
Instale a cesta de papel
1  Prenda as hastes na cesta de papel conforme mostrado.

2  Insira a extremidade das hastes nas pernas da frente da base até que elas 
travem no lugar.

3  Passe a lona da cesta pela parte traseira da impressora. Certifique-se de 
que a lona esteja abaixo da barra de apoio.

4   Prenda as argolas da cesta nos ganchos na base conforme mostrado.

5  Prenda as argolas da cesta nos ganchos nas pernas da frente da base.

6  Empurre a cesta de papel na direção da base da impressora para fechá-la.

Epson® SureColor® T3470/T5470/T5470M

Guia de instalação
IMPORTANTE: Antes de usar este produto, certifique-se de ler estas instruções 
e as instruções de segurança no Manual do usuário online.

As ilustrações mostram a SureColor T3470, mas os passos são os mesmos para 
todos os modelos, a não ser que seja especificado o contrário.

Observação: A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.

Escolha um lugar para a impressora
Selecione um local para a impressora que fique próximo a uma tomada de 
onde o cabo de eletricidade possa ser facilmente desconectado. Evite locais 
sujeitos a mudanças rápidas de temperatura e umidade. Além disso, mantenha a 
impressora longe de luz solar direta, luzes fortes ou fontes de calor.

Certifique-se de colocar a impressora em uma superfície plana e estável, capaz 
de suportar os pesos indicados abaixo e com espaço suficiente em todos os lados 
(veja a ilustração abaixo).

SureColor T3470: 64 kg   
SureColor T5470: 76 kg
SureColor T5470M: 89 kg

150 mm

150 mm

600 mm

 ALERTA: A impressora SureColor T3470 requer duas pessoas para levantá-la e 
movê-la (três pessoas para a SureColor T5470/T5470M).

Desembale e posicione a impressora
1  Certifique-se de que tenha estes itens:

 Impressora

Impressora e haste 
do rolo

Garantia 
limitada

Cartuchos de tinta (4) Cabo de 
eletricidade

Guias das bordas
(SureColor T5470M)

 Base

Base (montada)

Parafusos (4)

Hastes da cesta

Cesta de 
papel

Observação: Para montar a base, consulte as instruções incluídas com a 
embalagem da base.

2  Remova o plástico de proteção da parte de fora da impressora.

3  Se estiver instalando a impressora na base, empurre as presilhas para 
travar as rodinhas.

4  Levante e posicione a impressora na base. Segure a impressora conforme 
mostrado nas ilustrações.

 SureColor T3470

 SureColor T5470/T5470M

5  Prenda a impressora na base usando os parafusos fornecidos.

Instale as guias das bordas 
(SureColor T5470M)
Prenda cada guia de borda conforme mostrado.

Instale os cartuchos de tinta
Observação:

•  A impressora foi criada para uso somente com cartuchos de tinta da Epson®, 
e não com cartuchos ou tinta de terceiros.

•  Os cartuchos incluídos com a impressora foram criados para uso na instalação 
da impressora e não são para revenda. Depois de um pouco da tinta ser usado 
para a inicialização do equipamento, o restante fica disponível para impressão.

1  Conecte o cabo de eletricidade na impressora e a outra extremidade em 
uma tomada.

2  Remova o filme protetor da tela de toque.

Observação: A tela de toque não funcionará se não remover a película de 
proteção.

3  Aperte o botão  ON no painel de controle para ligar a impressora. 
Eleve o painel de controle, se necessário.

4  Selecione o seu idioma no visor LCD.

5 Selecione a data e a hora.

6  Siga as instruções para começar a inicialização da tinta.

Observação: Selecione Consultar o guia para ver instruções adicionais.
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3  Quando vir a tela Selecione a sua conexão, selecione uma das seguintes 
opções e siga as instruções na tela:

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

•  Conexão USB direta 
Certifique-se de que tenha um cabo USB 2.0 ou 3.0 (não incluído).
Observação: Caso não use um cabo USB 2.0 ou 3.0, a velocidade de 
impressão e o desempenho podem decair.

•  Conexão com fios  
Certifique-se de que tenha um cabo de Ethernet (não incluído).

Impressão a partir de um dispositivo 
móvel
Conecte-se sem fios de seu smartphone, tablet ou computador. Imprima 
documentos e fotos do outro lado da sala ou do mundo.

•  Imprima diretamente do seu dispositivo iOS. Basta conectar a impressora e 
o dispositivo à mesma rede e tocar no ícone de ação para selecionar a opção 
de impressão. 

•  Imprima diretamente do seu dispositivo Android™ (v4.4 ou posterior)*. 
Basta conectar a impressora e o dispositivo à mesma rede e tocar no ícone de 
menu para selecionar a opção de impressão.

* Pode requerer o aplicativo Epson Print Enabler ou Mopria Print Service do Google Play™.

Suporte do produto
Manual do usuário
Instruções para uso e manutenção da sua impressora.

Windows®: Clique no ícone na sua área de trabalho ou na tela de aplicativos 
para acessar o Manual do usuário online.

Mac: Clique no ícone em Aplicativos/Epson Software/Manual para acessar o 
Manual do usuário online.

Se você não tiver um ícone para o Manual do usuário, vá até o site da Epson 
conforme descrito a seguir.

Suporte técnico da Epson
Visite o site www.epson.com.br/suporte e procure pelo seu produto para 
baixar software e utilitários, ver manuais, obter respostas para as perguntas mais 
frequentes e ajuda com a resolução de problemas, ou entrar em contato com a 
Epson.

No Brasil, você pode falar com um representante do suporte técnico se ligar para 
este número: 0800-007-5000 

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas. 

7  Abra a tampa do compartimento da tinta.

8  Balance cuidadosamente um dos cartuchos de tinta por 
aproximadamente 10 segundos, depois o remova da embalagem.

 Cuidado: Não toque no chip verde na parte de cima do cartucho.

9  Insira o cartucho no encaixe para a cor correspondente e o aperte com 
firmeza.

10  Repita os passos 8 e 9 para os cartuchos restantes.

11  Feche a tampa do compartimento da tinta.

12  A impressora começa a inicializar a tinta. Isso leva entre 20 e 30 
minutos. A tela inicial aparece quando o carregamento termina.

Cuidado: Não desligue ou desconecte a impressora ou execute qualquer 
outra operação durante o carregamento da tinta.

13  Para carregar papel, selecione Config. Papel, depois selecione a fonte de 
papel e siga as instruções na tela.

 Observação: Veja o Manual do usuário online para instruções detalhadas 
sobre o carregamento de papel.

Instale o software
Observação: É necessário que tenha uma conexão à Internet para obter o software 
do produto.

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

 SureColor T3470: www.epson.com.br/suporte/t3470

   SureColor T5470: www.epson.com.br/suporte/t5470

   SureColor T5470M: www.epson.com.br/suporte/t5470m

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

Precisa de tinta?
Você pode comprar tinta de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar 
o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson conforme descrito 
aqui.

Cartucho de tinta para substituição para a  
Epson SureColor T3470/T5470/T5470M

Cor 110 ml 350 ml

 Preto T41W520 T41P520

 Ciano T41W220 T41P220

 Magenta T41W320 T41P320

 Amarelo T41W420 T41P420

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

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

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

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.
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País de impressão: EUA CPD-56267R1
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