
3    Insira os cartuchos no encaixe para cada cor. Aperte os cartuchos até que 
eles façam um som de “clique”.

4   Feche a tampa do compartimento do cartucho de tinta.

5  A impressora começa a carregar o sistema de distribuição da tinta. Isso 
pode levar aproximadamente 10 minutos. Não desligue a impressora, 
carregue papel ou abra qualquer tampa até que o processo tenha 
terminado.

Observação: 
•  A impressora foi criada para uso com cartuchos de tinta Epson® somente 

e não com cartuchos ou tinta de terceiros.

•  Os cartuchos incluídos com a impressora são para a instalação da 
mesma e não são para revenda. Um pouco da tinta é usado para 
carregar o equipamento e o resto fica disponível para impressão. 

 Cuidado: Não desligue a impressora enquanto ela estiver sendo carregada 
ou desperdiçará tinta.

Carregue papel
Observação: Para instruções sobre o carregamento de papel em rolo ou mídia 
espessa, consulte o Guia da impressora ou o Manual do usuário online.

Alimentador de folhas
Você pode carregar papel comum e a maioria dos papéis brilhantes e foscos no 
alimentador de folhas.

1 Abra o suporte de papel e puxe as extensões para fora.

2   Aperte e tampa frontal para abri-la, se necessário, e depois estenda a 
bandeja de saída.

Epson® SureColor® P800 Series

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

Desembale tudo
1  Certifique-se de que você tem estes itens:

 Observação: Não abra as embalagens dos cartuchos de tinta até que esteja 
pronto para instalar a tinta. Os cartuchos de tinta são embalados a vácuo 
para manter sua fiabilidade.

2  Remova todo o material de embalagem e fita adesiva. 

3 Abra a tampa superior e remova qualquer fita adesiva e outros materiais 
de dentro do equipamento.

4 Aperte a tampa frontal para abri-la e remova a trava de transporte.

Ligue e configure
1  Conecte o cabo de eletricidade.

Cuidado: Ainda não faça a conexão ao computador.

2  Aperte o botão  e ajuste o painel de controle.

3  Selecione o seu idioma.

  A tampa do compartimento do cartucho de tinta destrava 
automaticamente. Isso pode levar até 45 segundos.

Instale os cartuchos de tinta
1 Abra a tampa do compartimento do cartucho de tinta.

2   Balance os cartuchos de tinta cuidadosamente 4 ou 5 vezes e depois os 
desembale.

3   Coloque o papel com o lado brilhante ou 
imprimível voltado para cima, com a borda 
estreita para dentro, contra o lado direito e por 
baixo da lingueta. Depois aperte o botão na 
guia da borda e deslize-a contra a borda do papel.

 Observação: Não carregue papel de lado. Sempre 
o carregue com a borda estreita para dentro.

Bandeja de alimentação manual frontal
Você pode imprimir nestas mídias de belas artes usando a bandeja frontal de 
alimentação manual:

•  Epson Velvet Fine Art Paper
•  Epson Watercolor Paper Radiant White
•  Epson Exhibition Watercolor Paper Textured
•  Epson UltraSmooth® Fine Art Paper
•  Epson Exhibition Fiber Paper
•  Epson Hot Press Bright
•  Epson Hot Press Natural
•  Epson Cold Press Bright
•  Epson Cold Press Natural

1   Remova qualquer papel que esteja no alimentador de folhas e feche o 
suporte do papel e as extensões.

2   Abra o suporte de papel traseiro.

3  Estenda completamente o suporte traseiro.



3    Insira os cartuchos no encaixe para cada cor. Aperte os cartuchos até que 
eles façam um som de “clique”.

4   Feche a tampa do compartimento do cartucho de tinta.

5  A impressora começa a carregar o sistema de distribuição da tinta. Isso 
pode levar aproximadamente 10 minutos. Não desligue a impressora, 
carregue papel ou abra qualquer tampa até que o processo tenha 
terminado.

Observação: 
•  A impressora foi criada para uso com cartuchos de tinta Epson® somente 

e não com cartuchos ou tinta de terceiros.

•  Os cartuchos incluídos com a impressora são para a instalação da 
mesma e não são para revenda. Um pouco da tinta é usado para 
carregar o equipamento e o resto fica disponível para impressão. 

 Cuidado: Não desligue a impressora enquanto ela estiver sendo carregada 
ou desperdiçará tinta.

Carregue papel
Observação: Para instruções sobre o carregamento de papel em rolo ou mídia 
espessa, consulte o Guia da impressora ou o Manual do usuário online.

Alimentador de folhas
Você pode carregar papel comum e a maioria dos papéis brilhantes e foscos no 
alimentador de folhas.

1 Abra o suporte de papel e puxe as extensões para fora.

2   Aperte e tampa frontal para abri-la, se necessário, e depois estenda a 
bandeja de saída.

Epson® SureColor® P800 Series

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

Desembale tudo
1  Certifique-se de que você tem estes itens:

 Observação: Não abra as embalagens dos cartuchos de tinta até que esteja 
pronto para instalar a tinta. Os cartuchos de tinta são embalados a vácuo 
para manter sua fiabilidade.

2  Remova todo o material de embalagem e fita adesiva. 

3 Abra a tampa superior e remova qualquer fita adesiva e outros materiais 
de dentro do equipamento.

4 Aperte a tampa frontal para abri-la e remova a trava de transporte.

Ligue e configure
1  Conecte o cabo de eletricidade.

Cuidado: Ainda não faça a conexão ao computador.

2  Aperte o botão  e ajuste o painel de controle.

3  Selecione o seu idioma.

  A tampa do compartimento do cartucho de tinta destrava 
automaticamente. Isso pode levar até 45 segundos.

Instale os cartuchos de tinta
1 Abra a tampa do compartimento do cartucho de tinta.

2   Balance os cartuchos de tinta cuidadosamente 4 ou 5 vezes e depois os 
desembale.

3   Coloque o papel com o lado brilhante ou 
imprimível voltado para cima, com a borda 
estreita para dentro, contra o lado direito e por 
baixo da lingueta. Depois aperte o botão na 
guia da borda e deslize-a contra a borda do papel.

 Observação: Não carregue papel de lado. Sempre 
o carregue com a borda estreita para dentro.

Bandeja de alimentação manual frontal
Você pode imprimir nestas mídias de belas artes usando a bandeja frontal de 
alimentação manual:

•  Epson Velvet Fine Art Paper
•  Epson Watercolor Paper Radiant White
•  Epson Exhibition Watercolor Paper Textured
•  Epson UltraSmooth® Fine Art Paper
•  Epson Exhibition Fiber Paper
•  Epson Hot Press Bright
•  Epson Hot Press Natural
•  Epson Cold Press Bright
•  Epson Cold Press Natural

1   Remova qualquer papel que esteja no alimentador de folhas e feche o 
suporte do papel e as extensões.

2   Abra o suporte de papel traseiro.

3  Estenda completamente o suporte traseiro.



A minha impressora não foi encontrado durante a instalação 
depois de conectá-lo usando um cabo USB.
Certifique-se de que a impressora está conectada firmemente, conforme 
mostrado:

Dúvidas?
Guia da impressora
Contém informação básica da impressora.

Manual do usuário
Traz informação detalhada sobre a impressora e resolução de problemas.

Windows: Clique nos ícones na sua área de trabalho ou na tela de aplicativos 
para acessar os manuais online.

OS X: Clique nos ícones em Aplicativos/Epson Software/Manual para acessar 
os manuais online. 

Caso não veja os ícones dos manuais, visite o site da Epson, conforme descrito 
a seguir.

Suporte técnico
Visite o site de suporte técnico do seu produto no endereço global.latin.
epson.com/Suporte/SCP800 para baixar software e utilitários para a 
impressora, acessar os manuais online, obter respostas às perguntas mais 
frequentes e ajuda com a resolução de problemas, ou enviar um email para a 
Epson com as suas dúvidas.

Você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para um 
destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376

Outras regiões: 0800-880-0094

Se o seu país não aparecer aqui, entre em contato com o escritório de vendas 
da Epson mais próximo. Taxas ou tarifas de longa distância podem ser 
cobradas.

4   Aperte a tampa frontal para abri-la e depois aperte o centro da bandeja 
de alimentação manual para estendê-la.

5   Coloque uma única folha de mídia de belas artes. Coloque-a com a 
borda estreita para dentro e com o lado imprimível virado para cima.

6   Alimente o papel até a linha na bandeja. Certifique-se de que o papel 
está rente ao lado direito e depois puxe o papel cuidadosamente para trás, 
para alinhá-lo contra a borda da bandeja de alimentação manual.

7  Aperte Carregar no visor LCD. O papel é carregado na impressora.

8   Quando vir uma mensagem no visor, feche a bandeja de alimentação 
manual empurrando a bandeja para dentro até que ela trave.

9   Estenda a bandeja de saída completamente

10  Selecione o Tamanho e o Tipo do papel e aperte OK.

Instale o software
Observação: É necessário que tenha uma conexão à internet para obter o software 
da impressora.

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

  Windows®: Caso veja uma janela 
do Assistente para adicionar novo 
Hardware, clique em Cancelar e 
desconecte o cabo USB.

2   Baixe e execute o pacote de software do seu produto:

 global.latin.epson.com/Suporte/SCP800

3   Siga as instruções na tela para executar o programa de instalação.

  OS X: Certifique-se de instalar o Epson Software Updater para receber 
atualizações de firmware e software para o seu produto.

4   Quando vir a tela Selecione a sua conexão, selecione uma das seguintes 
opções: 

   • Conexão sem fios

    Na maioria dos casos, o instalador do software tenta configurar 
automaticamente a sua conexão sem fios. Se a configuração não 
tiver sucesso, você pode ter que digitar o nome da sua rede (SSID) e 
senha.

  • Conexão USB direta

    Certifique-se de ter um cabo USB em mãos (não incluído).

   • Conexão com fios

    Certifique-se de ter um cabo Ethernet em mãos (não incluído).

Impressão a partir de um dispositivo 
móvel
Para imprimir a partir de um dispositivo móvel, o seu produto precisa ser 
configurado para impressão sem fios ou Wi-Fi Direct®. Veja o Manual do 
usuário online para instruções.

    Epson iPrint™ para iOS/Android™  Epson Connect™

                  Faça uma conexão sem fios do seu 
tablet, smartphone ou computador. 
Imprima documentos e fotos do outro 
lado da sala ou do outro lado do 
mundo.

          epson.com.br/connect

Problemas?
A configuração da rede falhou.
 •  Certifique-se de que selecionou o nome de rede correto (SSID). 

O produto só pode se conectar a uma rede que suporte 2,4 GHz.

 •  Caso veja um alerta de Firewall, clique em Desbloquear ou em Permitir 
para permitir que a configuração continue.

 •  Se a segurança da sua rede estiver ativada, certifique-se de que digitou 
a senha (chave WEP ou senha WPA) da rede corretamente. As letras 
maiúsculas e minúsculas das senhas devem ser digitadas corretamente.

O visor da impressora está escuro.
Certifique-se de que o seu produto está ligado e aperte qualquer botão ou 
toque no visor para acordá-lo do modo de repouso.

EPSON, UltraChrome, Signature Worthy e SureColor são marcas registradas, Epson Connect e 
Epson iPrint são marcas comerciais e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da 
Seiko Epson Corporation. 

UltraSmooth ér uma marca registrada e Designed for Excellence é uma marca comercial da Epson 
America, Inc. 

Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Android é uma marca comercial da Google, Inc.

Wi-Fi Direct® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

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

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2015 Epson America, Inc., 4/15
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Precisa de papel ou tinta?
Experimente papel da Epson com tinta UltraChrome® HD para obter 
resultados profissionais. Você pode comprar suprimentos de um revendedor 
autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em 
contato com a Epson conforme descrito aqui.

Papel genuíno Epson
A Epson oferece uma grande variedade de papéis para as suas necessidades; 
visite o site da Epson.

    Ultra Premium Photo Paper Luster                  

   Papel RC fotográfico de secagem instantânea para imagens 
vívidas e cheias de vida, que concorrem com os impressos 
tradicionais de haleto de prata. A sua superfície “E” semi-
brilhante e 10 mil de espessura oferecem o visual e a sensação 
verdadeiras de uma foto.

Cartuchos de tinta para substituição da               
Epson SureColor P800 Series           

Cor Número da peça

 Preto fotográfico T8501

 Ciano T8502

 Magenta vívido T8503

 Amarelo T8504

 Ciano claro T8505

 Magenta claro vídido T8506

 Preto claro T8507

 Preto mate T8508

 Preto claro claro T8509



A minha impressora não foi encontrado durante a instalação 
depois de conectá-lo usando um cabo USB.
Certifique-se de que a impressora está conectada firmemente, conforme 
mostrado:

Dúvidas?
Guia da impressora
Contém informação básica da impressora.

Manual do usuário
Traz informação detalhada sobre a impressora e resolução de problemas.

Windows: Clique nos ícones na sua área de trabalho ou na tela de aplicativos 
para acessar os manuais online.

OS X: Clique nos ícones em Aplicativos/Epson Software/Manual para acessar 
os manuais online. 

Caso não veja os ícones dos manuais, visite o site da Epson, conforme descrito 
a seguir.

Suporte técnico
Visite o site de suporte técnico do seu produto no endereço global.latin.
epson.com/Suporte/SCP800 para baixar software e utilitários para a 
impressora, acessar os manuais online, obter respostas às perguntas mais 
frequentes e ajuda com a resolução de problemas, ou enviar um email para a 
Epson com as suas dúvidas.

Você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para um 
destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376

Outras regiões: 0800-880-0094

Se o seu país não aparecer aqui, entre em contato com o escritório de vendas 
da Epson mais próximo. Taxas ou tarifas de longa distância podem ser 
cobradas.

4   Aperte a tampa frontal para abri-la e depois aperte o centro da bandeja 
de alimentação manual para estendê-la.

5   Coloque uma única folha de mídia de belas artes. Coloque-a com a 
borda estreita para dentro e com o lado imprimível virado para cima.

6   Alimente o papel até a linha na bandeja. Certifique-se de que o papel 
está rente ao lado direito e depois puxe o papel cuidadosamente para trás, 
para alinhá-lo contra a borda da bandeja de alimentação manual.

7  Aperte Carregar no visor LCD. O papel é carregado na impressora.

8   Quando vir uma mensagem no visor, feche a bandeja de alimentação 
manual empurrando a bandeja para dentro até que ela trave.

9   Estenda a bandeja de saída completamente

10  Selecione o Tamanho e o Tipo do papel e aperte OK.

Instale o software
Observação: É necessário que tenha uma conexão à internet para obter o software 
da impressora.

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

  Windows®: Caso veja uma janela 
do Assistente para adicionar novo 
Hardware, clique em Cancelar e 
desconecte o cabo USB.

2   Baixe e execute o pacote de software do seu produto:

 global.latin.epson.com/Suporte/SCP800

3   Siga as instruções na tela para executar o programa de instalação.

  OS X: Certifique-se de instalar o Epson Software Updater para receber 
atualizações de firmware e software para o seu produto.

4   Quando vir a tela Selecione a sua conexão, selecione uma das seguintes 
opções: 

   • Conexão sem fios

    Na maioria dos casos, o instalador do software tenta configurar 
automaticamente a sua conexão sem fios. Se a configuração não 
tiver sucesso, você pode ter que digitar o nome da sua rede (SSID) e 
senha.

  • Conexão USB direta

    Certifique-se de ter um cabo USB em mãos (não incluído).

   • Conexão com fios

    Certifique-se de ter um cabo Ethernet em mãos (não incluído).

Impressão a partir de um dispositivo 
móvel
Para imprimir a partir de um dispositivo móvel, o seu produto precisa ser 
configurado para impressão sem fios ou Wi-Fi Direct®. Veja o Manual do 
usuário online para instruções.

    Epson iPrint™ para iOS/Android™  Epson Connect™

                  Faça uma conexão sem fios do seu 
tablet, smartphone ou computador. 
Imprima documentos e fotos do outro 
lado da sala ou do outro lado do 
mundo.

          epson.com.br/connect

Problemas?
A configuração da rede falhou.
 •  Certifique-se de que selecionou o nome de rede correto (SSID). 

O produto só pode se conectar a uma rede que suporte 2,4 GHz.

 •  Caso veja um alerta de Firewall, clique em Desbloquear ou em Permitir 
para permitir que a configuração continue.

 •  Se a segurança da sua rede estiver ativada, certifique-se de que digitou 
a senha (chave WEP ou senha WPA) da rede corretamente. As letras 
maiúsculas e minúsculas das senhas devem ser digitadas corretamente.

O visor da impressora está escuro.
Certifique-se de que o seu produto está ligado e aperte qualquer botão ou 
toque no visor para acordá-lo do modo de repouso.

EPSON, UltraChrome, Signature Worthy e SureColor são marcas registradas, Epson Connect e 
Epson iPrint são marcas comerciais e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da 
Seiko Epson Corporation. 

UltraSmooth ér uma marca registrada e Designed for Excellence é uma marca comercial da Epson 
America, Inc. 

Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Android é uma marca comercial da Google, Inc.

Wi-Fi Direct® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

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

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2015 Epson America, Inc., 4/15
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Precisa de papel ou tinta?
Experimente papel da Epson com tinta UltraChrome® HD para obter 
resultados profissionais. Você pode comprar suprimentos de um revendedor 
autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em 
contato com a Epson conforme descrito aqui.

Papel genuíno Epson
A Epson oferece uma grande variedade de papéis para as suas necessidades; 
visite o site da Epson.

    Ultra Premium Photo Paper Luster                  

   Papel RC fotográfico de secagem instantânea para imagens 
vívidas e cheias de vida, que concorrem com os impressos 
tradicionais de haleto de prata. A sua superfície “E” semi-
brilhante e 10 mil de espessura oferecem o visual e a sensação 
verdadeiras de uma foto.

Cartuchos de tinta para substituição da               
Epson SureColor P800 Series           

Cor Número da peça

 Preto fotográfico T8501

 Ciano T8502

 Magenta vívido T8503

 Amarelo T8504

 Ciano claro T8505

 Magenta claro vídido T8506

 Preto claro T8507

 Preto mate T8508

 Preto claro claro T8509


	Desembale tudo
	Ligue e configure
	Instale os cartuchos de tinta
	Carregue papel
	Instale o software
	Impressão a partir de um dispositivomóvel
	Problemas?
	Dúvidas?
	Precisa de papel ou tinta?

