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Remoção da embalagem e montagem da impressora

Observação: A não ser que seja indicado do contrário, as ilustrações neste manual mostram a SureColor® 
S40600, mas as instruções se aplicam a todos os modelos.

Antes de começar, certifique-se de que tem espaço suficiente para configurar e utilizar a impressora. 
Ao escolher um lugar para a impressora, selecione um local que forneça acesso fácil à impressora e que 
esteja dentro das condições operacionais da impressora (15 a 35 °C]; 20 a 80% de umidade sem 
condensação). As ilustrações a seguir mostram o espaço mínimo necessário para usar a impressora:

Cuidado: Evite locais sujeitos a luz solar direta, calor excessivo, umidade, fumaça, poeira, areia ou vibrações de 
outros equipamentos. Não incline a impressora mais do que 10° ao movê-la.

ALERTA: São necessárias oito pessoas para desembalar e instalar a impressora. Certifique-se de que a 
impressora seja colocada em um local plano e estável que seja bem ventilado e capaz de suportar os seguintes 
requisitos de peso e energia de cada impressora:

• SC-S40600 — 279 kg; acesso a uma ou mais tomadas para 2 cabos de alimentação com uma 
amperagem total de 20 A a 100 V ou 10 A a 240 V

• SC-S60600 — 291 kg; acesso a uma ou mais tomadas para 3 cabos de alimentação com uma 
amperagem total de 21 A a 100 V ou 10,5 A a 240 V

• SC-S80600 — 284 kg; acesso a uma ou mais tomadas para 2 cabos de alimentação com uma 
amperagem total de 20 A a 100 V ou 10 A a 240 V
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177 cm

274 cm

50 cm

50 cm
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Os seguintes itens estão incluídos:

Impressora e base
:



5 | Remoção da embalagem e montagem da impressora

Rolo de coleta automática e unidade de alimentação do papel
:

Sistema de secagem de impresso (incluído com a SC-S60600)

Suprimentos de manutenção

Observação: Os suprimentos de manutenção não são necessários para a instalação. Para mais informações 
sobre uso, consulte o Guia de referência rápida ou o Manual de usuário eletrônico.

Depois de desembalar a impressora e a base, guarde a caixa e o material de embalagem caso precise 
transportar a impressora mais tarde.
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Montagem da base de suporte

Você precisa das seguintes peças para montar a base:

Observação: Recomenda-se ter 3 ou mais pessoas para montar a base.

1. Deslize a haste de suporte horizontal maior em ambas as pernas. 

2. Utilize a extremidade longa da chave sextavada para apertar os parafusos pré-colocados em cada 
extremidade da haste de suporte horizontal.
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3. Deslize ambas as hastes de suporte horizontal menores para dentro.

4. Use a chave Allen para apertar o parafuso em cada um dos quatro cantos.
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5. Fixe o apoio do reservatório de resíduos de tinta no lado direito da base e prenda-a usando um 
parafuso B. 

6. Deslize o prato de segurança ajustável (parte escura no passo 1 abaixo) e prenda o apoio do reservatório 
de resíduos de tinta nele usando dois parafusos B. Fixe o outro apoio do reservatório de resíduos de 
tinta e prenda-o usando um parafuso B.
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7. Insira os clipes de suporte de três cabos nos orifícios mostrados.

Instalação da impressora

Você precisa das seguintes peças para instalar a impressora na base:

1. Trave os rodízios na base para evitar que se mova.
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2. Levante o trinco prendendo as barras para transporte e remova-as da parte posterior da impressora. 

3. Na frente da impressora, insira as barras para transporte em ambos os lados, com os parafusos de 
bloqueio voltados para o lado, conforme mostrado. Após inseri-las, gire as barras 90° no sentido 
anti-horário para travá-las na posição correta. Isso evita que a impressora deslize quando for levantada.
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ALERTA: Use pelo menos oito pessoas para carregar a impressora como mostrado.

Observação: Para evitar de pisar na caixa embaixo da impressora, tente colocar a impressora ao lado da 
base antes de levantar a impressora.

4. Levante a impressora e coloque-a na base de suporte. Você deve alinhar a parte inferior da impressora 
com a parte superior da base como mostrado.



Instalação da impressora | 12

5. Remova as barras para transporte.

6. Prenda a impressora na base de suporte usando oito parafusos A e arruelas.

7. Prenda o aquecedor à impressora usando dois parafusos B.
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8. Abra a tampa frontal e remova os materiais de proteção.

Observação: Tenha cuidado para não prender seu dedo ao abrir ou fechar a tampa frontal.

9. Remova a cobertura protetora do tubo de resíduos de tinta e depois passe o tubo pelo orifício na 
estrutura.

10. Abra os dois trincos na lateral da base e prenda o tubo de resíduos de tinta. Certifique-se de que os 
prendedores no tubo estão abaixo do trinco inferior, depois feche ambos os trincos.
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Observação: O tubo de resíduos de tinta não deve estar espremido em nenhum lugar para evitar que tinta 
se prenda ali.

11. Remova a tampa do reservatório de resíduos de tinta e instale o reservatório no apoio. Certifique-se de 
que o tubo de resíduos de tinta está inserido na abertura.

Observação: Guarde a tampa do reservatório de resíduos de tinta. O reservatório deve ser vedado de 
maneira adequada para o descarte. 

Cuidado: Etiquetas de alerta de cuidado em vários idiomas 
estão incluídas. Se for o caso, coloque a etiqueta de 
cuidado para o seu idioma sobre a etiqueta em inglês.
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Instalação da unidade do rolo de coleta automática

Você precisa das seguintes peças para montar e fixar o sistema de coleta:

Cuidado: Use duas pessoas para carregar a unidade do rolo de coleta automática.

1. Fixe o suporte ao lado esquerdo da base.
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2. Desça a unidade do rolo de coleta automática na frente da base.

3. Prenda o lado esquerdo da unidade do rolo de coleta automática à base usando quatro parafusos A.

4. Use oito parafusos A adicionais para prender as laterais dos apoios. Prenda os parafusos de fora (A) 
antes de apertar os parafusos de dentro (B).

B B

A

A
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Observação: Você deve pressionar os canos para baixo enquanto aperta os parafusos.

5. Remova o material e a fita de proteção de ambos os lados da base.

6. Abaixe a barra de tensão em direção ao parafuso de dentro em cada lado da base.
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7. Deslize a barra de tensão para frente para se prender nos parafusos.

8. Levante a barra de tensão e use o trinco magnético para segurá-la no lugar.

9. Insira o trinco do parafuso de orelhas nos orifícios no lado direito da base e aperte-o.



19 | Instalação da unidade de alimentação de papel

10. Insira o trinco do parafuso de orelhas nos orifícios no lado esquerdo da base e aperte-o.

Instalação da unidade de alimentação de papel

Você precisa das seguintes peças para montar e fixar unidade de alimentação de papel:

Cuidado: Use duas pessoas para carregar a unidade de alimentação de papel.

Observação: Você deve instalar a unidade do rolo de coleta automática e barra de tensão como descrito na page 15, antes de 
instalar a unidade de alimentação de papel.
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1. Remova o núcleo do rolo da unidade de alimentação de papel.

Observação: Não jogue o núcleo do rolo fora.

2. Por trás da impressora, fixe o apoio ao lado direito da impressora.

3. Desça a unidade de alimentação de papel na base conforme mostrado.
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4. Prenda a unidade de alimentação de papel no lado direito usando quatro parafusos A.

5. Use oito parafusos A adicionais para prender as laterais dos apoios. Prenda os parafusos de fora (A) 
antes de apertar os parafusos de dentro (B).

Observação: Você deve pressionar os canos para baixo enquanto aperta os parafusos.

A

B B

A
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Conexão dos cabos

Você precisa das seguintes peças para conectar os cabos:

1. Desamarre o cabo de comunicação atrás da impressora.

2. Levante a tampa de porta.
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3. Conecte o cabo de comunicação à porta. Depois passe o cabo pelos ganchos de suporte de cabo.

4. Feche a porta. Depois passe o cabo de comunicação pelo suporte de cabo.
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5. Da frente da impressora, passe o cabo pelos clipes de suporte de cabo na lateral da base.

Observação: O tubo de resíduos de tinta não deve estar espremido em nenhum lugar para evitar que tinta 
se prenda ali.

6. De trás da impressora, conecte a outra ponta do cabo de comunicação e prenda-o.

A B

A
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7. Conecte o cabo do rolo de coleta.

8. Insira o clipe de suporte de cabo.

9. Conecte os dois cabos de alimentação atrás da impressora e passe-os pelos clipes de suporte de cabo 
tanto na impressora quanto na base.

B



Instalação do sistema de secagem de impresso (incluído com a SC-S60600) | 26

10. Conecte os cabos de alimentação a uma tomada.

Cuidado: Use apenas o tipo de energia elétrica indicado na etiqueta da impressora.

11. Gire os pés ajustáveis da base usando a chave incluída. Ajuste os pés até que ambos os lados da base 
estejam nivelados e os rodízios não estejam tocando no chão.

Instalação do sistema de secagem de impresso (incluído com a SC-S60600)

Você precisa das seguintes peças para montar e fixar o sistema de secagem de impresso:

Siga as instruções no manual incluído com o sistema de secagem de impresso para instalá-lo.
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Instalação de cartuchos de tinta

Antes de instalar os cartuchos de tinta, primeiro você precisará lavar o cabeçote de impressão usando 
cartuchos de limpeza.

Observação: Você precisa ter tinta e cartuchos de limpeza (não incluídos) antes de começar. 

1. Pressione o botão de energia P para ligar a impressora.

2. Siga as instruções no visor LCD para selecionar as configurações iniciais, tais como idioma, data e 
modo de cores (somente SC-S80600).

Observação: Você pode mudar essas configurações mais tarde usando o painel de controle do produto. 
Consulte o Manual de usuário eletrônico para obter ajuda.

3. Continue seguindo as instruções no painel de controle para lavar o cabeçote de impressão. Será pedido 
que você realize as seguintes tarefas sequenciais: instalar os cartuchos de limpeza, carregar o líquido de 
limpeza, remover os cartuchos de limpeza e descarregar o líquido de limpeza.

4. Quando for pedido que instale os cartuchos de tinta, desembale os cartuchos e balance cada um 
15 vezes em 5 segundos. Para usuários da SC-S80600, balance os cartuchos OR, WH e MS um pouco 
mais; cerca de 50 vezes em 15 segundos.

Observação: Não toque na placa de circuitos integrados do cartucho.
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5. Insira os cartuchos de tinta conforme mostrado e siga as instruções no painel de controle para concluir 
o carregamento de tinta. O carregamento de tinta estará completo quando você vir uma mensagem no 
visor LCD para colocar papel.

Cuidado: Não desligue a impressora enquanto ela estiver carregando senão poderá desperdiçar tinta.

Observação: Você deve inserir o cartucho de tinta da cor certa em cada compartimento. Para usuários da 
SC-S80600, consulte a tabela a seguir para determinar o cartucho correto a inserir no compartimento da 
extrema direita (WH/MS/CL).

Se você selecionou este modo de cor... Insira este cartucho

9 cores Cartucho de limpeza

10 cores (com WH) Cartucho de tinta Branco (WH)

10 cores (com MS) Cartucho de tinta Prata metálico (MS)
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Instalação do software

Insira o pen drive USB ONYX® incluído no seu computador e siga as instruções na tela para instalar o 
software ONYX GamaPrint™ Pro RIP. Se você não tiver o pen drive USB ONYX ou não quiser usar o 
software RIP incluído, visite o site de suporte técnico da Epson no endereço www.epson.com.br/suporte 
e localize o seu modelo para baixar o software necessário.

Conexão ao seu sistema

Você pode utilizar conexões de rede Ethernet e/ou USB. 

Para a conexão USB, certifique-se de que seu sistema tem a porta apropriada e que você possui um cabo 
blindado padrão com 10 metros ou menos de comprimento. 

Observação: Não conecte a impressora até que uma tela de instalação do software peça que faça a conexão.

Para se conectar a um hub de rede, ou diretamente à interface de rede de seu computador, é necessário um 
cabo de rede padrão RJ-45 CAT-6.

1. Certifique-se de que a impressora está desligada.

2. Ligue o cabo de interface na porta apropriada da impressora.

3. Ligue a outra extremidade do cabo na porta apropriada no seu computador, ou comutador ou hub 
de rede.

4. Passe o cabo de interface pelo suporte de cabo na base da impressora, junto com os cabos de 
alimentação.

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

www.epson.com.br/suporte
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Configuração da impressora para sua 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 que você instalou com o pen drive USB que acompanha sua 
impressora, procura por todas as impressoras Epson na rede e exibe o endereço MAC de cada 
impressora que encontra.

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

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

Definição de uma senha administrativa

Se seu computador está conectado à impressora por uma conexão de rede, recomenda-se que você defina 
uma senha administrativa após instalar o software do produto.

Observação: Escreva ou anote a senha. Se esquecer ou perder a senha, consulte o Manual de usuário eletrônico 
para obter ajuda.

1. Abra um navegador da web a partir de um computador conectado à impressora.

2. Digite o endereço IP do seu produto na barra de endereço.

3. Clique em Senha a partir do menu de navegação.

4. Digite uma senha e depois feche o navegador.

Atualização do firmware da impressora

Se você instalou o Epson Control Dashboard, abra o aplicativo e visualize a seção de ajuda para obter 
instruções sobre atualização do firmware da impressora. Isso ajudará a garantir que os recursos e 
funcionalidade da sua impressora estejam atualizados.



EPSON e SureColor são marcas registradas, e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson 
Corporation. 

Aviso Geral: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, 
podendo ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

Estas informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.
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