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Remoção da embalagem e montagem da impressora
Observação: A menos que indicado o contrário, as ilustrações neste manual mostram a Epson® SureColor®
P8000/P9000, mas as instruções se aplicam a todos os modelos.

Proceda da seguinte forma para montar a impressora e seu suporte.
Antes de começar, certifique-se de que tem espaço suficiente para instalar e usar a impressora - pelo menos
30 cm em todos os lados além das dimensões indicadas a seguir:

•

1356 × 903 mm para a SC-P6000/SC-P7000

•

1864 × 1318 mm para a SC-P8000/SC-P9000

305 mm

305 mm

305 mm
305 mm

Ao escolher um local para a impressora, deixe um espaço adequado para facilitar o acesso e a ventilação.
Evite locais sujeitos à luz solar direta, ao calor excessivo, à umidade ou à poeira. Evite também locais
próximos a fontes potenciais de interferência eletromagnética, como alto-falantes, telefones sem fio, TVs
ou ar condicionado.
ADVERTÊNCIA: São necessárias quatro pessoas para desembalar e instalar a impressora.
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É necessário espaço adicional para montar a impressora e a base, então prepare uma área grande e vazia
antes de desembalar. Para montagem, você precisa de um espaço de aproximadamente:

•

2,4 × 2,4 metros para a SC-P6000/SC-P7000 e base de suporte

•

4 × 4 metros para a SC-P8000/SC-P9000 e base de suporte

Observação: Certifique-se de guardar a caixa e a embalagem caso precise transportar a impressora.
Para a SC-P7000/SC-P9000, os cartuchos de tinta incluídos na caixa dependem de qual versão da impressora
você comprou. A Standard Edition (edição padrão) inclui o cartucho Preto claro claro (LLK), e a Commercial Edition
(edição comercial) inclui o cartucho Violeta (V).

Os seguintes itens acompanham sua impressora:
SC-P6000/SC-P7000
9 cartuchos de tinta (SC-P6000)
11 cartuchos de tinta (SC-P7000)
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SC-P8000/SC-P9000

9 cartuchos de tinta (SC-P8000)
11 cartuchos de tinta (SC-P9000)
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Montagem da base
1.

Você precisa ter todos os itens a seguir:

6 parafusos
2 lados
Chave Allen

Haste de suporte
horizontal

2.

Insira a haste de suporte no lado esquerdo da base. (Os lados da base são marcados L (esquerdo)
e R (direito).)
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3.

Aperte a haste de suporte com 3 parafusos. Use a chave sextavada para apertar os parafusos.

4.

Insira a haste de suporte no lado direito e prenda-a usando 3 parafusos.

Observação: Verifique se todos os parafusos estão presos antes de avançar para a próxima etapa.
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5.

Trave as rodinhas.

Montagem da impressora no suporte
1.

Você precisa ter todos os itens a seguir:

Impressora

2.

2 parafusos
borboleta com
arruelas de trava

Remova os painéis de papelão e outros materiais de embalagem da impressora.
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3.

Levante a impressora e a monte na base, alinhando os encaixes com os buracos na parte inferior da
impressora.

ADVERTÊNCIA: São necessárias quatro ou mais pessoas para levantar a impressora.
4.

Insira a impressora no suporte com os parafusos borboleta e arruelas.
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Colocação do cesto de papel (SC-P6000/SC-P7000)
O cesto de papel é um saco de pano colocado na base da impressora para coletar os impressos sem
danificá-los. Se você tem a SC-P8000/SC-P9000, consulte a página 17 para instruções de como colocar
o cesto de papel.
1.

Certifique-se de que tem os itens do cesto de papel incluídos.
2 pinos
Cesto de pano

2 conectores de
plástico pretos
1 haste
quadrada e
2 hastes
redondas

Haste

2 guias de papel

2.

2 hastes

Encaixe as duas hastes curtas, uma em cada lado da base.
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3.

Use os pinos para segurar as hastes no lugar.

4.

Insira as hastes redondas e quadradas no tecido do cesto.
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5.

Coloque o cesto sob a impressora.

6.

Encaixe a haste do centro nos suportes em cada lado da base.
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7.

Insira os conectores pretos de plástico nas duas extremidades da haste quadrada.

8.

Prenda os conectores pretos de plástico nas hastes nos lados da base.
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9.

Encaixe a haste traseira nos suportes.

10.

Engate as argolas nos pinos na parte traseira das pernas da base.
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11.

Insira a haste no canal de tecido.

12.

Insira as extremidades livres nos buracos nas laterais da base.
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13.

Engate as linguetas nas extremidades da haste.

14.

Encaixe as guias do papel na parte inferior da impressora.

Consulte a “Instalação do servidor de impressão interno opcional” na página 25 para continuar
a instalação.
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Colocação do cesto de papel (SC-P8000/SC-P9000)
O cesto de papel é um saco de pano colocado na base da impressora para coletar os impressos sem
danificá-los. Se você tem a SC-P6000/SC-P7000, consulte a página 10 para instruções de como colocar o
cesto de papel.
Observação: O cesto de papel não deve ser colocado se estiver usando a unidade de enrolamento automático.
1.

Certifique-se de que tem todos os itens do cesto de papel incluídos.

Cesto de
tecido

2 conectores de plástico pretos
2 peças de ponta
de plástico

4 pinos

3 hastes
quadradas
2 hastes
redondas

5 guias de papel
4 hastes

2.

Encaixe as duas hastes na frente da base, uma de cada lado.

Haste
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3.

Use os pinos para segurar as hastes no lugar.

4.

Encaixe as outras duas hastes à parte traseira da base.
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5.

Use os pinos para segurar as hastes no lugar.

6.

Insira as hastes redondas e quadradas no tecido do cesto.
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7.

Coloque o cesto sob a impressora.

8.

Encaixe a haste do centro no suporte em cada lado da base.
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9.

Insira os conectores pretos de plástico nas duas extremidades da haste quadrada.

10.

Prenda os conectores pretos de plástico nas hastes em cada lado da base.
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11.

Encaixe a haste traseira nos suportes.

12.

Encaixe as extremidades às hastes na parte traseira do cesto.
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13.

Suspenda a parte traseira do cesto e encaixe as extremidades às hastes na parte traseira da base.

14.

Insira a haste no canal de tecido.
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15.

Insira as extremidades livres nos buracos nas laterais da base.

16.

Engate as linguetas sobre a haste.
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17.

Encaixe as guias do papel na parte inferior da impressora.

Instalação do servidor de impressão interno opcional
Se você comprou o servidor de impressão interno opcional (número de referência C12C848031), siga essas
etapas para instalá-lo na sua impressora.
1.

Se você já conectou a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação antes de
instalar o servidor de impressão interno.
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2.

Remova os dois parafusos prendendo a tampa de encaixe de opcional atrás da impressora, depois
remova a tampa.

Observação: Guarde a tampa de encaixe de opcional. Remova o servidor de impressão interno e recoloque
a tampa se precisar transportar a impressora.
3.

Insira o servidor de impressão interno no encaixe.
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4.

Prenda o servidor de impressão interno usando os parafusos que removeu.

Finalização da instalação e conexão do cabo de
alimentação
1.

Encaixe o suporte para o manual na lateral esquerda ou direita da base. Guarde a documentação da
impressora no suporte.

2.

Destrave as rodinhas e mova a impressora até seu local final. Trave as rodinhas após o deslocamento da
impressora.
Observação: As rodinhas só servem para deslocar a impressora por uma distância curta sobre
superfícies lisas.
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3.

4.

Remova a fita de embalagem e o plástico. Verifique estas áreas:
•

a tampa frontal

•

as tampas do compartimento de tintas

•

o(s) tanque(s) de manutenção

Abra a cobertura do compartimento de papel em rolo e remova a fita adesiva e o material de
embalagem.
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5.

Abra a tampa frontal e remova a fita adesiva e o material de embalagem.

Observação: Guarde o material de embalagem caso precise transportar a impressora.
6.

Feche a tampa frontal.

7.

Conecte o cabo de alimentação à tomada de CA na parte posterior da impressora.
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8.

Encaixe as guias do cabo no lado direito ou esquerdo da parte traseira da impressora e passe o cabo de
alimentação pela lateral da impressora, conforme mostrado.

Cabo de alimentação
na lateral esquerda

Cabo de alimentação
na lateral direita

9.

Para a SC-P8000/SC-P9000, encaixe as argolas nas cordas do cesto de papel nas guias do cabo.

10.

Conecte o cabo de alimentação em uma tomada elétrica adequadamente aterrada.
Cuidado: Não use uma tomada controlada por um temporizador automático ou um interruptor. Caso
contrário, você pode desligar a impressora acidentalmente e causar danos ao cabeçote de impressão.
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Instalação da tinta
Use os cartuchos enviados com a impressora para o carregamento de tinta inicial. Durante o processo de
instalação, é normal que a maior parte da tinta de cada cartucho seja utilizada.
Os cartuchos enviados com sua impressora são fornecidos principalmente para carregar o sistema de tintas.
Certifique-se de encomendar um conjunto de cartuchos assim que for possível.
1.

Pressione o botão P alimentação para ligar a impressora.

2.

Selecione o idioma, data/hora e unidade de medida para a impressora.
Observação: Para a SC-P7000/SC-P9000, escolha a configuração de Modo de Cor que seja igual ao cartucho
de tinta que foi incluído com sua impressora. Essa configuração não pode ser mudada uma vez que o
processo de carregamento de tinta inicial começa.

Depois de cerca de um minuto, uma mensagem pedindo que instale um cartucho de tinta aparece no
visor LCD e as tampas do compartimento de tinta se abrem.
Cuidado: Não abra as tampas de tinta até que a trava seja solta.
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3.

Abra as duas tampas dos compartimentos de tinta.

4.

Remova os cartuchos de tinta de suas embalagens e, em seguida, agite cuidadosamente cada cartucho
por 5 segundos.

5.

Instale os cartuchos de tinta nos encaixes que correspondem a cada cartucho.
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SC-P6000/SC-P8000:
Compartimento de tinta esquerdo

Compartimento de tinta direito

Nº do
encaixe

Cartucho

Nº do
encaixe

Cartucho

1

Ciano (C)

6

Magenta vívido (VM)

2

Amarelo (Y)

7

Preto claro (LK)

3

Ciano claro (LC)

8

Preto claro claro (LLK)

4

Preto mate (MK)

9

Magenta claro vívido (VLM)

5

Preto fotográfico (PK)

SC-P7000/SC-P9000:
Compartimento de tinta esquerdo

Compartimento de tinta direito

Nº do
encaixe

Cartucho

Nº do
encaixe

Cartucho

1

Ciano (C)

7

Magenta vívido (VM)

2

Laranja (OR)

8

Preto claro (LK)

3

Amarelo (Y)

9

Verde (GR)

4

Ciano claro (LC)

10

Preto claro claro (LLK) ou Violeta (V)

5

Preto mate (MK)

11

Magenta claro vívido (VLM)

6

Preto fotográfico (PK)

Cuidado: Para a SC-P7000/SC-P9000, você deve escolher a configuração de Modo de Cor que seja igual ao
cartucho de tinta que foi incluído com sua impressora. A Standard Edition (edição padrão) para impressão
fotográfica e artística inclui o cartucho Preto claro claro (LLK), e a Commercial Edition (edição comercial) para
artes gráficas e aplicações de prova inclui o cartucho Violeta (V). Essa configuração não pode ser mudada
depois que o processo de carregamento de tinta inicial começar.

34 | Instalação da tinta

Segure cada cartucho com a seta apontando para a impressora. Em seguida, insira-os no encaixe até
que eles “cliquem” e travem no lugar. Certifique-se de encaixar cada cartucho completamente no
encaixe correto.

6.

Após instalar todos os cartuchos, feche as tampas dos compartimentos de tinta. A impressora começa a
carregar o sistema de suprimento de tinta e a luz P alimentação pisca.

Observação: Para a SC-P7000/SC-P9000, se você vir
sobre o ícone de tinta no painel de controle,
pode ter selecionado a opção errada de Modo de Cor. Desligue e volte a ligar a impressora, e selecione a
opção que seja igual ao conjunto de tintas que instalou.

Após a conclusão do carregamento da tinta, será necessário colocar papel na impressora antes que a
mensagem Operacional seja apresentada no visor.
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Colocação de papel em rolo
Você pode usar papel em rolo com um núcleo de 2 pol. (5 cm) ou 3 pol. (7,6 cm) e uma largura de até
61 cm para a SC-P6000/SC-P7000 ou 112 cm para a SC-P8000/SC-P9000.

Colocação do papel em rolo na impressora
1.

Abra a tampa do papel em rolo.
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2.

Empurre a trava para baixo com firmeza, depois mova o suporte do papel em rolo para a esquerda.

Observação: Você precisa empurrar a trava completamente para baixo. Se ela estiver levantada mesmo que
só um pouco, a trava ainda está ativada.
3.

Coloque o rolo em cima da impressora.
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4.

Se necessário, ajuste os adaptadores de mídia em rolo para que caibam no centro do papel em rolo.
Núcleo de 2 pol. (5 cm):

Núcleo de 3 pol. (7,6 cm):

5.

Solte a alavanca de tensão nos dois adaptadores.
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6.

Empurre os adaptadores para o centro do rolo de papel nas duas extremidades. Depois puxe para baixo
as alavancas de tensão.

7.

Mova o rolo de papel para a direita até que encoste na guia do papel em rolo.
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8.

Deslize o suporte do papel em rolo para alinhar o adaptador esquerdo com a seta u no suporte.

9.

Devagar, coloque o papel em posição.
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10.

Deslize o suporte do rolo de papel para a direita para prendê-lo na impressora. Certifique-se de que as
duas extremidades do papel em rolo estão presas nos adaptadores.

11.

Puxe a trava para cima para travar o papel no lugar.

12.

Se a luz

não estiver acesa, aperte o botão

.
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Colocação do papel em rolo para impressão
1.

Insira o papel na abertura e puxe-o para baixo até a margem do papel estar no centro da base.

Se o papel não sair da impressora, pode ser necessário diminuir a sucção apertando o botão
d Alimentação de papel. Certifique-se de retornar a sucção à configuração normal depois
de carregar o papel.
2.

Feche a tampa do papel em rolo.

3.

Pressione o botão

.

Observação: Se o papel em rolo tiver uma margem desigual ou danificada, isso poderá causar problemas
para cortá-la.
na colocação; pressione o botão
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4.

Pressione o botão
para mover o papel para a posição de impressão ou aguarde até que o papel se
mova para a posição automaticamente.

5.

Na tela que aparece no visor LCD, selecione Manter Definições Acima se as configurações estiverem
corretas, ou selecione Alterar Definições, depois ajuste as configurações.

6.

Pressione OK.

Para evitar dobras ou rugas no papel, remova-o da entrada de papel e enrole-o quando não estiver
imprimindo.
Observação: Consulte o Guia de referência rápida ou o Manual do usuário online para mais detalhes sobre
manuseio de papel.

Alinhamento do cabeçote de impressão
Alinhar adequadamente o cabeçote de impressora garante a melhor qualidade de impressão. Se houver
formação de faixas nos impressos, se parecerem granulados ou pouco nítidos, se houver falha no registro ou
“fantasmas”, é necessário fazer um alinhamento do cabeçote.
Embora você possa alinhar o cabeçote de impressão usando o utilitário da impressora, alinhar a impressora
a partir do painel de controle realizará rápida e automaticamente o alinhamento mais completo.
1.

Certifique-se de a impressora está ligada e que a impressora está carregada com o papel Epson
Doubleweight Matte incluído.
Observação: Certifique-se de selecionar o tipo correto de papel na impressora.

2.

Pressione o botão r Menu.

3.

Pressione o botão u ou d para selecionar Manutenção, depois pressione o botão r.

4.

Pressione o botão u ou d para selecionar Alinhamento Cabeças, depois pressione o botão r.

5.

Pressione o botão u ou d para selecionar Auto, depois pressione o botão r.

6.

Pressione o botão u ou d para selecionar Bi-D All Color. Você deve começar com esse tipo
de alinhamento.

7.

Pressione o botão OK para começar o processo de alinhamento.

8.

Quando o alinhamento bi-direcional terminar, repita este procedimento com a configuração Uni-D.

O alinhamento de cada cabeçote demora cerca de 10 minutos. O sensor de feixe branco da impressora lê o
padrão de alinhamento e ajusta a impressora automaticamente. Não abra a tampa frontal nem desligue a
impressora durante esse processo.
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Conexão ao seu sistema
Você pode usar as conexões de rede USB e/ou Ethernet.
Para a conexão USB, verifique se o seu sistema tem a porta adequada e se você possui um cabo blindado
padrão de 6 metros de comprimento ou mais curto.
Para conectar a um hub de rede, você precisa de um cabo padrão de rede RJ-45 CAT-6. Para conectar
diretamente à interface de rede do seu computador, você precisa de um cabo RJ-45 CAT-6 crossover.
1.

Verifique se tanto a impressora como o computador estão desligados.

2.

Conecte o cabo na porta adequada da impressora.

Conexão USB

Conexão de rede

Observação: Direcione o cabo de comunicação (USB ou Ethernet) através do guia de cabo não usado pelo
cabo de alimentação.
3.

Conecte a outra extremidade do cabo na porta adequada do computador, hub ou switch de rede.
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Instalação do software
Baixe e execute o pacote de software do seu produto:

•

global.latin.epson.com/Suporte/SCP6000

•

global.latin.epson.com/Suporte/SCP7000

•

global.latin.epson.com/Suporte/SCP8000

•

global.latin.epson.com/Suporte/SCP9000

Siga as instruções na tela para rodar o programa de instalação.

Atualização do firmware da impressora
Para manter os recursos e a funcionalidade da impressora atualizados, verifique as novas versões do
firmware no site de suporte da Epson e atualize a impressora, se necessário.

Verificação da versão atual do firmware
1.

Pressione o botão Menu.

2.

Pressione o botão d até que Estado Da Impressora esteja destacado e, em seguida, pressione OK.

3.

Pressione o botão d de novo até Versão Do Firmware aparecer, depois pressione OK. Note a versão
do firmware exibida. Quando terminar, pressione o botão l.

Atualização do firmware
Antes de atualizar o firmware da impressora, sua impressora deve estar ligada e conectada ao seu
computador ou rede, e o visor LCD deve mostrar o estado Operacional.
1.

Visite a página para o seu produto:
•

global.latin.epson.com/Suporte/SCP6000

•

global.latin.epson.com/Suporte/SCP7000

•

global.latin.epson.com/Suporte/SCP8000

•

global.latin.epson.com/Suporte/SCP9000
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2.

Clique em Drivers e Software.

3.

Localize o arquivo de firmware.

4.

Clique em Baixar ao lado do arquivo desejado.

5.

Clique duas vezes no arquivo de firmware que baixou.
Observação: Certifique-se de que a impressora está ligada e conectada ao seu computador ou a uma rede
antes de executar o arquivo de firmware.

6.

Siga as instruções na tela para instalar o novo firmware na sua impressora.
Cuidado: Não desligue a impressora enquanto o firmware estiver sendo atualizado. A impressora desliga
automaticamente quando a atualização do firmware tiver terminado.

Se você conectou a impressora a uma rede, siga as instruções na próxima seção para configurar a impressora
para rede.

Configuração da impressora na rede
Depois de conectar a impressora à rede, proceda da seguinte forma para configurá-la:
1.

Ligue a impressora.

2.

Inicie o EpsonNet Config.
O programa EpsonNet Config busca por todas as impressoras Epson na rede e exibe o endereço MAC
para cada impressora encontrada.

3.

Selecione a impressora que deseja configurar e clique em Configuração para acessar a tela de seleção
TCP/IP.

4.

Se necessário, entre em contato com o administrador da rede para obter instruções sobre como atribuir
um endereço IP adequado. Um endereço de IP estático é recomendado.
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