamente 
instalado.

Instale o alimentador de 
acordo com as instruções 
fornecidas em papel. 

Falta de papel (alimentador inferior)

Não há papel no 
alimentador inferior.

Coloque papel na gaveta 
de alimentação do 
alimentador inferior 
opcional. 



    
o Paper Out Falta de papel (alimentador inferior)

Quando enviou a 
tarefa de impressão 
não havia papel no 
alimentador inferior.

Coloque papel na gaveta 
de alimentação do 
alimentador inferior 
opcional. 
Se pretender utilizar outro 
sistema de alimentação, 
altere a definição de 
sistema de alimentação 
no controlador da 
impressora.

Erro na alimentação de papel (alimentador inferior)

O papel não está 
colocado 
correctamente no 
alimentador inferior.

Coloque o papel no 
alimentador de acordo 
com as informações da 
secção “Utilizar o 
Alimentador Inferior 
Opcional”, no Capítulo 8.

Sem alimentador (alimentador inferior)

A gaveta de 
alimentação não 
está instalada 
correctamente no 
alimentador inferior 
opcional. 

Instale o alimentador de 
acordo com as instruções 
fornecidas em papel. 

f Paper 
Size/Type

Erro de formato/tipo de papel (selecção 
automática)

A definição de 
formato/tipo de 
papel da impressora 
não corresponde à 
definição de 
formato/tipo de 
papel do 
controlador (quando 
seleccionar a opção 
de selecção 
automática (Auto 
Select) para o 
sistema de 
alimentação).

Verifique as definições de 
formato/tipo de papel na 
impressora (alavancas 
reguladoras do tipo e 
formato de papel) e no 
controlador da 
impressora.
Se necessário, altere as 
definições.



          
f Paper 
Size/Type

Erro de formato/tipo de papel (alimentador de 
origem)

A definição de 
formato/tipo de 
papel da impressora 
não corresponde à 
definição de 
formato/tipo de 
papel do 
controlador (quando 
seleccionar a opção 
de alimentador 
(Paper Tray) para o 
sistema de 
alimentação).

Verifique as definições de 
formato/tipo de papel na 
impressora (alavancas 
reguladoras do tipo e 
formato de papel) e no 
controlador da 
impressora.
Se necessário, altere as 
definições.

f Paper 
Size/Type

Erro de formato/tipo de papel (alimentador inferior)

A definição de 
formato/tipo de 
papel da impressora 
não corresponde à 
definição de 
formato/tipo de 
papel do 
controlador (quando 
seleccionar a opção 
de alimentador 
inferior para o 
sistema de 
alimentação).

Verifique as definições de 
formato/tipo de papel na 
impressora (alavancas 
reguladoras do tipo e 
formato de papel) e no 
controlador da 
impressora.
Se necessário, altere as 
definições.

f Ink Out

f Paper Out

f Paper 
Size/Type

É necessária assistência técnica urgente

É necessária 
assistência técnica 
há já muito tempo.

Desligue a impressora e 
consulte o Serviço de 
Assistência a Clientes da 
EPSON Portugal (Linha 
Azul: 808 2000 15). Prepare 
o número de série do 
produto.



                    
f Operate

o Ink Out

f Paper Out

f Paper 
Size/Type

É necessária assistência.

É necessária 
assistência técnica.

Desligue a impressora e 
consulte o Serviço de 
Assistência a Clientes da 
EPSON Portugal (Linha 
Azul: 808 2000 15). Prepare 
o número de série do 
produto.

o Ink Out

o Paper Out

o Paper 
Size/Type

Erro de aquecimento da cabeça de impressão

A cabeça de 
impressão está 
demasiado quente.

Desligue e volte a ligar a 
impressora. Imprima um 
modelo de verificação 
dos jactos. Se este não 
ficar correctamente 
impresso, limpe a cabeça 
de impressão. Consulte a 
secção “Limpar a 
Impressora”, no Capítulo 
9.

f Operate

f Ink Out

f Paper Out

f Paper 
Size/Type

Erro desconhecido (todos os indicadores luminosos 
estão intermitentes)

Ocorreu um erro 
desconhecido.

Desligue a impressora. 
Verifique se existem 
objectos estranhos ou 
papel rasgado no interior 
da impressora. Em 
seguida, volte a ligar a 
impressora. Se o estado do 
indicador luminoso não se 
alterar, desligue a 
impressora e consulte o 
Serviço de Assistência a 
Clientes da EPSON 
Portugal (Linha Azul: 808 
2000 15). Prepare o 
número de série do 
produto.



 

A Impressora Não Liga ou Não Permanece 
Ligada

 (Operate)

(Operate)

❏

❏

❏

c



A Impressora Não Imprime

A impressora não está correctamente ligada ao 
computador

❏

❏

❏

❏
EPSON Printer Port Iniciar 

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



A impressora EPSON que está a utilizar não está 
configurada como impressora padrão

Windows:

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

Predefinir (Set As Default) 

Macintosh:

Selector 
de Recursos (Chooser)



A definição da porta da impressora não 
corresponde à porta de ligação da impressora 
(Windows)

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

Propriedades (Properties)

Detalhes (Details)

Imprimir utilizando o 
seguinte controlador (Print using the following driver)

Imprimir para a seguinte porta (Print to the following 
port).

O controlador da impressora não tem memória 
disponível suficiente (Macintosh)

Painel de Controlo (Control Panel)
Memória (Memory)



A impressora faz barulho mas não imprime nada

❏

❏

As definições de tipo e formato de papel do 
controlador da impressora não coincidem com 
as do papel do alimentador

❏

❏



Os Resultados de Impressão não 
Correspondem às Expectativas

Os caracteres estão incorrectos

❏

❏

❏

❏

❏

EPSON Printer Port Iniciar 
(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 (Flip Horizontal) 



Saem folhas em branco

❏

❏

As cores impressas são diferentes das cores 
apresentadas no ecrã

❏ sRGB
ColorSync

❏ PhotoEnhance4

❏



❏
ColorSync

❏

As linhas horizontais não estão alinhadas



A Qualidade de Impressão poderia ser 
Melhor

“Aparecem linhas horizontais 
brancas na imagem impressa”

“As linhas verticais não estão 
alinhadas ou aparecem linhas 
horizontais brancas na imagem 
impressa”

“Faltam cores ou há cores 
incorrectas”

“A imagem impressa apresenta 
falhas ou está muito ténue”

“A imagem impressa está 
esborratada ou esbatida”



Aparecem linhas horizontais brancas na 
imagem impressa

❏

❏

❏

❏

❏

As linhas verticais não estão alinhadas ou 
aparecem linhas horizontais brancas na 
imagem impressa

❏

❏



Faltam cores ou há cores incorrectas

❏

❏

❏

❏

A imagem impressa apresenta falhas ou está 
muito ténue

❏

❏

❏



❏

❏

❏

A imagem impressa está esborratada ou 
esbatida

❏

❏

Other)



❏

❏

❏

❏

Os Documentos a Cores São Impressos a 
Preto e Branco 

❏

❏ Cor (Color
Preto (Black)



A Impressão Poderia Ser Mais Rápida

❏

 Automático
(Automatic) 

Velocidade (Speed)

❏

❏

Ocorrem Problemas de Alimentação ou 
Encravamentos de Papel Frequentemente

❏

❏

❏

❏



❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏



❏

❏

❏



Retirar Papel Encravado





Eject/Continue

Imprimir na Face Errada do Papel 

Eject/Continue



Problemas de Ligação USB

Certifique-se de que o computador tem o 
Windows 98 ou 2000 previamente instalado

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

O Meu 
Computador (My Computer)
Propriedades (Properties)

Gestor de Dispositivos (Device 
Manager)



Dispositivos da Impressora USB EPSON (EPSON 
USB Printer Devices) 

Dispositivos da Impressora USB EPSON 
(EPSON USB Printer Devices)

Outros Dispositivos (Other Devices)

Impressora USB (USB Printer) 
Outros Dispositivos (Other devices)

EPSON Stylus Pro 5500



Outros Dispositivos (Other Devices) 
Impressora USB (USB Printer) EPSON Stylus 

Pro 5500 Actualizar (Refresh)

Impressora USB (USB Printer) EPSON 
Stylus Pro 5500 Outros Dispositivos 
(Other devices) Remover 
(Remove) OK

OK
OK



A impressora não funciona correctamente com 
um cabo USB

❏

❏

❏

Software da Impressora EPSON 
(EPSON Printer Software)

Dispositivos da Impressora USB EPSON 
(EPSON USB Printer Devices)

Dispositivos da Impressora 
EPSON (EPSON USB Printer Devices)

Win 9X\epusbun. exe



Serviço de Assistência a Clientes EPSON

❏

❏

❏
Sobre (About)

❏

❏

❏



Glossário

Ajuda interactiva

Alinhamento das Cabeças

Aplicação

Área de impressão

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

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 Raster

Fila de impressão



Fonte

Gestor

ICM (Image Color Matching)

Impressão de alta velocidade

Impressora local

Inicialização

Interface

Interface paralelo

Limpeza das cabeças

Jactos

Jacto de tinta

Leitor



Matriz de pontos

Máximo rigor

Medidor de evolução

Meios-tons

Memória

Memória local

Modo entrelaçado

Modo monocromático

Níveis de cinzento 

Papel

PhotoEnhance4



Porta

ppp (Pontos por polegada)

Predefinição

RAM (Random Access Memory)

Redes de ponto-a-ponto

Reinicialização

Resolução

RGB

ROM (Read Only Memory)

sRGB

Status Monitor

Tinteiro



Utilitário

Verificação dos jactos

WYSIWIG (What You See Is What You Get)
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