Epson® SureColor® P-Series
P6000/P7000/P8000/P9000

Guia de referência rápida

2 |

Conteúdo
Componentes da impressora ............................................................................................................. 3
Frente ......................................................................................................................................... 3
Traseira ...................................................................................................................................... 3
Painel de controle ....................................................................................................................... 4
Visor LCD ................................................................................................................................. 4
Seleção de mídia para a impressora .................................................................................................... 5
Utilização de papel em rolo ............................................................................................................... 6
Configuração de identificação e rastreamento automático de papel ............................................. 6
Colocação do papel na impressora .............................................................................................. 7
Corte manual do papel com o cortador integrado ....................................................................... 7
Impressão de linhas de corte ....................................................................................................... 7
Remoção de papel da impressora ................................................................................................ 8
Uso de folhas avulsas ....................................................................................................................... 11
Colocação de folhas avulsas ...................................................................................................... 11
Colocação de folhas de alta gramatura ...................................................................................... 12
Utilização do cesto de papel ............................................................................................................ 15
Coleta de impressos sob a impressora ....................................................................................... 15
Coleta de impressos pela frente da impressora .......................................................................... 16
Armazenamento do cesto de papel ............................................................................................ 18
Unidade opcional de enrolamento automático (apenas SC-P8000/SC-P9000) ............................... 18
Colocação de papel em rolo na unidade de enrolamento automático ........................................ 20
Enrolar os impressos para a frente ............................................................................................. 21
Enrolar os impressos para trás ................................................................................................... 23
Impressão usando o rolo de coleta automática .......................................................................... 24
Impressão ........................................................................................................................................ 26
Impressão com OS X ................................................................................................................ 26
Impressão em Windows ........................................................................................................... 28
Manutenção da impressora ............................................................................................................. 30
Verificação do estado da impressora ......................................................................................... 30
Substituição de cartuchos de tinta ............................................................................................ 30
Informações do estado da impressora ........................................................................................ 35
Verificação do estado da impressora através do driver da impressora ......................................... 36
Verificação e limpeza do cabeçote de impressão ........................................................................ 36
Alinhamento do cabeçote de impressão .................................................................................... 41
Pedido de suprimentos e acessórios opcionais .................................................................................. 42
Onde obter ajuda ............................................................................................................................ 43

Componentes da impressora | 3

Componentes 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.

Frente
Tampa do rolo de papel

Suporte para
rolos de papel

Suporte
para rolos
de papel
Tampa
frontal

Painel de
controle

Compartimento
de tinta
esquerdo

Compartimento
de tinta direito

Cesto de
papel

Rodinhas

Traseira
Interface para
equipamento
opcional

Interface USB
para computador

Interface de rede
Tanque de manutenção
(SC-P8000/SC-P9000
somente)

Encaixe para servidor
de impressão interno
opcional
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Tomada
de CA
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Painel de controle
Botão de alimentação de papel/seta para cima
Luz de
Papel

Luz de
Tinta

Botão de mudança
de tinta preta

Botão e
luz de
energia

Luz e botão de liberação
do papel

Botão OK
Menu botão

Luz e botão de
Pausar/Reiniciar

Botão de
corte do
papel
Botão de abertura
Botão de alimentação de
da tinta
papel/seta para baixo
Botão de origem do papel/
Visor
seta para a esquerda
LCD

Visor LCD
Tipo de
papel

Fonte de papel
e número
Rolo de papel
restante
Estado do tanque
de manutenção
Unidade de
enrolamento
automática
SpectroProofer®

Indicador de
tinta preta
Servidor de
impressão

Margem
de papel

Observação: O visor LCD da SC-P7000/SC-P9000 é mostrado com a configuração de tinta Violeta (V).
Os cartuchos de tinta mostrados irão variar com base no modelo de impressora.
Os ícones de estado na parte inferior esquerda do visor LCD aparecerão apenas se o acessório opcional
correspondente estiver instalado.

Seleção de mídia para a impressora | 5

Seleção de mídia para a impressora
Um dos principais elementos para obter impressões de qualidade profissional é a escolha de um papel
especialmente otimizado para a sua impressora. A Epson oferece uma variedade de papéis artísticos,
fotográficos e para rascunho, além de outros tipos de mídias para a impressora. A maioria da mídia
profissional da Epson está disponível em tamanhos desde folhas avulsas pequenas até papéis em rolo de
grande formato. Entre em contato com seu revendedor autorizado de imagens profissionais Epson para
mídia disponível.
A tabela seguinte mostra os tamanhos de papéis que podem ser utilizados:
Tamanhos de papel aceitos
Papel em rolo

Folhas avulsas

Largura

25,4 a 60,96 cm

182 mm até 620 mm

Comprimento

núcleo de 2 pol. (5 cm): 45 m
núcleo de 3 pol. (7,6 cm): 202 m

Até 91,4 cm

Diâmetro externo
máximo do rolo

núcleo de 2 pol. (5 cm): 103 mm
núcleo de 3 pol. (7,6 cm): 150 mm

—

Espessura

0,08 mm a 0,5 mm

0,08 a 1,5 mm

Largura

25,4 a 11,18 cm

182 mm até 1118 mm

Comprimento

núcleo de 2 pol. (5 cm): 45 m
núcleo de 3 pol. (7,6 cm): 202 m

Até 158 cm

Diâmetro externo
máximo do rolo

núcleo de 2 pol. (5 cm): 103 mm
núcleo de 3 pol. (7,6 cm): 150 mm

—

Espessura

0,08 mm a 0,5 mm

0,08 a 1,5 mm

SC-P6000/SC-P7000

SC-P8000/SC-P9000

Faça sempre um teste com uma amostra do papel na impressora antes de adquiri-lo em grandes
quantidades ou de imprimir trabalhos de grande volume. Se utilizar papéis ou outras mídias que não sejam
fabricadas pela Epson, talvez seja necessário ajustar várias opções e criar configurações especiais de papel.
Consulte o Manual de usuário eletrônico para mais detalhes.
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Utilização 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/P7000 ou 112 cm para a SC-P8000/SC-P9000. A troca manual de rolos
é um processo simples.

Configuração de identificação e rastreamento automático de papel
Antes de carregar papel em rolo na impressora, você pode configurar o rastreamento automático.
Isto imprime um código de barra na borda do papel que indica o tipo de mídia, o comprimento
do rolo e a configuração de alerta quando pressiona o botão
.
Quando a impressora está ligada ou papel em rolo está carregado, o código de barra é escaneado,
o tipo de mídia é definido automaticamente e exibido, e a quantidade de papel em rolo restante
aparece no visor LCD. Você verá uma mensagem de alerta quando o rolo estiver quase acabando.
Antes de começar, certifique-se de retirar qualquer mídia em rolo que esteja na impressora.
1.

Pressione o botão de Menu r.

2.

Pressione o botão d para selecionar Papel, depois pressione o botão r.

3.

Pressione o botão d para selecionar Papel em Rolo Restante.

4.

Pressione o botão r para selecionar Configuração restante.

5.

Pressione o botão u ou d, selecione Sim e pressione o botão OK. Você voltará ao menu
Papel em Rolo Restante.

6.

Pressione o botão d para selecionar Definir comprimento.

7.

Pressione o botão r, depois selecione o comprimento do papel em rolo carregado na impressora,
de 5 a 99,5 metros, depois pressione o botão OK. Você voltará ao menu Papel em Rolo Restante
Observação: Você pode trocar entre metros e pés usando a configuração Unidade: Comprimento no
menu Preferências.

8.

Pressione o botão d para selecionar Definir alerta comprim.

9.

Pressione o botão r, depois selecione o comprimento no qual você deseja receber uma mensagem de
alerta, de 1 a 15 metros, depois pressione o botão OK.

10.

Pressione o botão

para sair do menu.
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Colocação do papel na impressora
Consulte o Guia de instalação para instruções de como posicionar e colocar papel em rolo na impressora.

Corte manual do papel com o cortador integrado
Quando o Corte Automático está desativado, você pode cortar papel em rolo manualmente após o trabalho
de impressão terminar pressionando o botão
.
Observação: O cortador integrado pode não conseguir cortar alguns tipos de mídia. Tipos de mídia de alta
gramatura ou espessas podem deixar o cortador sem fio.
1.

Antes de imprimir, pressione o botão r Menu.

2.

Pressione o botão d para selecionar Papel, depois pressione o botão r.

3.

Pressione o botão d para selecionar Config. Papel em Rolo, depois pressione o botão r.

4.

Pressione o botão r para selecionar Corte Automático.

5.

Pressione o botão d ou u para selecionar Não.

6.

Pressione o botão OK para salvar a configuração. Uma marca aparece ao lado de Não.

7.

Pressione o botão

8.

Execute o trabalho de impressão.

9.

Pressione e solte o botão

10.

Se o papel não puder ser cortado pelo cortador integrado, aperte o botão d para alimentar o papel para
a posição de corte manual. Depois o corte manualmente.

para sair do menu.

para cortar o papel.

Impressão de linhas de corte
Quando o Corte Automático está desativado, você pode imprimir uma linha de corte (linha de página)
entre trabalhos de impressão como guia para corte manual.
1.

Pressione o botão r Menu.

2.

Pressione o botão d para selecionar Papel, depois pressione o botão r.

3.

Pressione o botão d para selecionar Config. Papel em Rolo, depois pressione o botão r.
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4.

Pressione o botão d para selecionar Linha De Página, depois pressione o botão r.

5.

Pressione o botão d ou u para selecionar Sim.

6.

Pressione o botão OK para salvar a configuração. Uma marca de visto aparece ao lado de Sim.

7.

Pressione o botão

para sair do menu.

Também é possível especificar linhas de corte no software do driver da impressora. Para instruções,
consulte o Manual do usuário online.

Remoção de papel da impressora
1.

Abra a tampa do compartimento do papel em rolo.
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2.

3.

Pressione o botão

para soltar o papel.

•

Se o rastreamento automático de mídia estiver ativado, o código de barra e a informação do papel
são impressos.

•

Se não estiver usando a unidade opcional de enrolamento automático, o papel é rebobinado
automaticamente.

•

Se estiver usando a unidade opcional de enrolamento automático, você precisa rebobinar o papel
usando o interruptor manual.

Empurre a trava para baixo firmemente para soltá-la. Depois mova o suporte do papel em rolo
completamente para a esquerda e remova-o do rolo.
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4.

Gire o papel para a frente de forma que ele descanse em cima da impressora.

5.

Puxe as alavancas de tensão para cima, depois remova os adaptadores do rolo de papel.

6.

Rebobine o papel cuidadosamente e coloque-o na sua embalagem original.
Observação: Papel em rolo deve ser armazenado na extremidade ou horizontalmente (se as tampas das
extremidades estiverem instaladas). Nunca armazene papel em rolo apoiado no canto da extremidade, pois
ele pode ficar achatado e causar problemas de imagem nos impressos.
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Uso de folhas avulsas
É possível imprimir em muitos tipos de papel em folhas avulsas e em outras mídias. A impressora aceita
folhas de larguras que vão de 18 cm a 61 cm para a SC-P6000/P7000 ou 112 cm para a
SC-P8000/SC-P9000.
É possível deixar papel em rolo na impressora ao imprimir folhas avulsas, porém remova o papel em rolo da
entrada de papel e enrole-o.
A maneira como o papel é carregado depende da sua espessura:
•

Para mídia mais fina do que 0,5 mm, consulte a seção abaixo.

•

Para mídia mais espessa do que 0,5 mm, consulte página 12.

Colocação de folhas avulsas
Coloque o papel na vertical (lado mais curto para dentro da impressora).
Você pode colocar folhas de papel de foto e de belas artes de até 0,5 mm de espessura sem pressionar
o botão
.
1.

Verifique se a impressora está ligada e a tampa de papel em rolo está fechada.

2.

Pressione o botão l, depois selecione Folha Solta a partir do menu Sistema de Alimentação.
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3.

Passe a folha pela abertura de papel até encontrar resistência. Verifique se a borda direita do papel está
reta e alinhada com a linha vertical da tampa do papel em rolo.

4.

Pressione o botão d. A folha vai para a posição de impressão 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.

7.

Imprima a página. Após a impressão, a folha permanece na impressora.

8.

Para remover o seu impresso, aperte o botão d enquanto segura a folha.

Colocação de folhas de alta gramatura
Para a maioria dos papéis, coloque o papel na vertical (lado mais curto para dentro da impressora).
Para a SC-P8000 e SC-P9000, papel com mais de 0,5 mm de espessura e 762 mm de comprimento deve
ser colocado na horizontal (lado mais longo para dentro da impressora).
1.

Verifique se a impressora está ligada e a tampa do compartimento de papel em rolo está fechada.

2.

Pressione o botão l, depois selecione Folha Solta a partir do menu Fonte de papel.
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3.

Pressione o botão

.

4.

Passe o papel pela abertura de papel. Verifique se as bordas direita e superior do papel estão retas e
alinhadas com as linhas horizontal e vertical da impressora.
Observação: Pode ser necessário aumentar a sucção pressionando o botão u. Isso ajuda a manter o papel
no lugar durante o carregamento e a impressão.

5. Pressione o botão

.

6. Pressione o botão
para mover o papel para a posição de impressão ou aguarde até que o papel
se mova para a posição automaticamente.
7. Na tela que aparece no visor LCD, selecione Manter Definições Acima se as configurações estiverem
corretas, ou selecione Alterar Definições, depois ajuste as configurações.
8. Pressione o botão OK.
9. Imprima a página. Após a impressão, a folha permanece na impressora.
10. Para remover o seu impresso, aperte o botão d enquanto segura a folha.
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Ajuste do espaço entre os rolos para papéis espessos ou finos
Talvez seja necessário ajustar o espaço entre os rolos ao imprimir em papéis especialmente espessos ou
finos. A opção padrão é Normal. Entretanto, se a qualidade de impressão não for satisfatória ao usar papéis
de baixa ou alta gramatura, pode ser necessário alterar essa opção.
Observação: Se você notar marcas nos primeiros centímetros dos impressos, isso é causado por papel enrolado
e golpes do cabeçote de impressão. Certifique-se de que o papel está plano. Você pode tentar também alterar a
opção do espaço entre rolos para Largo. Se isso não resolver o problema, tente alterá-la para Mais Largo.
1.

Pressione o botão r.

2.

Pressione o botão d para selecionar Config. Impressora, depois pressione o botão r.

3.

Pressione o botão r para selecionar Espaço Entre O Rolo.

4.

Utilize o botão u ou d para selecionar Estreito, Largo, Mais Largo, ou O Mais Largo.
Observação: Para evitar danos à impressora, não selecione a opção Estreito ao imprimir em mídia de alta
gramatura.

5.

Pressione o botão OK para salvar a configuração. Uma marca aparece ao lado da opção selecionada.

6.

Pressione o botão

para sair do menu.

Se você selecionou um espaço entre rolos que não é o padrão, os seguintes símbolos serão apresentados no
visor LCD como lembrete da opção estreita e larga:
O Mais
Largo
Mais
Largo
Largo
Estreito

Quando mudar de mídia, não se esqueça de alterar a configuração de volta para Normal.
Se estiver imprimindo em uma mídia que não foi fabricada pela Epson e não estiver utilizando um driver
Epson, talvez também seja necessário criar uma configuração de papel para otimizar seus resultados.
Consulte o Manual do usuário online para mais informações.
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Utilização do cesto de papel
O cesto de papel fica preso à impressora e coleta as impressões conforme elas saem da impressora. O cesto
protege as impressões contra sujeira e riscos. Você pode ajustá-lo para coletar o papel sob a impressora ou
na frente dela.
Observação: Para papéis artísticos e outros impressos sensíveis, não permita que impressos se empilhem no
cesto de papel.

Coleta de impressos sob a impressora
Siga estas etapas para coletar impressos sob a impressora:
1.

Levante as guias do papel e incline a frente do cesto para baixo.

2.

Abaixe as guias do papel, depois levante a frente do cesto completamente para cima. Prenda a frente do
cesto com as linguetas.

Observação: Se os impressos em papel fosco apresentarem faixas ou borrarem, eleve as guias de papel
um nível.
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3.

Para a SC-P8000/SC-P9000, ajuste o cesto baseado no tamanho do impresso.
•

2594 × 841 mm, A1 ou menor

•

Maior do que 594 × 841 mm, A1

Coleta de impressos pela frente da impressora
Siga as etapas abaixo para ajustar o cesto na frente da impressora. Use este método para papel com
mais de 0,5 mm de espessura ou impressos com 91,44 cm ou mais longos (para a SC-P6000/P7000),
ou 15,80 cm ou mais longos (para a SC-P8000/SC-P9000).
1.

Se estiver utilizando guias de papel, verifique se estão na frente do cesto.
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2.

Para a SC-P8000/SC-P9000, suspenda a parte traseira do cesto completamente para cima.

3.

Abra as linguetas na parte frontal do cesto e incline-o para baixo. Depois levante as guias de papel.

4.

Levante a frente do cesto para que a superfície fique firme. Depois abaixe as guias de papel para que os
impressos deslizem suavemente para o pano.
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Armazenamento do cesto de papel
Se não estiver usando o cesto de papel, você pode dobrá-lo para tirá-lo do caminho.
1.

Para a SC-P8000/SC-P9000, levante a parte traseira do cesto.

2.

Levante as guias de papel, depois ajuste as linguetas e suspenda a frente do cesto. Abaixe as guias
de papel.

Unidade opcional de enrolamento automático (apenas
SC-P8000/SC-P9000)
Se desejar imprimir imagens continuamente no papel em rolo e quiser que o papel seja enrolado
automaticamente, você pode usar a unidade opcional de enrolamento automático (somente
SC-P8000/SC-P9000).
Para instalar a unidade de enrolamento automático, siga as instruções no manual que veio com ela.
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Você pode enrolar a sua mídia impressa para a frente (com a superfície impressa virada para fora) ou para
trás (com a superfície impressa virada para dentro).
Observação: O papel Epson Doubleweight ou Singleweight Matte deve ser enrolado para a frente.

Enrolar para a frente

Enrolar para trás

A luz do sensor mostra o estado do rolo de coleta automática.
Luz do
sensor

Estado da luz do
sensor

Descrição

Acesa

Pronto para uso

Piscando
rapidamente

Operando

Piscando lentamente

Modo de economia de energia

Piscando bem
lentamente

A unidade de enrolamento automático possui um erro e
parou de funcionar; verifique a instalação e consulte o
Manual do usuário online para soluções adicionais.

Apagada

Desativado
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Colocação de papel em rolo na unidade de enrolamento automático
Antes de carregar o papel em rolo a unidade de enrolamento automático, verifique o seguinte:

•

Desligue a unidade de enrolamento automático para evitar ferimentos.

•

Certifique-se de que a borda inicial do papel esteja reta.

1.

Conecte o cabo de alimentação.

2.

Certifique-se de que a impressora esteja ligada e de que o ícone
apareça no visor LCD.

3.

Verifique se o papel em rolo foi colocado na impressora corretamente. Para instruções, consulte
o Guia de instalação.

4.

Pressione o botão l, depois selecione Papel Em Rolo a partir do menu e pressione OK.

5.

Pressione o botão d para carregar o papel na impressora até chegar ao núcleo do rolo de coleta.

do rolo de coleta automática

Continue com os passos na próxima seção se quiser enrolar os seus impressos para a frente ou vá para
página 23 se quiser enrolar os seus impressos para trás.
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Enrolar os impressos para a frente
1.

Prenda a borda da frente do papel com fita adesiva ao núcleo do rolo de coleta, primeiro no centro,
depois nas pontas esquerda e direita.

2.

Pressione o botão d para passar o papel para a frente e deixá-lo mais frouxo.
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3.

Coloque o botão Manual a unidade de enrolamento automático na posição Forward (para a frente)
e segure-o por um tempo até que ele enrole o papel pelo menos três voltas no rolo. Certifique-se de que
o papel fique um pouco frouxo entre o rolo de papel e o rolo de coleta automática.

Observação: Quando imprimir em certos tipos de papel, posicione o tensor na área frouxa do papel para
garantir uma boa qualidade de impressão. Consulte o Manual do usuário online para uma lista de papéis
que precisam deste tensor.
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Enrolar os impressos para trás
1.

Enrole a parte inferior do papel em rolo em volta da parte traseira do rolo como mostrado abaixo.
Prenda a borda da frente do papel com fita ao núcleo do rolo de coleta, primeiro no centro,
depois nas pontas esquerda e direita.

2.

Pressione o botão d para passar o papel para a frente e deixá-lo mais frouxo.
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3.

Coloque o botão Manual a unidade de enrolamento automático na posição Backward (para trás)
para que ele enrole o papel pelo menos três voltas no rolo. Certifique-se de que o papel fique um pouco
frouxo entre o rolo de papel e o rolo de coleta automática.

Impressão usando o rolo de coleta automática
Quando o rolo de coleta automática estiver instalado e o papel estiver preso a ele, você pode usá-lo para
enrolar seus impressos.
ADVERTÊNCIA: Não toque a unidade de enrolamento automático enquanto ela estiver funcionando; isso pode
causar ferimentos. Desligue a unidade de enrolamento automático antes de removê-lo da impressora; se o rolo
funcionar de forma inesperada, você pode se machucar.
Observação: Ao usar a unidade de enrolamento automático, a opção de Corte Automático deve estar definida
como Não no driver da impressora. Do contrário, uma mensagem de confirmação aparecerá para cada impresso.
1.

Coloque o botão Auto na posição Forward (para a frente) ou Backward (para trás), dependendo de
como você colocar o papel.
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2.

Envie um trabalho de impressão para a impressora. O sensor da unidade de enrolamento automático
ativa a unidade para tirar a folga do papel em rolo de 1/4 a 1/2 volta.

3.

Quando estiver pronto para remover os impressos, coloque o botão Auto na posição Off (desativado).

4.

Pressione o botão

5.

Para remover os impressos, gire a alavanca para destravar o rolo e deslize-o para a esquerda.
Segure o rolo com uma mão para que ele não caia.

6.

Remova o rolo de coleta automática do detentor do papel nas duas extremidades do rolo.

para cortar o papel.
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Impressão
Esta seção descreve impressão básica a partir do seu Mac ou Windows.® Para instruções detalhadas,
consulte o Manual do usuário online.

Impressão com OS X
1.

Abra uma foto ou documento em um programa de impressão, depois selecione o comando para
imprimir no seu aplicativo.

2.

Selecione seu produto como a Impressora.
Selecione seu produto Epson.

3.

Clique em Mostrar Detalhes.

4.

Selecione o Tamanho de papel para o tamanho de papel e fonte que está usando.
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5.

Selecione Definições da impressora no menu suspenso.

Observação: Em alguns programas, você pode ter que selecionar Avançado antes de poder selecionar
Definições de impressora. Para mais informações sobre as configurações da impressora, clique no botão ?.
6.

Selecione o Tipo de papel que seja igual ao papel que colocou.
Observação: O tipo de tinta mudará dependendo do tamanho e tipo de papel que selecionou. Para evitar
mudar tinta preta mais do que o necessário, defina a impressora para o tipo de tinta preta que você
geralmente usa.

7.

Selecione o Modo de impressão que seja igual ao conteúdo que está imprimindo.

8.

Selecione uma das opções de Modo de cores.
Observação:
Para instruções em gerenciamento de cor, visite www.epson.com/proimaging/iccprofiles.html. Para mais
informações sobre configurações de impressora, clique em Ajuda ou consulte seu Manual do usuário online.
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9.

Selecione uma Resolução de saída (opções disponíveis dependem do tipo de mídia selecionada).

10.

Clique em Imprimir.

Impressão em Windows
1.

Abra uma foto ou documento em um programa de impressão, e selecione a opção de impressão.

Selecione seu produto
Epson.
Clique aqui para abrir
o software da sua
impressora.

2.

Selecione seu produto, depois clique em Preferências ou Propriedades.
Observação: Se você vir um botão Configuração, Impressora ou Opções, clique nele. Depois clique em
Preferências ou Propriedades na próxima tela.

Impressão em Windows | 29

3.

Na aba Principal, selecione o Papel que seja igual ao papel que carregou.

4.

Para a configuração de cor, selecione Cor para qualquer tipo de impressão fotográfica. Para imprimir
fotos em preto e branco usando o modo Foto P&B avançada, consulte o Manual do usuário online
para instruções.

5.

Para a configuração de Qualidade, selecione Velocidade, Qualidade ou Qualidade máxima
(disponível apenas com certos tipos de mídia), ou selecione Qualidade de impressão para exibir
configurações avançadas.

6.

Escolha a fonte de papel na qual você colocou papel.

7.

Selecione uma das configurações de Modo.
Observação: Para instruções de gerenciamento de cor, visite www.epson.com/proimaging/iccprofiles.html.
Para mais informações sobre configurações de impressora, clique em Ajuda ou consulte seu Manual do
usuário online.

8.

Selecione o Tamanho de papel para o papel que colocou.
Se colocou papel em rolo, crie um tamanho de papel personalizado. Selecione Definido pelo usuário
no menu Tamanho, depois clique no botão Definido pelo usuário. Digite um nome para o tamanho
personalizado, depois digite uma altura e largura personalizada. Clique em Salvar, clique em OK,
depois selecione seu tamanho de papel personalizado no menu Tamanho.
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9.

Se estiver imprimindo fotos sem margem, selecione Sem margens, se disponível. Para ajustar a
configuração de expansão sem margem clique em Expansão.

10.

Para reduzir ou ampliar seu impresso ou imprimir frente e verso, clique na aba Leiaute de página
e selecione as configurações conforme necessário. (Clique em Ajuda ou consulte o Manual do usuário
online para detalhes.)

11.

Clique em OK para salvar as configurações.

12.

Clique em OK ou Imprimir para começar a imprimir.

Manutenção da impressora
Siga as instruções nesta seção para realizar manutenção básica da sua impressora. Para instruções
detalhadas, consulte o Manual do usuário online.

Verificação do estado da impressora
Antes de começar um trabalho de impressão grande, verifique os níveis de tinta. Se um dos cartuchos
estiver com o nível baixo, troque-o antes de começar. Ou você pode esperar até que o cartucho fique vazio,
substituí-lo e, então, continuar o trabalho sem nenhuma perda da qualidade de impressão. Entretanto,
é melhor trocar um cartucho com pouca tinta antes de iniciar um trabalho de impressão grande.
A maneira mais fácil de verificar os níveis de tinta é no visor LCD do painel de controle. Os números
acima dos ícones de tinta no visor LCD correspondem aos 11 encaixes de cartuchos de tinta da impressora.
Os ícones mostram a quantia aproximada de tinta restante.

Substituição de cartuchos de tinta
Quando a luz de tinta B está piscando e um ícone aparece acima de um cartucho no visor LCD, o cartucho
indicado está quase vazio. Verifique se dispõe de um cartucho para a substituição. Quando a luz de tinta
B fica acesa e o ícone aparece acima de um cartucho no visor LCD, o cartucho está vazio. É preciso trocar o
cartucho antes de continuar a impressão.
Observação: Substitua todos os cartuchos vazios. Você não pode imprimir se algum dos encaixes estiver vazio.
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É possível instalar qualquer combinação de cartuchos de 150, 350 e 700 ml. Use os seguintes cartuchos de
tinta Epson® UltraChrome® HD e UltraChrome HDXTM:
Cartuchos de tinta SC-P6000/SC-P8000
Compartimento Nº do
da tinta
encaixe

Cartucho

150 ml

350 ml

700 ml

Esquerdo

1

Ciano (C)

T834200

T824200

T804200

2

Amarelo (Y)

T834400

T824400

T804400

3

Ciano claro (LC)

T834500

T824500

T804500

4

Preto mate (MK)

T834800

T824800

T804800

5

Preto fotográfico (PK)

T834100

T824100

T804100

6

Magenta vívido (VM)

T834300

T824300

T804300

7

Preto claro (LK)

T834700

T824700

T804700

8

Preto claro claro (LLK)

T834900

T824900

T804900

9

Magenta claro vívido (VLM)

T834600

T824600

T804600

Direito

Cartuchos de tinta SC-P7000/SC-P9000
Compartimento
da tinta

Nº do
encaixe

Cartucho

150 ml

350 ml

700 ml

Esquerdo

1

Ciano (C)

T834200

T824200

T804200

2

Laranja (OR)

T834A00 T824A00

T804A00

3

Amarelo (Y)

T834400

T824400

T804400

4

Ciano claro (LC)

T834500

T824500

T804500

5

Preto mate (MK)

T834800

T824800

T804800

6

Preto fotográfico (PK)

T834100

T824100

T804100

7

Magenta vívido (VM)

T834300

T824300

T804300

8

Preto claro (LK)

T834700

T824700

T804700

9

Verde (GR)

T834B00 T824B00

T804B00

10

Preto claro claro (LLK)

T834900

T804900

Violeta (V)

T834D00 T824D00 T804D00

Magenta claro vívido (VLM)

T834600

Direito

11

T824900

T824600

T804600
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Observação: Recomendamos que você utilize cartuchos de tinta Epson genuínos e não recarregue os cartuchos.
Outros cartuchos de tinta não funcionarão e podem causar danos não cobertos pela garantia.
Rendimentos variam consideravelmente dependendo das imagens impressas, configurações de impressão, tipo
de papel, frequência do uso e temperatura. Para manter a qualidade de impressão, uma quantia pequena da tinta
permanece no cartucho mesmo depois que a luz de tinta B acende.
Para obter os melhores resultados na impressão, utilize o cartucho dentro de seis meses após a abertura da
embalagem.
Cuidado: Deixe o cartucho esgotado na impressora até que esteja pronto para substituí-lo.
Para evitar a ocorrência de erros de tinta, nunca troque os cartuchos de tinta com a impressora desligada.

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para achar o
revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson assim como descrito em página 43.
Antes de começar, verifique se a impressora está ligada.
1.

Anote a cor do cartucho que está vazio ou com pouca tinta.

2.

Pressione o botão

3.

.

•

Se a tinta em um ou mais cartuchos estiver completamente esgotada, a tampa correspondente
destravará.

•

Se a tinta não estiver completamente esgotada, selecione o compartimento de tinta que deseja abrir
e aperte OK.

Abra completamente a tampa do compartimento da tinta.
Cuidado: Não abra a tampa do compartimento de tinta até que a trava seja solta.
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4.

Pressione o cartucho que deseja substituir. O cartucho será solto.

5.

Retire o cartucho de tinta vazio da impressora. Guarde o primeiro lote de cartuchos vazios para que
possa utilizá-los para transportar a impressora, se necessário.

ADVERTÊNCIA: Não agite o cartucho vazio, pois pode haver vazamento de tinta. Caso suje suas mãos
de tinta, lave-as com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os
imediatamente com bastante água. Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance de crianças.
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6.

Verifique se o cartucho de substituição tem a cor correta e, em seguida, retire-o da embalagem.
Balance delicadamente o cartucho por cerca de 5 segundos antes de instalá-lo, mas tenha cuidado
para não tocar no chip presente no cartucho.

7.

Segure o cartucho com a seta apontando para a impressora. Depois insira o cartucho no encaixe até
que ele faça um “clique” e trave no lugar. Não exerça força sobre o cartucho.

Cuidado: Remova e reinsira cartuchos apenas quando necessário. Caso contrário, você pode comprometer
a vedação da válvula das agulhas e permitir a entrada de ar nos tubos de tinta, provocando danos aos jatos.
Observação: Se os cartuchos não forem usados frequentemente, recomenda-se que você remova os
cartuchos a cada 3 meses, balance-os por 10 segundos e os reinsira na impressora.
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8.

Feche a tampa do compartimento da tinta.

Espere até que a impressora verifique os cartuchos de tinta e carregue o sistema de fornecimento
de tinta, se necessário.
Cuidado: Nunca desligue a impressora enquanto tinta está carregando pois você desperdiçará tinta.

Informações do estado da impressora
A folha de estado mostra algumas das configurações atuais, o número de páginas e o estado do tanque
de manutenção.
1. Verifique se o papel foi colocado na impressora.
2. Pressione o botão de Menu r.
3. Pressione o botão d para selecionar Estado Da Impressora, depois pressione o botão r.
4. Pressione o botão d para selecionar Imprimir Folha Estado, depois pressione o botão r.
5. Pressione o botão OK para começar a imprimir.
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Verificação do estado da impressora através do driver da impressora
O utilitário Epson Status Monitor instalado com o driver da impressora permite verificar os níveis de tinta
da impressora e o nível do(s) reservatório(s) de manutenção. Siga as instruções abaixo para usar o utilitário
para verificar o estado.
1.

2.

Execute um dos seguintes procedimentos para acessar os utilitários da impressora:
•

OS X: No menu Apple ou no Dock, selecione Preferências do Sistema. Selecione
Impressoras e Scanners, Impressão e fax ou Impressão e escaneamento, selecione seu
produto e selecione Opções e Suprimentos. Selecione Utilitário e selecione Abrir o utilitário
de impressão.

•

Windows: Clique duas vezes no ícone

no canto inferior direito da sua tela (na barra de tarefas).

Selecione EPSON Status Monitor.
O software verifica a quantidade de tinta na impressora no(s) tanque(s) de manutenção e exibe as
seguintes janelas:

Verificação e limpeza do cabeçote de impressão
Se a imagem impressa apresentar uma mudança nas cores ou linhas horizontais, verifique o cabeçote de
impressão para saber se há jatos obstruídos ou defletidos. Se necessário, você pode executar um ciclo de
limpeza para limpar os jatos.
Você também pode ativar a opção de verificação dos jatos no painel de controle da impressora.
A impressora verificará os jatos periodicamente ou antes de cada trabalho de impressão e os limpará
quando necessário.
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Verificação e limpeza automática do cabeçote de impressão
A impressora verifica automaticamente os jatos e executa a limpeza, se necessário. Você pode especificar a
frequência com que quer que isso ocorra ou pode desativar esta opção. Você também pode imprimir um
padrão de verificação dos jatos regularmente, para que possa verificá-lo.
1.

Pressione o botão r Menu.

2.

Pressione o botão d para selecionar Config. Impressora, depois pressione o botão r.

3.

Pressione o botão d para selecionar Verif. Jactos Auto, depois pressione o botão r.

4.

Pressione o botão d até selecionar Definição Limpeza Auto, depois pressione o botão r.

5.

Selecione uma das seguinte opções e depois aperte OK:
•

Periodicamente: A impressora verifica periodicamente os jatos e executa um ciclo de limpeza se

necessário (padrão).
•

Todas as Tarefas: A impressora verifica automaticamente os jatos e executa um ciclo de limpeza,
se necessário, antes de cada tarefa de impressão. Esse processo usa uma quantia pequena de tinta
(e nenhum papel) e é recomendado se for imprimir trabalhos grandes de impressão.

•

Não: A impressora não executará verificações automáticas dos jatos e ciclos de limpeza.

6.

Pressione o botão l.

7.

Pressione o botão d para selecionar Imprimir Padrão Jactos, depois pressione o botão r.

8.

Selecione com que frequência você quer que a impressora imprima automaticamente um padrão de
verificação dos jatos. Essas configurações entram em efeito somente quando imprimir em papel em
rolo. Pressione OK para salvar a configuração.

Verificação do cabeçote de impressão utilizando o painel de controle
Você pode imprimir uma verificação dos jatos a partir do painel de controle e examine-o para determinar
se os jatos estão entupidos ou desalinhados. Depois você pode executar um ciclo de limpeza, se necessário.
Antes de começar, certifique-se de ter colocado papel em rolo ou uma folha avulsa que seja tamanho
carta/A4 ou maior.
1.

Pressione o botão r Menu.

2.

Pressione o botão r para selecionar Manutenção.
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3.

Pressione o botão r para selecionar Verificar Jactos, depois pressione OK para começar a imprimir o
padrão de verificação dos jatos.

4.

Após a impressão do padrão, utilize uma lupa de ao menos 10× para analisá-lo.
Cuidado: Não execute um ciclo de limpeza quando um papel espesso estiver carregado na impressora.

•

Se o padrão parecer bom, como o ilustrado abaixo, o cabeçote de impressão está limpo.

•

Se pontos ou segmentos estiverem faltando ou fora do lugar, conforme mostrado abaixo, execute
um ciclo de limpeza conforme descrito na página 40. Em seguida, imprima outro padrão de
verificação dos jatos para verificar se os jatos estão limpos.

Verificação do cabeçote de impressão utilizando um computador
Siga as instruções abaixo para utilizar o software da impressora para verificar os jatos do cabeçote de
impressão e limpá-los, caso seja necessário:
1.

Verifique se o papel foi colocado na impressora.

2.

Execute um dos seguintes procedimentos para acessar os utilitários da impressora:
•

OS X: No menu Apple ou no Dock, selecione Preferências do Sistema. Selecione
Impressoras e Scanners, Impressão e fax ou Impressão e escaneamento, selecione seu
produto e selecione Opções e Suprimentos. Selecione Utilitário e selecione Abrir o utilitário
de impressão.

•

Windows: Clique duas vezes no ícone

no canto inferior direito da sua tela (na barra de tarefas).
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Você verá um menu como este:

3.

Clique em Verificação dos jatos e siga as instruções na tela.

4.

Após a impressão do padrão, utilize uma lupa de ao menos 10× para analisá-lo.
•

Se o padrão não tiver lacunas, o cabeçote de impressão está limpo.

•

Se pontos ou segmentos estiverem faltando ou fora do lugar, conforme mostrado abaixo, execute
um ciclo de limpeza conforme descrito na página 40. Em seguida, imprima outro padrão de
verificação dos jatos para verificar se os jatos estão limpos.

Cuidado: Não execute um ciclo de limpeza quando um papel espesso estiver carregado na impressora.
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Execução de ciclos de limpeza
Você pode executar vários tipos de ciclo de limpeza a partir do painel de controle (ou do Epson LFP
Remote Panel2): limpeza normal, limpeza profunda e limpeza potente.
Observação: Execute os ciclos de limpeza profunda e limpeza potente somente se a limpeza normal não for o
suficiente para limpar os jatos. Os ciclos de limpeza profunda e limpeza potente usam uma grande quantidade de
tinta e devem apenas ser usados se necessário. Para detalhes sobre execução de um limpeza potente, consulte
o Manual do usuário online.

Os cartuchos precisam estar com pelo menos 50% de tinta para utilizar a limpeza profunda. Pode ser
necessário trocar um cartucho com nível baixo para poder executar esse ciclo de limpeza. Depois da
limpeza, reinsira o cartucho antigo.
Cuidado: Não execute um ciclo de limpeza quando uma mídia espessa estiver carregada na impressora.
1.

Imprima uma verificação dos jatos para confirmar se o cabeçote requer limpeza, como descrito na
página 40.

2.

Certifique-se de que a impressora esteja pronta e de que a luz de tinta B no painel de controle da
impressora não esteja acesa ou piscando.

3.

Pressione o botão r Menu.

4.

Pressione o botão d para selecionar Manutenção.

5.

Pressione o botão d para selecionar Limpeza das Cabeças, depois pressione o botão r.

6.

Pressione o botão u ou d para selecionar os pares de jatos que precisam de limpeza, depois pressione
o botão OK para selecioná-los. Para limpar todos os jatos, selecione Todos os Jactos, depois
pressione o botão OK.

7.

Pressione o botão r.

8.

Selecione o nível de potência da limpeza, depois pressione OK para começar o ciclo de limpeza.

9.

Quando a limpeza terminar e a luz de energia parar de piscar, uma tela de confirmação aparece.
Selecione Verificar Jactos e pressione OK para imprimir a verificação dos jatos novamente
e confirmar que o cabeçote está limpo. Para uma limpeza eficiente, sempre faça uma verificação dos
jatos entre os ciclos.
Se o padrão ainda tiver segmentos faltando ou desvios após o ciclo de limpeza profunda, desligue a
impressora e a mantenha desligada de um dia para outro. Limpe novamente o cabeçote de impressão
na manhã seguinte usando os ciclos normais de limpeza. Se ainda houver segmentos faltando, consulte
o Manual do usuário online para detalhes sobre como realizar um ciclo de limpeza potente.
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Alinhamento do cabeçote de impressão
Alinhar adequadamente o cabeçote da impressora garante a melhor qualidade de impressão. Se houver
faixas nos impressos, se eles parecerem granulados ou pouco nítidos, se houver falha no registro ou
“fantasmas”, é necessário realizar um alinhamento do cabeçote.
Embora você possa alinhar o cabeçote de impressão usando o utilitário da impressora, alinhar o cabeçote a
partir do painel de controle realizará rápida e automaticamente o alinhamento mais completo.
Se você ainda não o fez, execute a verificação dos jatos antes de alinhar o cabeçote de impressão (consulte a
página 40).
1.

A impressora deve estar ligada e com papel Epson Doubleweight Matte, Epson Enhanced Matte ou
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster.
Observação: Certifique-se de selecionar o tipo correto de papel na impressora.

2.

Pressione o botão r Menu.

3.

Pressione o botão r para selecionar Manutenção.

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, depois pressione o botão OK. Você deve
começar com esse tipo de alinhamento.

7.

Pressione o botão OK para começar o processo de alinhamento.

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.
Quando o alinhamento bidirecional estiver concluído, seu produto estará adequadamente alinhado. Se não
estiver, repita o procedimento com a configuração Uni-D.
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Pedido de suprimentos e acessórios opcionais
Peça

Número de referência

Cartuchos de tinta

Consulte a página 30 para
visualizar a lista completa.

Caixa de manutenção de tinta para substituição

C13T699700

SpectroProofer 24” UVS

Spectro24UVS

SpectroProofer 44” UVS

Spectro44UVS

Unidade de enrolamento automático (SC-P8000/SC-P9000)

C12C815321

Servidor de impressão interno

C12C848031

Adaptadores de papel em rolo adicionais

C12C811241

Lâmina de corte da impressora para substituição

C12C815331

É possível adquirir equipamento opcional e tintas e papéis originais da Epson de um revendedor autorizado
Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson assim como descrito na
página 43.
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Onde obter ajuda
A Epson oferece suporte técnico e informações sobre instalação, configuração e operação dos produtos de
impressão profissional por meio de seus serviços de atendimento telefônico ou pela internet.
Brasil
Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376
Outras regiões: 0800-880-0094
Antes de ligar, certifique-se de ter em mãos:

•

O número de série da sua impressora: ___________________________

•

Comprovante de compra e data: ___________________________

Dica: Visite o site da assistência técnica da Epson no endereço global.latin.epson.com/Suporte e selecione
seu produto para obter soluções para os problemas mais comuns.

Visite o site da Epson no Brasil em global.latin.epson.com/Suporte e selecione o seu produto para obter
soluções para problemas comuns. É possível fazer o download de drivers, firmware e documentação,
consultar perguntas frequentes e conselhos para resolução de problemas ou enviar um e-mail à Epson com
suas perguntas.

EPSON, UltraChrome, SpectroProofer, e SureColor são marcas registradas, UltraChrome HDX é uma marca comercial e
EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.
Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e outros países.
Aviso geral: outros nomes de produtos são utilizados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas
comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.
Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.
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