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Manual do usuário Epson SureColor F6370
Seja bem-vindo ao Manual do usuário da impressora Epson SureColor F6370. 
Para uma versão imprimível em PDF deste manual, clique aqui.
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Introdução à sua impressora
Consulte estas seções para aprender mais sobre a sua impressora e sobre este manual.
Avisos usados na documentação
Localização das partes da impressora
Consumíveis e peças de reposição
Referências de uso da impressora

Avisos usados na documentação
Siga estes avisos ao ler a documentação:
• Os Avisos devem ser obedecidos com cuidado para evitar ferimentos pessoais.
• Os Cuidados devem ser observados para evitar danos ao equipamento.
• As Observações contêm informações importantes sobre a impressora.
• As Dicas contêm informações adicionais sobre impressão.
Tema principal: Introdução à sua impressora

Localização das partes da impressora
Veja as ilustrações das partes da impressora para aprender mais sobre elas.
Partes do produto - frente e lado
Partes do produto - parte interna
Partes do painel de controle
Tema principal: Introdução à sua impressora
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Partes do produto - frente e lado

1 Descanso do rolo
2 Tampa da impressora
3 Guia de ejeção do papel
4 Tampas da caixa de manutenção (não usadas para este produto)
5 Entrada de CA
6 Frasco de resíduos de tinta
7 Tampa do frasco de resíduos de tinta
8 Tubo de resíduos de tinta
9 Porta de opcionais
10 Luz de dados
11 Porta LAN
12 Luz de estado
13 Porta USB
14 Tanque de tinta
15 Vara para misturar
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16 Barra deslizante (suporte do chip)
17 Tampa de manutenção
18 Luz de alerta
19 Painel de controle
20 Tampa lateral
21 Tampa do compartimento de papel em rolo

Peças da barra deslizante (suporte do chip)

1 Barra deslizante
2 Tampa da entrada de tinta
3 Chip
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Adaptador do papel em rolo

1 Alavanca de trava do adaptador
2 Alavanca de tamanho

Tema principal: Localização das partes da impressora

Partes do produto - parte interna
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1 Cabeçote de impressão
2 Chapa
3 Roletes de pressão
4 Dispositivo de limpeza do limpador
5 Tampas de sucção
6 Tampas anti-ressecamento
7 Limpador
8 Alavanca de trava do rolo
9 Suporte do adaptador
10 Guias adaptadoras
11 Encaixe do papel

Tema principal: Localização das partes da impressora
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Partes do painel de controle

1 Botão ligar
2 Luz ligar
3 Botão carregar/remover papel
4 Visor LCD
5 Botão Menu
6 Botão voltar
7 Botões de seta para a direita e para a esquerda
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8 Botões de seta para cima e para baixo
9 Botão OK
10 Botão de informação da guia de tinta
11 Botão manutenção
12 Botão pausar/cancelar
13 Botão cortar/alimentar papel

Tela do visor LCD

1 Mensagens de estado
2 Informação de ajuste da alimentação, se tiver inserido um valor durante a impressão.
3 Área de exibição de informação com as 5 guias descritas na próxima tabela.

Guia de estado da impressão
Exibe informação sobre os trabalhos de impressão na fila de impressão. Aperte o botão OK para
exibir o menu do trabalho de impressão.
Guia de estado do papel
Exibe informação sobre o papel colocado, como largura do rolo e quantidade de papel restante.
Aperte o botão OK para exibir o menu do papel.
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Guia de estado do chip
O estado do chip (1) muda de normal (esquerda) para alerta ou erro (direita), se necessário.

A cor da tinta é exibida abaixo (2).
• HDK: High Density Black (Preto de alta densidade)
• Y: Yellow (Amarelo)
• M: Magenta
• C: Cyan (Ciano)

: Indicadores do nível de tinta restante.

: Nível de tinta baixo.

: A tinta está chegando ao fim da sua vida útil. Cheque a tinta restante no tanque de tinta
usando a borda superior da placa de metal ou a escala no pacote de tinta e, se necessário,
recarregue a tinta e substitua o chip.

: A tinta esgotou e a impressão parou. Substitua o chip e recarregue a tinta.

: Um chip para carregamento automático está instalado. Quando o nível da tinta fica baixo, você
não vê um alerta de pouca tinta. Se o ícone estiver piscando, o chip foi removido.

: A tampa lateral está aberta; o carregamento automático não pode ser feito. Abaixe a tampa
lateral.
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: O chip está instalado incorretamente ou é incompatível.

: Cheque a mensagem exibida sobre o chip.
Guia de estado da garrafa de tinta residual
O estado da garrafa de tinta residual indica o nível de tinta residual e muda de normal (esquerda)
para alerta ou erro (direita), se necessário. Aperte o botão OK para exibir o menu de manutenção.

: A garrafa de tinta residual está quase cheia; prepare uma garrafa nova.

: A garrafa de tinta residual está cheia; troque-a por uma garrafa nova.

Guia de configuração
Exibe o endereço IP do produto e os menus para várias configurações. Aperte o botão OK para exibir
o menu de configuração.

Tema principal: Localização das partes da impressora
Referências relacionadas
Configurações do menu Papel
Tarefas relacionadas
Substituição da garrafa de tinta residual
Temas relacionados
Reposição da tinta e do chip

Consumíveis e peças de reposição
Você pode comprar tinta, papel e acessórios genuínos Epson através de um revendedor autorizado de
produtos Epson. Para encontrar o revendedor de produtos mais próximo, visite o site epson.com.br ou
entre em contato com o escritório Epson mais próximo.

https://epson.com.br
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Cuidado: A utilização de um pacote de tinta não-genuíno pode resultar em mau funcionamento. A
Epson não é responsável por quaisquer danos ou problemas com o produto que possam ocorrer com o
uso de pacotes de tinta não-genuína.

Consumível Número da peça
High Density Black (Preto de alta
densidade)

T46C820

Ciano T46C220
Magenta T46C320
Amarelo T46C420

Peça de reposição Número da peça
Lâmina sobressalente do
cortador automático

C13S902006

Unidade de enrolamento
automático

C12C934671

Kit de limpeza da tampa C13S210054
Kit de manutenção do cabeçote
de impressão

C13S210043

Adaptador de rolo C12C934711
Frasco de resíduos de tinta C13T724000
Kit do limpador C13S210096

Tema principal: Introdução à sua impressora

Referências de uso da impressora
Siga as diretrizes nestas seções ao usar sua impressora, consumíveis e mídia para impressão.
Uso da impressora
Manuseio de pacotes e tanques de tinta
Manuseio de papel
Armazenamento da impressora
Tema principal: Introdução à sua impressora
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Uso da impressora
Siga estas diretrizes para usar sua impressora:
• Opere a impressora apenas dentro da faixa especificada de temperatura e umidade para o seu

produto e papel.
• Certifique-se de manter a faixa de umidade especificada, especialmente em áreas secas, ambientes

com ar condicionado ou em luz solar direta.
• Não instale a impressora perto de fontes de calor ou diretamente no caminho de exaustão de um

ventilador ou ar-condicionado. Não tomar esta precaução pode fazer os jatos do cabeçote de
impressão secarem e entupirem.

• Certifique-se de que a área ao redor do produto não tenha poeira ou fiapos que possam danificar o
produto ou entupir os jatos do cabeçote de impressão.

• Use o produto em uma área suficientemente ventilada.
• Execute as operações de manutenção de acordo com a frequência de uso ou nos intervalos

recomendados. A não execução da manutenção regular do produto pode reduzir a qualidade de
impressão ou danificar o cabeçote de impressão.

• Não misture nem puxe o tubo de resíduos de tinta. A tinta pode vazar dentro ou fora da impressora.
• Certifique-se de que o frasco de resíduos de tinta esteja instalado, mesmo quando a impressora não

estiver ligada.
• Se ocorrer um erro e a impressora for desligada sem primeiro resolver o erro, o cabeçote de

impressão pode não estar na posição inicial, o que pode fazer com que ele resseque. Neste caso,
ligue o produto e aguarde até que o carro esteja na posição inicial.

• Quando a impressora estiver ligada, não desconecte o cabo de alimentação nem desligue a energia
da caixa de fusíveis. O cabeçote de impressão pode não estar na posição inicial. Neste caso, ligue o
produto e aguarde um pouco até que o cabeçote de impressão esteja na posição inicial.

• Para obter cores consistentes, mantenha uma temperatura ambiente constante, entre 15 °C e 25 °C.
• Use o produto em altitudes abaixo de 2000 metros.

Observação: Para manter o cabeçote de impressão na melhor condição de operação, a tinta é usada
em operações de manutenção, como a limpeza do cabeçote, além da impressão.

Tema principal: Referências de uso da impressora
Referências relacionadas
Especificações ambientais
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Manuseio de pacotes e tanques de tinta
Siga estas diretrizes quando manusear pacotes e tanques de tinta:
• Não remova os tanques de tinta. Os tanques de tinta são calibrados durante a instalação e removê-

los pode diminuir a sua funcionalidade.
• Não coloque itens sobre o tanque de tinta ou sujeite-o a impactos, ou o tanque pode se soltar. Se um

tanque de tinta se soltar, entre em contato com o suporte técnico da Epson.
• Guarde os pacotes de tinta em temperatura ambiente, longe da luz solar direta.
• Para garantir a qualidade de impressão, use toda a tinta no pacote de tinta antes da data impressa no

pacote, ou dentro de 25 dias do recarregamento do tanque, o que acontecer primeiro.
• Permita que pacotes de tinta que tenham sido guardados em baixa temperatura por muito tempo

retornem à temperatura ambiente por quatro horas antes de usar.
• Recarregue o tanque de tinta assim que for possível, depois de abrir o pacote de tinta.
• Quando recarregar um tanque de tinta, use toda a tinta do pacote de uma vez.
Tema principal: Referências de uso da impressora
Referências relacionadas
Especificações de pacote de tinta

Manuseio de papel
Siga estas diretrizes ao manusear ou guardar papel:
• Leia e siga as diretrizes fornecidas com cada tipo de papel.
• Guarde o papel na sua embalagem até o momento de carregar o rolo no produto.
• Não dobre o papel ou danifique a superfície de impressão.
• Não toque na superfície de impressão. Isso previne que oleosidade das suas mãos cause problemas

de qualidade de impressão.
• Ao manusear papel, segure-o pelas bordas, de preferência usando luvas de algodão.
• Não carregue papel com a superfície pressionada contra a sua roupa.
• Mantenha o papel seco e evite guardá-lo em locais sujeitos à luz solar direta, calor excessivo e alta

umidade.
• Guarde os materiais de embalagem de papel para que possa usá-los para armazenar sobras de

papel.
• Depois de imprimir, não toque, esfregue ou arranhe a superfície impressa para evitar remover a tinta.
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• Seque o papel impresso completamente antes de dobrá-lo ou empilhá-lo, ou a superfície impressa
pode ser danificada.

• Mantenha o papel impresso longe de luz solar direta.
• Exiba e guarde papel impresso conforme instruído na documentação do papel.
• Quando não estiver imprimindo no papel, remova-o da impressora e coloque-o na embalagem

original para evitar deterioração.
Tema principal: Referências de uso da impressora

Armazenamento da impressora
Siga estas referências se precisar guardar sua impressora por um longo período:
• Se a impressora não for usada por um longo período e ficar desligada, limpe os cabeçotes de

impressão. Ligue a impressora pelo menos uma vez a cada duas semanas para limpar o cabeçote de
impressão automaticamente e evitar que os jatos fiquem entupidos. Se você não ligar a impressora
por muito tempo, ela pode apresentar mau funcionamento.

• Se não for usar a impressora por muito tempo, a manutenção deve ser executada por um engenheiro
de serviço antes e depois desse período. Entre em contato com o suporte técnico da Epson.

• Mesmo que a impressora não esteja ligada, a tinta que acumulou no tubo de tinta residual pode
vazar. O frasco de tinta residual deve estar instalado mesmo quando a impressora não estiver ligada.

• Remova qualquer papel presente antes de armazenar a impressora para prevenir que os roletes de
pressão deixem marcas no papel, o que pode causar obstruções de papel ou danificar o cabeçote de
impressão.

• Certifique-se de que o cabeçote de impressão esteja na posição inicial antes de guardar a
impressora. Se ele ficar fora da posição inicial por muito tempo, a qualidade de impressão pode
decair.

• Feche todas as tampas na impressora para evitar a entrada de poeira e partículas. Se a impressora
não for ser usada por muito tempo, proteja-a com um pano anti-estática ou outra cobertura. Os jatos
do cabeçote de impressão podem ficar entupidos se poeira entrar no cabeçote e talvez você não
consiga imprimir adequadamente.

• Guarde a impressora em uma superfície plana; não a armazene inclinada, apoiada na lateral ou de
cabeça para baixo.

Tema principal: Referências de uso da impressora
Referências relacionadas
Onde obter ajuda
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Tarefas relacionadas
Corte do papel
Limpeza do cabeçote de impressão
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Manuseio do papel
Consulte estas seções para colocar e manusear papel no seu produto.
Colocação de papel
Visualização e modificação de configurações de papel
Como salvar grupos de configurações de papel
Verificação da área de impressão e do tamanho do papel
Ajuste de alimentação do papel
Corte do papel
Remoção do papel
Uso do rolo de coleta automática

Colocação de papel
Antes de carregar papel na sua impressora, revise e siga as instruções de manuseio de mídia para
obter os melhores resultados.

Cuidado: Aguarde até logo antes de imprimir para carregar papel. Isso previne vincos no papel que
podem ser causados pelos roletes de pressão. Papel com vinco, ondulado ou enrolado pode causar
obstruções dentro da impressora ou entrar em contato com o cabeçote de impressão.

1. Aperte o botão ligar e veja se Aperte e carregue papel está exibido.
2. Abra a tampa do compartimento de papel em rolo.
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3. Suspenda a alavanca de trava do suporte do adaptador.

4. Coloque seu papel temporariamente no descanso do rolo.
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5. Nos adaptadores de papel em rolo, deslize a alavanca de tamanho para a posição correspondente
ao tamanho do núcleo do rolo de papel que estiver carregando.
• Núcleo de 3 polegadas (7,6 cm)
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• Núcleo de 2 polegadas (5,1 cm)
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6. Suspenda as alavancas de trava nos dois adaptadores de papel em rolo.

7. Prenda os adaptadores de papel em rolo a cada extremidade do rolo de papel e aperte-os até que
eles sejam inseridos completamente.
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8. Abaixe as alavancas de trava nos dois adaptadores de papel em rolo.

9. Deslize o papel em rolo até que ele entre em contato com a guia do adaptador, depois o gire
lentamente para trás seguindo a guia do adaptador.

10. Aperte o botão carregar/remover papel no painel de controle do produto.
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Você vê a mensagem de Papel Em Rolo no visor do painel de controle do produto. Aperte o botão
OK.

11. Coloque o papel em rolo na abertura do produto e puxe-o, certificando de que o papel não fique
frouxo e que as bordas não dobrem.

Observação: Evite tocar na superfície imprimível do papel. Gire os adaptadores de papel em rolo
conforme mostrado para alimentar o papel.

Alerta: Não esfregue as suas mãos nas bordas do papel. As bordas são afiadas e podem causar
ferimentos.
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12. Abaixe a alavanca de trava do suporte do adaptador e aperte o botão OK.

O papel é alimentado para dentro do produto.

Observação: Se a margem principal do papel não for horizontal ou estiver mal cortada, você pode
cortar a margem do papel em rolo com o cortador embutido se apertar o botão OK e depois, dentro
de cinco segundos, apertar o botão cortar/alimentar papel.

13. Feche a tampa do compartimento de papel em rolo.

14. Selecione as configurações de mídia no painel de controle.
Tema principal: Manuseio do papel
Referências relacionadas
Manuseio de papel
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Tarefas relacionadas
Visualização e modificação de configurações de papel

Visualização e modificação de configurações de papel
Depois de carregar papel no produto, você vê uma tela como esta no visor do painel de controle do
produto, o que permite que veja ou modifique as suas configurações de papel:

As configurações de papel incluem as opções selecionadas e armazenadas para cada banco de mídia
ou configuração de RIP que você criou.
1. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Se as configurações de papel exibidas estiverem corretas para o papel que você carregou, aperte
o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Manter Definições Acima e aperte o
botão OK.

• Se precisar modificar as configurações de papel, aperte o botão de seta para cima ou para baixo
para selecionar Alterar Definições e aperte o botão OK.

2. Se quiser que o seu produto calcule a quantidade de papel restante, baseado no comprimento do
rolo e na quantidade já impressa, para exibir resultados aproximados no painel de controle do
produto, configure Configur. Restante como Sim.

3. Para modificar as configurações de papel, selecione a configuração que deseja modificar e aperte o
botão OK. Depois aperte o botão voltar e repita este passo para selecionar configurações
adicionais, conforme necessário.

4. Quando terminar de modificar as configurações de papel, aperte o botão de seta para cima ou para
baixo para selecionar Sair e aperte o botão OK.



31

5. Se você ativou a opção Configur. Restante, verá uma mensagem pedindo que digite o
comprimento do papel carregado.

6. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar um comprimento de rolo entre 5 e
999,5 metros e aperte o botão OK.

Observação: Você pode selecionar o comprimento do rolo em incrementos de 0,5 metros.

Após uns momentos, você vê a mensagem Operacional no painel de controle do produto indicando
que ele está pronto para imprimir.

Tema principal: Manuseio do papel
Tarefas relacionadas
Como salvar grupos de configurações de papel

Como salvar grupos de configurações de papel
Você pode salvar grupos de configurações de papel para cada tipo de papel que usar. Isso permite que
você selecione rapidamente todas as configurações necessárias sempre que imprimir naquele tipo de
papel.
As configurações de papel incluem as opções selecionadas e armazenadas para cada banco de mídia
ou configuração de RIP que você criou.

Observação: Certifique-se de que carregou o tipo de papel para o qual as configurações foram
selecionadas.

1. No painel de controle do produto, aperte o botão de seta para a direita ou para a esquerda para
selecionar a guia e aperte o botão OK.
O menu de papel aparece.

2. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Papel e aperte o botão OK.
O menu Papel aparece.

3. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar um número para o grupo de
configurações de papel (entre 1 e 10) e aperte o botão OK.

4. Para selecionar o tipo de papel de referência mais próximo das características do papel que estiver
adicionando, selecione Seleccionar Papel Ref. e aperte o botão OK.

5. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Sim e pressione OK.
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6. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar a espessura do papel de referência
e aperte o botão OK.

7. Aperte o botão voltar para retornar ao menu de configurações de papel.
8. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Nome da Definição e aperte o

botão OK.
9. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para exibir as letras e os símbolos que pode usar

para dar um nome à configuração de papel. Quando o caractere desejado aparecer, aperte o botão
de seta para a direita para mover-se para a próxima posição. Repita este passo conforme
necessário para completar o nome da configuração. Quando terminar, aperte o botão voltar.

Observação: Se precisar apagar o caractere anterior, pressione a seta para a esquerda.

10. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo conforme necessário para selecionar cada
configuração de papel disponível e aperte o botão OK. Se necessário, aperte o botão voltar para
voltar ao menu e selecionar configurações adicionais.

11. Aperte o botão pausar/cancelar para sair dos menus.
Tema principal: Manuseio do papel
Tarefas relacionadas
Colocação de papel

Verificação da área de impressão e do tamanho do papel
As bordas esquerda e direita do papel reconhecidas pelo produto variam dependendo da configuração
Verif. Formato Suporte.
• Quando a configuração Verif. Formato Suporte está ativada, o seu produto detecta

automaticamente as margens esquerda e direita do papel.
• Quando a configuração Verif. Formato Suporte está desativada, a margem esquerda do papel é

definida como 1.118 mm da posição padrão para a margem direita, não importando a largura do
papel presente. A variação da área de impressão é descrita na tabela abaixo.
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Observação: Se você desativou a configuração Verif. Formato Suporte, a impressão pode ocorrer
fora das bordas do papel, fazendo com que a tinta manche o produto. Certifique-se de que a largura
dos seus dados de impressão não excede a largura do papel presente.

1 Margem inferior1

Você pode configurar esta margem no software RIP para 5 mm ou mais; se configurá-la abaixo
de 5 mm, ela é modificada para 5 mm para manter a exatidão da alimentação.

2 Margem superior1

Você pode configurar esta margem no software RIP para 5 mm ou mais; se configurá-la abaixo
de 5 mm, ela é modificada para 5 mm para manter a exatidão da alimentação. A margem difere
baseado na quantidade do papel puxada durante o carregamento.

3, 4 Margens esquerda/direita2, 3

Você seleciona esta margem como Lateral na configuração Margem Papel Rolo no painel de
controle do produto. A configuração padrão é 3 mm, mas você pode selecionar um valor
entre 3 mm e 15 mm.
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5 Largura do papel
254 mm a 1.118 mm; Se a opção Verif. Formato Suporte estiver desativada, o produto supõe
que é 1.118 mm independentemente da largura real.

1 A margem configurada e os resultados reais de impressão podem diferir dependendo do software RIP
que usar. Entre em contato com o fabricante do RIP para obter mais informações.
2 Dependendo do software de RIP, você pode conseguir usá-lo para definir as margens. Entre em
contato com o fabricante do RIP para obter mais informações.
3Se a largura total dos dados de impressão e das margens esquerda e direita exceder a área imprimível,
uma parte dos dados de impressão não será impressa.
Tema principal: Manuseio do papel
Referências relacionadas
Configurações do menu Papel
Configurações do menu Definições

Ajuste de alimentação do papel
Se os seus impressos apresentarem linhas horizontais, tons desiguais ou faixas, você precisa ajustar a
alimentação do papel. Isso é feito através da impressão e verificação de um padrão de teste, e da
seleção dos ajustes de alimentação necessários.
Ajuste a alimentação usando o mesmo tipo de papel e condições de impressão usadas para imprimir.
Por exemplo, se estiver usando um enrolador automático de papel, deve usá-lo durante o ajuste de
alimentação. Você pode ter que ajustar a alimentação novamente se carregar papel de um largura
diferente, mudar a alimentação ou a tensão de enrolamento, ou ajustar a sucção.
Antes de ajustar a alimentação, certifique-se de que carregou corretamente o papel no qual deseja
imprimir e selecionou todas as opções que planeja usar para a impressão.

Observação: Você também pode ajustar a alimentação durante a impressão sem imprimir um padrão
de teste.

Ajuste da alimentação do papel
Ajuste da alimentação do papel durante a impressão
Tema principal: Manuseio do papel
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Ajuste da alimentação do papel
Você pode executar um ajuste manual da alimentação do papel a partir do painel de controle do
produto.
1. No painel de controle do produto, aperte o botão de seta para a direita ou para a esquerda para

selecionar a guia e aperte o botão OK.
O menu de papel aparece.

2. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Papel e aperte o botão OK.
O menu Papel aparece.

3. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar um número para o grupo de
configurações de papel (entre 1 e 10) e aperte o botão OK.

4. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Ajuste Alim. Papel e aperte o
botão OK.

5. Execute um dos seguintes procedimentos:
• Para imprimir um padrão de ajuste, selecione Padrão e aperte o botão OK. Aperte o botão OK

novamente para imprimir um padrão de ajuste e vá para o próximo passo.
• Para digitar manualmente um valor de ajuste, selecione Valor e aperte o botão OK. Aperte o

botão de seta para cima ou para baixo para selecionar um valor de ajuste e aperte o botão OK.
6. Meça a distância entre os símbolos + ou calcule a média das distâncias entre os símbolos de

esquerda, centro e direita no padrão de teste impresso.

7. Aperte o botão voltar para retornar ao menu.
8. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar a medida da distância e aperte o

botão OK.
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Tema principal: Ajuste de alimentação do papel
Tarefas relacionadas
Colocação de papel

Ajuste da alimentação do papel durante a impressão
Siga estes passos para ajustar a alimentação durante a impressão sem imprimir um padrão de teste.

1. Durante a impressão, aperte o botão cortar/alimentar papel.
O painel de controle do produto exibe um valor de ajuste.

2. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para ajustar a alimentação, dependendo das faixas
no seu impresso:
• Se faixas pretas ou listras escurar aparecerem, aperte o botão de seta para cima para aumentar a

quantidade de alimentação.
• Se faixas brancas ou listras pálidas aparecerem, aperte o botão de seta para baixo para diminuir

a quantidade de alimentação.
3. Cheque os resultados no seu impresso e siga um destes passos:

• Se precisar fazer mais ajustes, repita o último passo.
• Se a qualidade de impressão estiver boa, aperte o botão OK.

Tema principal: Ajuste de alimentação do papel

Corte do papel
Quando terminar de imprimir, siga um destes passos para cortar o papel:
• Se você ativou a configuração Corte Automático no painel de controle do produto, o seu produto

corta o papel automaticamente depois de cada página impressa.
• Se você não ativou a configuração Corte Automático, siga as instruções aqui para cortar o papel

manualmente.

Alerta: Tenha cuidado para não se cortar quando usar cortadores ou outras lâminas afiadas.

Observação: O comprimento mínimo do papel que você pode cortar com o cortador embutido é 60 mm.
Se a sua imagem impressa for menor, o cortador embutido deve deixar uma margem que você pode
recortar usando um cortador disponível no comércio depois de remover o papel do produto.
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1. Aperte o botão cortar/alimentar papel, olhe dentro da tampa da impressora e aperte o botão
de seta para baixo conforme necessário para alinhar a posição de corte com a seta dentro da
impressora.

2. Aperte o botão OK.
A impressora corta o papel lentamente.

Tema principal: Manuseio do papel
Referências relacionadas
Configurações do menu Definições

Remoção do papel
Depois de imprimir, remova o papel em rolo do seu produto para obter os melhores resultados.

Cuidado: Sempre remova o papel depois de imprimir. Isso previne vincos no papel que podem ser
causados pelos roletes de pressão. Papel vincado, ondulado ou enrolado pode causar obstruções
dentro da impressora ou entrar em contato com o cabeçote de impressão.

1. Aperte o botão carregar/remover papel.
O menu Substit./Retirar Papel aparece no visor do painel de controle do produto.



38

2. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Ejectar Papel e aperte o botão
OK.

Observação: Para gerenciar corretamente o papel em rolo restante, selecione a guia e registre
a quantidade de papel em rolo restante quando trocar o rolo de papel. Digite o comprimento do rolo
a próxima vez que ele for usado.

A impressora rebobina o papel automaticamente e exibe esta mensagem: Pressione e coloque
papel.

Observação: Caso veja uma mensagem pedindo que gire o adaptador de papel em rolo, rebobine
o papel manualmente usando o adaptador.

3. Abra a tampa do compartimento de papel em rolo.

4. Suspenda a alavanca de trava do suporte do adaptador.
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5. Segurando o rolo pelos adaptadores, move o papel para o descanso do rolo temporariamente.

6. Suspenda as alavancas de trava nos dois adaptadores de papel em rolo.

7. Remova os adaptadores do papel em rolo de cada extremidade do seu rolo de papel.

8. Rebobine cuidadosamente o papel no rolo e guarde-o na sua embalagem original.
9. Feche a tampa do compartimento de papel em rolo.
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Tema principal: Manuseio do papel

Uso do rolo de coleta automática
Consulte estas seções para usar o rolo de coleta automática com o seu produto.

Observação: O rolo de coleta automática pode não estar disponível em todos os mercados locais.

Sobre o rolo de coleta automática
Instalação do núcleo do rolo de bobina no enrolador automático de papel
Coleta com a face de impressão para dentro
Remoção do papel do rolo de coleta automática
Tema principal: Manuseio do papel

Sobre o rolo de coleta automática
O rolo de coleta automática enrola o papel impresso automaticamente enquanto você imprime.
É melhor fazer o seguinte quando usar o rolo de coleta automática:
• Coloque o papel com a fade de impressão voltada para dentro.
• Use um núcleo de rolo de coleta que seja da mesma largura que o papel para que o núcleo não

envergue nem enrole o papel incorretamente.
• Não instale núcleos de rolo de coleta automática com bordas desgastadas ou deformadas. O papel

pode não rebobinar corretamente, causando o aparecimento de faixas nos resultados de impressão.
• Use qualquer fita disponível comercialmente para prender seu papel ao núcleo do rolo.
Tema principal: Uso do rolo de coleta automática

Instalação do núcleo do rolo de bobina no enrolador automático de papel
Certifique-se de instalar um núcleo de rolo de bobina que tenha a mesma largura que o papel.
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1. Coloque o interruptor Auto no rolo de coleta para a posição Off (desativado).

2. Certifique-se de que o papel em rolo esteja carregado corretamente no produto e aperte o botão
cortar/alimentar papel no painel de controle.
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3. Aperte e segure o botão de seta para baixo até que a borda do papel carregado alcance os suportes
do núcleo do rolo.

Observação: Sempre use o botão de seta para baixo para alimentar papel carregado ou o papel
pode torcer ao ser enrolado.

4. Destrave as alavancas de trava do suporte do núcleo do rolo e ajuste os suportes do núcleo do rolo
para que fiquem mais largos do que o papel.
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5. Alinhe o suporte direito do núcleo do rolo com a borda direita do papel.
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6. Trave a alavanca de trava do suporte do núcleo do rolo direito para que o suporte do núcleo do rolo
não se mova.

7. Insira o núcleo do rolo no suporte do núcleo do rolo direito.
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8. Insira o lado esquerdo do núcleo do rolo completamente no suporte do núcleo do rolo esquerdo.

9. Confirme que o núcleo do rolo e as bordas do papel estão alinhados. Se estiverem desalinhados,
solte o parafuso de fixação do suporte do núcleo do rolo e repita esses passo para instalar o núcleo
do rolo novamente.
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10. Trave a alavanca de trava do suporte do núcleo do rolo esquerdo para que o suporte do núcleo do
rolo não se mova.

Tema principal: Uso do rolo de coleta automática
Tarefas relacionadas
Colocação de papel

Coleta com a face de impressão para dentro
Depois de instalar o núcleo do rolo no rolo de coleta automática, siga estes passos para coletar papel
com a face de impressão para dentro.

Observação: Antes de continuar, selecione Não como a configuração de Corte Automático. Se usar o
rolo de coleta automática quando a opção Sim estiver selecionada, causará erros.
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1. Guie o seu papel carregado por trás do núcleo do rolo, depois prenda o papel ao núcleo do rolo com
fita adesiva, na ordem mostrada aqui.

Observação: Certifique-se de que papel fica plano no núcleo do rolo, sem espaços. Quando
prender fita no centro, puxe o centro do papel. Quando prender a fita nos lados direito e esquerdo,
puxe o papel para os lados correspondentes.

2. Aperte e segure o botão de seta para baixo no painel de controle para alimentar papel suficiente
para que ele se enrole no núcleo do rolo.
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3. Confirme que o interruptor Auto no enrolador automático esteja na posição Off (desligado), depois
aperte e segure o interruptor Manual para cima para a posição Backward (para trás) para
enrolar o papel no núcleo do rolo.
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4. Mova o interruptor Auto para cima para a posição Backward (para trás).
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5. Certifique-se de que o papel esteja esticado e confirme que a tensão está igual, tocando de leve no
dois lados do papel, conforme mostrado aqui.

Observação: Se o papel estiver mais frouxo de um lado do que de outro, o papel não será enrolado
corretamente. Repita estes passos para recarregar o papel no enrolador automático de papel.

Tema principal: Uso do rolo de coleta automática

Remoção do papel do rolo de coleta automática
Depois de imprimir em papel carregado no enrolador automático de papel, siga estes passos para
remover o papel.

Cuidado: Remova o papel do rolo de coleta automática com ajuda de duas pessoas, uma para cada
extremidade do rolo. Tentar remover o papel sem ajuda pode resultar em ferimentos.

Observação: Certifique-se de que o papel esteja cortado antes de removê-lo do enrolador automático.
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1. Coloque o interruptor Auto na posição Off (desligado).

2. Corte o papel e mova o interruptor Manual para a posição Backward (para trás) e segure até
que todo o papel esteja no rolo de coleta automática.

Observação: Depois de cortar o papel, apoie a extremidade cortada para evitar que ela toque no
chão até que o papel tenha sido rebobinado.
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3. Destrave as alavancas de trava do suporte do núcleo do rolo e remova os suportes do núcleo do
rolo, conforme mostrado aqui.

4. Remova o núcleo do rolo do rolo de coleta automática.

Tema principal: Uso do rolo de coleta automática
Tarefas relacionadas
Corte do papel
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Utilização dos menus do painel de controle
Siga as instruções nestas seções para acessar o sistema de menus da impressora e mudar as suas
configurações.
Acesso aos menus da impressora
Configurações do menu Papel
Configurações do menu Manutenção
Configurações do menu Definições

Acesso aos menus da impressora
Você pode usar os menus da impressora para ajustar as configurações que controlam como o seu
produto funciona.
1. Aperte o botão Menu no painel de controle.

Você vê o menu da guia atual no visor LCD.
2. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para navegar pelas opções.

Observação: Aperte o botão voltar para voltar.

3. Para alterar a configuração em destaque, pressione o botão OK.
4. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para navegar pelas opções.
5. Para selecionar uma opção, aperte o botão OK.
6. Aperte o botão de seta para a esquerda ou para a direita para mudar de guia. Você também pode

usar esses botões para posicionar o cursor quando digitar dados na tela.

7. Quando terminar de modificar configurações em um menu, aperte o botão pausar/cancelar
para sair do menu.

Tema principal: Utilização dos menus do painel de controle

Configurações do menu Papel
Configurações no menu Papel permitem que você personalize vários ajustes para até 10 tipos
diferentes de papel.

Cuidado: Siga as instruções nos links abaixo da tabela para usar estas configurações corretamente.
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Definição Opções Descrição
Substit./Retirar Papel Ejectar Papel Exibe instruções sobre a remoção do

papel.
Papel Em Rolo Exibe instruções sobre o carregamento

do papel.
Selecc. Tipo de Papel 1 a 10 (número da

configuração de papel)
Lista os nomes de tipos de papel
definidos pelo usuário.

Definição Papel Person — Consulte a próxima tabela.

Opções de Definição Papel Person

Opções Descrição
Seleccionar Papel Ref. Selecione o tipo de papel mais próximo do papel que está

usando:
Mais fino
Fino
Espesso
Mais espesso
Adesivo

Espaço Entre O Rolo Selecione 1.6 para a maioria dos papéis. Selecione 1.2 se
o alinhamento do cabeçote não alinhar o cabeçote
completamente. Selecione 2.0 ou 2.5 se os impressos
estiverem borrados.

Alinhamento Cabeças Selecione quando os impressos estiverem granulados ou
fora de foco:
Manual(Uni-D): quando imprimir em uma direção.
Manual(Bi-D): quando imprimir nas duas direções. Se o
alinhamento do cabeçote com esta configuração não
corrigir o problema, selecione Manual(Uni-D)
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Opções Descrição
Ajuste Alim. Papel Use esta configuração se não conseguir resolver os

problemas de faixas mesmo depois de fazer a limpeza e o
alinhamento do cabeçote. Selecione uma das seguintes
opções:
Padrão: imprime um padrão de ajuste que você pode
medir e depois digitar a distância medida.
Valor: permite que escolha um ajuste entre –0,70 e
+0,70%. Selecione o valor mais alto para reduzir faixas
escuras, ou um valor mais baixo para reduzir faixas
brancas.

Sucção De Papel Configure entre –4 e 0 para aumentar o espaço entre o
cabeçote de impressão e papel fino ou macio. Se a
qualidade de impressão for reduzida ou se o papel não
passar corretamente, você pode precisar diminuir a
sucção.

Tensão de alimentação Configure entre Lv1 e Lv5. Aumente o valor se dobraduras
aparecerem no papel durante a impressão.

Tensão de enrolamento (se o rolo de
coleta estiver instalado)

Configure entre Lv1 e Lv4. Diminua o valor se dobraduras
aparecerem no papel durante a impressão ou se a tinta
ficar na parte traseira da unidade de enrolamento.
Aumente o valor se o papel estiver muito frouxo ou se o
papel espesso não for enrolado corretamente.

Impedir aderência Selecione Sim somente se o papel grudar na chapa
quando o produto estiver ligado ou quando a impressão
começar. Selecione Não para impressão normal.

Nome da Definição Digite um nome de até 22 caracteres para as
configurações de papel personalizado.

Repor Definições Selecione Sim para retornar todas as configurações para o
papel personalizado selecionado aos seus valores iniciais.

Tema principal: Utilização dos menus do painel de controle
Tarefas relacionadas
Colocação de papel
Como salvar grupos de configurações de papel
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Ajuste da alimentação do papel

Configurações do menu Manutenção
O menu Manutenção permite que faça verificações dos jatos, ciclos de limpeza e outras operações de
manutenção. Você pode acessar o menu se apertar o botão OK ou Menu enquanto a guia estiver
selecionada.

Cuidado: Siga as instruções nos links abaixo da tabela para usar estas configurações corretamente.

Definição Opções Descrição
Verificar Jactos — Imprime um padrão de verificação dos

jatos que você pode inspecionar
visualmente e depois executar uma
limpeza do cabeçote, se necessário.

Limpeza das Cabeças
Todos os Jactos
Jactos Seleccionados

Executar (Claro)
Executar (Médio)
Executar (Escuro)

Permite que você limpe todos ou
alguns jatos, baseado no padrão de
verificação dos jatos. Selecione o nível
de limpeza mais claro primeiro. Se os
jatos ainda estiverem entupidos,
selecione uma limpeza mais potente.

Manutenção do Cortador Ajustar Posição Corte
Substituir Cortador

Ajusta a posição do cortador em
incrementos de 1 mm, de –3 a 3 mm.
Substituir Cortador: posiciona o
cortador para substituição.

Manutenção da Cabeça Sim
Não

Posiciona o cabeçote de impressão
para limpeza usando o kit de
manutenção de cabeçote.

Limpeza da tampa de
cabeçote

— Posiciona o cabeçote de impressão
para permitir o acesso das tampas
para limpeza.

Contador Tinta Resid. — Permite que reinicie o contador de tinta
residual se substituir o tanque de tinta
residual antes que uma mensagem no
painel de controle peça que faça a
substituição.
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Tema principal: Utilização dos menus do painel de controle
Tarefas relacionadas
Substituição da garrafa de tinta residual
Alinhamento do cabeçote de impressão
Substituição do cortador
Execução da manutenção do cabeçote
Limpeza do cabeçote de impressão
Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão

Configurações do menu Definições
O menu Configuração permite que configure e monitore os seguintes aspectos do seu produto:
• Config. Impressora
• Estado Da Impressora
• Configuração De Rede
• Definições Eco
• Preferências gerais
• Configurações de data e hora

Cuidado: Siga as instruções nos links de tópicos abaixo das tabelas para usar estas configurações
corretamente.

Configurações de Config. Impressora
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Configuração Opções Descrição
Config. Papel em Rolo Corte Automático Corta automaticamente o papel em rolo

conforme cada página é impressa.
Renovar Margens Corta automaticamente a borda principal para

remover quaisquer manchas de tinta que
podem ter sido deixadas do trabalho de
impressão anterior.

Linha De Página Imprime uma linha de corte entre as páginas
se Corte Automático estiver desativado.

Margem Papel Rolo Configura as margens para cada página.

Observação: As configurações feitas usando
o software RIP leva prioridade sobre essas
configurações.

Lateral: 3mm ou 15mm
Superior: 5mm ou 15mm
Inferior: 5mm, 15mm ou 150mm

Papel em Rolo Restante Exibe e registra a quantidade de papel
restante em um rolo (depois de você fornecer
o comprimento total do rolo).

Alerta Restante Digite o comprimento em que a impressora
dará o alerta, de 4 a 50 ft (1 a 15 m).
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Configuração Opções Descrição
Definições Avançadas Remover Inclinação Faz a correção da inclinação para o papel

carregado. Desative se o papel exibir traços
dos rolamentos.

Tempo Sec. por Página Se a tinta borrar no papel, defina o tempo
entre 0,5 e 60 minutos.

Ver Formato Papel Detecta as bordas do papel automaticamente.
Só desative se a impressora exibir um erro de
configuração de papel quando o papel estiver
carregado corretamente. Configurações
modificadas têm efeito quando o papel é
recarregado.

Ver Inclinação Papel Para de imprimir quando detecta papel
inclinado. Deixe em Sim para evitar
obstruções de papel.

Imprimir Padrão Jactos Seleciona a frequência da impressão
automática de um padrão de verificação dos
jatos (de 1 a 10 páginas).

Limpeza Normal Seleciona a potência (Claro, Médio ou
Escuro) e a frequência dos ciclos de limpeza
automática do cabeçote. Mesmo se selecionar
Não, a impressora limpa automaticamente o
cabeçote de impressão em intervalos pré-
determinados para evitar entupimento.

Ciclo de Limpeza Seleciona a frequência dos ciclos automáticos
de limpeza do cabeçote (Não ou de 1 a 10
páginas).

Definição de carga Ajusta a unidade do chip se houver
discrepância entre o indicador do nível
estimado da tinta no visor LCD e a quantidade
real de tinta restante.

Repor Definições — Retorna todas as configurações da
impressora aos seus valores padrão.

Configurações de Estado Da Impressora
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Configuração Opções Descrição
Versão Do Firmware — Exibe a versão do firmware da impressora.
Estado da Opção — Exibe o nome do dispositivo conectado ao

produto.
Passagens de carreto — Exibe o número atual de passagens do carro.

Configuração De Rede

Configuração Opções Descrição
Config. Endereço IP Auto

Painel
Determina se endereços IP são obtidos
automaticamente através de DHCP ou
manualmente. Selecione Painel para digitar
um endereço IP, máscara de sub-rede ou
endereço de gateway padrão.

Imprimir Folha Estado — Imprime o estado e as configurações atuais
da rede.

Repor Definições Sim
Não

Restaura todas as configurações aos seus
padrões originais.

Definições Eco

Configuração Opções Descrição
Mode Repouso 5 a 240 minutos Seleciona o intervalo antes da impressora

entrar em modo de repouso. O padrão é 15
minutos.

Gestão Energética Não
1 a 24 horas

Seleciona o intervalo antes da impressora
desligar automaticamente quando não está
sendo usada. O padrão é 8 horas.

Repor Definições Sim
Não

Restaura todas as configurações Power aos
seus padrões originais.

Configurações de Preferências
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Configuração Opções Descrição
Idioma/Language Vários idiomas Seleciona o idioma usado no visor do painel

de controle.
Unidade: Comprimento m

ft/in
Seleciona a unidade de comprimento usada
no visor do painel de controle e quando
imprimir padrões de teste.

Definição Lâmp. Alerta Sim
Não

Ativa a luz de alerta quando ocorre um erro.

Configurações do Menu Administrador

Configuração Opções Descrição
Data e Hora AA/MM/DD HH:MM Configura o relógio interno da impressora. A

hora e a data são usadas em registros e
folhas de estado.

Fuso Horário — Digite a diferença entre o seu fuso horário e o
GMT. O fuso horário é usado em notificações
de e-mail enviados pelo utilitário Remote
Manager.

Repor Definições Todas Sim
Não

Retorna todas as configurações do menu
Configuração aos seus valores padrão
originais (com exceção de Data e Hora,
Idioma/Language e Unidade:
Comprimento).

Tema principal: Utilização dos menus do painel de controle
Referências relacionadas
Verificação da área de impressão e do tamanho do papel
Tarefas relacionadas
Como salvar grupos de configurações de papel
Corte do papel
Limpeza do cabeçote de impressão
Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão
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Manutenção
Consulte as instruções nestas seções para fazer a manutenção da sua impressora e obter os melhores
resultados.
Quando fazer a manutenção do produto
Preparação para manutenção
Mistura da tinta High Density Black (Preto de alta densidade)
Reposição da tinta e do chip
Manutenção do cabeçote de impressão
Limpeza das tampas anti ressecamento
Limpeza da placa
Substituição da garrafa de tinta residual
Substituição do cortador
Substituição do conjunto de limpeza de cabeçote

Quando fazer a manutenção do produto
Consulte as diretrizes aqui para determinar quando executar as operações de manutenção no seu
produto ou substituir ou recarregar consumíveis. Se precisar executar uma operação, use os links no
final deste tópico.

Cuidado: Para evitar sedimentação e cores incorretas no seu impresso, misture a tinta High Density
Black (Preto de alta densidade) no tanque de tinta uma vez por semana.

Observação: Você pode configurar certas operações de manutenção para que sejam feitas
automaticamente, usando as configurações no painel de controle do seu produto.

Sintoma Operação de manutenção ou consumível
Manutenção regular da tinta Misture a tinta High Density Black (Preto de alta

densidade) no tanque de tinta e limpe as tampas
anti ressecamento uma vez por semana. Limpe a
placa uma vez por mês.

Um aviso de pouca tinta aparece no visor LCD. Verifique se você precisa substituir a tinta e o chip
para a cor indicada.
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Sintoma Operação de manutenção ou consumível
Uma mensagem pedindo que prepare um item
para reposição aparece no visor LCD.

Substitua a garrafa de tinta residual.

Cheque a qualidade de impressão para ver se há
jatos entupidos.

Execute uma verificação dos jatos para imprimir
um padrão de verificação.

Um padrão de verificação dos jatos indica se há
jatos entupidos.

Limpe o cabeçote de impressão.

A qualidade de impressão decaiu.
O impresso está fraco ou contém faixas
horizontais ou cores desiguais.
Mesmo depois de limpar o cabeçote de impressão
várias vezes, a qualidade de impressão decaiu.

Faça o seguinte conforme necessário:
• Limpe as tampas anti-ressecamento.
• Substitua o conjunto de limpeza de cabeças.O papel impresso está borrado.

Tinta, partículas de papel ou fiapos do papel
acumulam na chapa.

Limpe a placa conforme necessário.

Tema principal: Manutenção
Tarefas relacionadas
Limpeza do cabeçote de impressão
Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão
Reposição do chip e recarregamento da tinta
Substituição da garrafa de tinta residual
Limpeza das tampas anti ressecamento
Limpeza da placa
Substituição do conjunto de limpeza de cabeçote
Mistura da tinta High Density Black (Preto de alta densidade)

Preparação para manutenção
Antes de executar qualquer procedimento de manutenção, consulte estas seções para se preparar para
manutenção.
Suprimentos de manutenção
Precauções de manutenção
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Tema principal: Manutenção

Suprimentos de manutenção
Antes de executar qualquer tarefa de manutenção ou substituir a tinta, certifique-se de que tem os
suprimentos de manutenção listados aqui.
Óculos de proteção

Obtenha óculos disponíveis comercialmente para proteger seus olhos da tinta e do limpador de tinta.
Máscara

Obtenha uma máscara disponível no comércio para proteger sua boca e nariz da tinta e do limpador
de tinta.

Kit do limpador
Use o kit do limpador que veio com o seu produto para trocar o limpador e o dispositivo de limpeza do
limpador.

Número Peça Quantidade
1 Luvas 2
2 Limpador 2
3 Dispositivo de limpeza do limpador 2
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Kit de limpeza da tampa
Use o kit de limpeza da tampa que veio com o seu produto para limpar manchas de tinta. O kit
contém os seguintes itens:

Número Peça Quantidade
1 Luvas 2
2 Conta-gotas 2
3 Bastão de limpeza (largo) 50
4 Bastão de limpeza (estreito) 25
5 Líquido de limpeza da tampa 1
6 Copo 1

Bandeja de plástico ou metal
Obtenha uma bandeja de metal ou plástico para colocar as ferramentas de limpeza e os consumíveis
que remover do produto.

Kit de manutenção do cabeçote
Use o kit de manutenção do cabeçote que veio com o produto para limpar o cabeçote.
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Pano macio
Obtenha um pano macio sem fiapos e sem estática disponível comercialmente para limpar dentro do
produto.

Tema principal: Preparação para manutenção
Referências relacionadas
Consumíveis e peças de reposição

Precauções de manutenção
Siga estas precauções enquanto faz a manutenção do produto:
• Remova papel que esteja colocado no produto antes de executar as tarefas de manutenção.
• Toque em um objeto de metal para descarregar eletricidade estática antes de executar as tarefas de

manutenção.
• Nunca toque em cintos, cabos, placas de circuitos ou outras peças não cobertas pelos passos da

tarefa de manutenção ou você pode afetar negativamente a qualidade de impressão ou danificar o
produto.

• Use somente os bastões de limpeza incluídos no kit de manutenção do produto para limpar o seu
produto e evitar danos ao cabeçote de impressão.

• Não reuse os bastões de limpeza.
• Não toque nas extremidades dos bastões de limpeza para evitar que óleos das suas mãos

danifiquem o cabeçote de impressão.
• Use apenas o líquido de limpeza da tampa especificado para limpar as tampas. Se usar qualquer

outra coisa, o produto pode ser danificado ou a qualidade de impressão pode diminuir.
• Não use álcool ou água para limpar a superfície do jato, das tampas ou do limpador, senão você pode

danificar o produto.
• Guarde pacotes de tinta, tinta residual e limpador de tinta fora do alcance das crianças.
• Use óculos de proteção, luvas e uma máscara quando executar as tarefas de manutenção.
• Lave suas mãos depois de fazer a manutenção.
• Sempre use almofadas de limpeza novas.

Alerta: Se tinta, tinta residual ou limpador de tinta entrar em contato com a sua pele ou entrar nos seus
olhos ou boca, faça o seguinte imediatamente:
• Remova a substância completamente da sua pele lavando-a com muita água e sabão. Se a sua pele

ficar irritada ou descolorada, entre em contato com um médico.
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• Enxague os seus olhos imediatamente para remover a substância e evitar que seus olhos fiquem
vermelhos ou levemente inflamados. Se tiver problemas de visão, entre em contato com um médico.

• Se uma substância entrar na sua boca, entre em contato com um médico imediatamente.
• Se engolir a substância, não induza o vômito e entre em contato com um médico imediatamente. A

indução do vômito pode fazer com que material entre nas suas vias aéreas e cause ferimentos.

Cuidado: Tinta residual é classificada como lixo industrial. Descarte tinta residual de acordo com as leis
e regulamentações locais, como encaminhá-la a uma empresa de descarte de lixo industrial. Ao
entregar tinta residual a uma empresa de descarte de lixo industrial, inclua a folha Safety Data Sheet
(SDS) (Folha de dados de segurança) localizada no website de suporte da Epson (disponível somente
em inglês).

Tema principal: Preparação para manutenção
Tarefas relacionadas
Execução da manutenção do cabeçote
Remoção do papel

Mistura da tinta High Density Black (Preto de alta densidade)
Para evitar sedimentação e cores incorretas no seu impresso, misture a tinta High Density Black (Preto
de alta densidade) no tanque de tinta uma vez por semana.
1. Abra a tampa da entrada de tinta para a tinta High Density Black (Preto de alta densidade) mostrada

aqui.



68

2. Segure a argola na parte de cima da tampa da entrada de tinta e remova lentamente a tampa.
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3. Mova a vara para cima e para baixo 15 vezes. Insira a vara completamente no tanque de tinta e
levante-a até em cima cada vez.

Cuidado: Mova a vara lenta e firmemente ou a tinta pode respingar.

4. Coloque a vara dentro do tanque e recoloque a tampa da entrada de tinta no lugar.

Cuidado: Pressione a tampa da entrada de tinta firmemente. Se a barra deslizante entrar em
contato com a tampa da entrada de tinta ao puxá-la para fora, a tampa pode ser danificada.
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5. Feche a tampa da entrada de tinta.

Tema principal: Manutenção
Referências relacionadas
Precauções de manutenção

Reposição da tinta e do chip
Consulte estas seções para substituir o chip da tinta no seu produto.
Sobre a reposição da tinta e do chip
Precauções com a tinta e o chip
Reposição do chip e recarregamento da tinta
Tema principal: Manutenção

Sobre a reposição da tinta e do chip
Quando a mensagem Verificar Níveis da Tinta é exibida no visor do painel de controle, você precisa
recarregar a tinta e substituir o chip em breve. Obtenha um pacote de tinta da cor apropriada assim que
for possível.
Você não poderá imprimir se um chip precisar ser trocado. Se a mensagem Verificar Níveis da Tinta
for exibida durante um trabalho de impressão, o trabalho de impressão pausa enquanto você recarrega
a tinta e substitui o chip. Você pode usar o mesmo procedimento para recarregar a tinta e substituir os
chips para todas as cores.
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Observação: Quando a mensagem Recarregar Tanque Tinta for exibida no visor do painel de controle
e o nível de tinta restante estiver acima da borda superior da placa de metal ou a mais de 50 mm da
base do tanque, está na hora de substituir o tanque. O tanque de tinta precisa ser trocado porque
sujeira, poeira e outros materiais estranhos podem causar o mau funcionamento do filtro do tanque de
tinta. O intervalo de substituição do tanque de tinta depende do ambiente e das condições de uso. Entre
em contato com o suporte técnico da Epson para informação sobre a substituição do componente.

Observação: Esta impressora tem um sistema de alerta de tinta restante. Este sistema não detecta
diretamente a quantidade de tinta restante no tanque de tinta. Ao invés disso, a quantidade de tinta
restante é estimada baseado nas condições de uso da tinta e exibida em forma de mensagem. A
precisão desse sistema depende do recarregamento consistente e correto da tinta.
Se o procedimento para recarregamento da tinta e substituição do chip não for seguido corretamente, o
sistema de aviso de tinta restante pode não funcionar corretamente. Para evitar que isso aconteça,
substitua o chip e recarregue a tinta assim que for possível quando o nível da tinta restante ficar abaixo
de 50 mm da base do tanque de tinta.

Tema principal: Reposição da tinta e do chip
Tarefas relacionadas
Reposição do chip e recarregamento da tinta

Precauções com a tinta e o chip
Siga estas precauções enquanto recarrega a tinta no produto:
• Guarde bolsas de tinta e tinta residual fora do alcance das crianças.
• Use proteção nos olhos, luvas e uma máscara quando recarregar a tinta.
• Certifique-se de ler a folha Safety Data Sheet (SDS) (Folha de dados de segurança) antes de usar os

pacotes de tinta. Para baixá-la, visite o site epson.com/support/sds e selecione o seu produto. (As
folhas de segurança de dados estão disponíveis somente em inglês.)

• Corte ou rasgue cuidadosamente o selo do bocal do pacote de tinta. Se você cortar o selo do bocal do
pacote de tinta muito rapidamente, a tinta pode respingar.

• Não aperte os pacotes de tinta para abri-los. A tinta pode derramar.
• Incline cuidadosamente o pacote de tinta quando despejar a tinta no tanque de tinta.
• Não coloque nada sobre o tanque de tinta ou sujeite-o a impactos, ou o tanque pode se soltar.

https://www.epson.com/support/sds
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Alerta: Se tinta entrar em contato com a sua pele ou entrar nos seus olhos ou boca, faça o seguinte
imediatamente:
• Se o fluído entrar em contato com a sua pele, lave-a imediatamente com muita água e sabão.

Consulte um médico se a pele parecer irritada ou descolorada.
• Se o fluído entrar nos seus olhos, enxague-os imediatamente com água. Não tomar esta precaução

pode resultar em olhos vermelhos ou um pouco inflamados. Se o problema persistir, consulte um
médico.

• Se fluido entrar na sua boca, consulte um médico.
• Se engolida, não induza vômito e consulte um médico imediatamente. A indução do vômito pode

fazer com que material entre nas suas vias aéreas e cause ferimentos.

Tema principal: Reposição da tinta e do chip

Reposição do chip e recarregamento da tinta
Siga os passos aqui para repor o chip e recarregar a tinta no seu produto.
1. Quando a mensagem Verificar Níveis Tinta aparecer no visor do painel de controle, verifique a

quantidade de tinta restante no tanque.

Se o nível de tinta restante estiver acima da borda superior da placa de metal ou a mais de 50 mm
da base do tanque, continue a usar a impressora até que o nível da tinta restante esteja abaixo da
borda superior da placa de metal ou a menos de 50 mm da base do tanque, para que você possa
usar toda a tinta no novo pacote de tinta para recarregar o tanque.
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Se o nível de tinta restante estiver em 50 mm ou menos, vá para o próximo passo.

Observação: Quando a mensagem Recarregar Tanque Tinta for exibida no visor do painel de
controle e o nível de tinta restante estiver acima da borda superior da placa de metal ou a mais de
50 mm da base do tanque, está na hora de substituir o tanque. O tanque de tinta precisa ser trocado
porque sujeira, poeira e outros materiais estranhos podem causar o mau funcionamento do filtro do
tanque de tinta. O intervalo de substituição do tanque de tinta depende do ambiente e das
condições de uso. Entre em contato com o suporte técnico da Epson para informação sobre a
substituição do componente.

2. Abra a tampa do compartimento do tanque de tinta.
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3. Coloque um dedo na ranhura na parte superior da barra deslizante e puxe-a para fora.

Cuidado: Não incline a barra deslizante. Se você deixar o chip cair, ele pode quebrar.

4. Remova o chip da barra deslizante.
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5. Confirme que a cor da etiqueta na barra deslizante corresponde à etiqueta no pacote de tinta novo.
Depois prenda o chip fornecido com o novo pacote de tinta na barra deslizante.

6. Segure a barra deslizante nivelada e encaixe-a no lugar. Depois feche a tampa do tanque de tinta.
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Cuidado: Não empurre a barra deslizante com muita força. A não observação desta precaução
pode danificar a impressora.

A nova unidade do chip é carregada automaticamente quando o estado de carregamento estiver
esgotado e nenhuma barra azul permanecer na tela do painel de controle.

7. Balance o novo pacote de tinta horizontalmente aproximadamente 5 centímetros para a esquerda e
para a direita por 5 segundos (aproximadamente 15 vezes).

8. Abra a tampa de entrada da tinta.
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9. Faça o seguinte:
• Para todas as cores, com exceção de High Density Black (Preto de alta densidade), remova a

tampa da entrada de tinta do tanque.
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• Para tinta High Density Black (Preto de alta densidade), segure a argola na parte de cima da
tampa da entrada de tinta e remova lentamente a tampa.
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Apoie a vara na guia na borda do tanque, conforme mostrado.
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10. Corte ou rasgue o selo do bocal do pacote de tinta.
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11. Insira o bocal do pacote de tinta na ranhura e incline-o lentamente para derramar a tinta.

Observação: Certifique-se de esvaziar completamente o pacote de tinta no tanque. Não use um
pacote de tinta para recarregar múltiplos tanques de tinta. Isso pode prevenir a exibição correta das
mensagens do sistema de alerta de tinta restante.
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12. Faça o seguinte:
• Para todas as cores, com exceção de High Density Black (Preto de alta densidade), recoloque a

tampa da entrada de tinta.

• Para tinta High Density Black (Preto de alta densidade), suspenda a vara de mistura, guie-a para
dentro do tanque de tinta e recoloque a tampa da entrada de tinta, conforme mostrado.

Cuidado: Empurre a tampa de entrada da tinta firmemente para baixo para que ela não interfira
com a barra deslizante e danifique a tampa de entrada da tinta.
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13. Feche a tampa da entrada de tinta.

Tema principal: Reposição da tinta e do chip
Conceitos relacionados
Sobre a reposição da tinta e do chip
Referências relacionadas
Consumíveis e peças de reposição
Precauções com a tinta e o chip

Manutenção do cabeçote de impressão
A manutenção do cabeçote de impressão garante a melhor qualidade de impressão.
Realize as seguintes manutenções conforme necessário:
• Verificar Jactos: Procure por jatos entupidos antes de cada trabalho de impressão ou se não usa a

impressora há muito tempo. Inspecione o padrão impresso e limpe o cabeçote de impressão se notar
áreas fracas ou faltando.

• Limpeza das Cabeças: Limpe o cabeçote de impressão se notar áreas fracas ou espaços vazios no
resultado impresso.

• Alinhamento Cabeças: Alinha o cabeçote de impressão se os impressos parecerem granulados ou
fora de foco.
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• Manutenção da Cabeça: Faz a manutenção do cabeçote se a tinta borrar nos seus impressos
mesmo depois de limpar o cabeçote de impressão.

Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão
Limpeza do cabeçote de impressão
Alinhamento do cabeçote de impressão
Execução da manutenção do cabeçote
Tema principal: Manutenção

Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão
Para manter a melhor qualidade de impressão, faça uma verificação dos jatos antes de imprimir. Isso
permite que inspecione visualmente o padrão de verificação impresso e limpe os jatos, se necessário.
Há duas maneiras de checar os jatos:
• Configure o produto para imprimir um padrão de verificação automaticamente antes de cada trabalho

de impressão. Você pode selecionar a frequência com a qual o produto executa a verificação dos
jatos no menu Configuração.

• Execute uma verificação dos jatos manualmente a partir do painel de controle do produto, conforme
descrito aqui.

1. Carregue papel em rolo e selecione o tipo de papel correspondente no painel de controle do
produto.

2. Aperte o botão manutenção.
Você vê o menu de Manutenção no visor do painel de controle do produto.

3. Selecione Verificar Jactos e aperte o botão OK.
Você verá uma mensagem de confirmação.

4. Aperte o botão OK.
O produto imprime um padrão de verificação dos jatos.

5. Verifique o modelo impresso para ver se há falhas nas linhas.
Os jatos estão limpos
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Os jatos precisam de limpeza

Observação: Quando o papel é carregado na bobina automática, o papel não é automaticamente
cortado depois de imprimir o padrão de verificação. Se o padrão de verificação for difícil de ver,
aperte o botão cortar/alimentar papel e depois aperte o botão de seta para baixo até que o
padrão de verificação esteja bem visível. Depois de verificar o padrão impresso, aperte o botão de
seta para cima para rebobinar o papel e depois aperte o botão voltar para retornar para o menu.

6. Se não houver falhas, o cabeçote de impressão está limpo e você pode continuar a impressão.
Se houver espaços em brancos ou se o padrão estiver esmaecido, limpe o cabeçote de impressão.

Tema principal: Manutenção do cabeçote de impressão
Referências relacionadas
Configurações do menu Definições
Configurações do menu Manutenção
Tarefas relacionadas
Colocação de papel
Visualização e modificação de configurações de papel
Limpeza do cabeçote de impressão

Limpeza do cabeçote de impressão
Se impressos estão fracos ou possuem falhas, você deve limpar o cabeçote de impressão para limpar
os jatos entupidos. Limpe o cabeçote de impressão apenas se a qualidade de impressão diminuir ou as
cores da imagem estiverem incorretas.

Observação: Você também pode configurar o produto para que limpe o cabeçote de impressão
automaticamente em intervalos selecionados usando as configurações Limpeza Normal e Ciclo de
Limpeza no menu Configuração.

Você pode selecionar entre três níveis de limpeza de cabeçote:
• Claro: Use este nível de limpeza primeiro.
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• Médio: Use este nível de limpeza se não puder limpar os jatos entupidos depois de limpar usando o
nível claro.

• Escuro: Use este nível de limpeza se não puder limpar os jatos entupidos depois de limpar usando o
nível médio.

1. Aperte o botão manutenção no painel de controle.
Você vê o menu Manutenção.

2. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Limp. cabeçote e aperte o botão
OK.

3. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar uma das seguintes opções de
limpeza:
• Todos os Jactos: Selecione esta opção quando vir impressão fraca ou falhas em todas as linhas

de jatos no padrão de verificação. Vá para o passo 5.
• Jactos Seleccionados: Selecione esta opção quando vir impressão fraca ou falhas apenas em

certas linhas de jatos no padrão de verificação. Você pode escolher limpar várias fileiras de jatos,
se necessário.

4. Para selecionar fileiras de jato para limpeza, pressione o botão de seta para cima ou para baixo
para selecionar as cores da fileira e pressione o botão OK. Repita para cada fileira que desejar
limpar. Quando terminar, selecione Continuar e aperte o botão OK.

5. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar o nível de limpeza e pressione o
botão OK.
A limpeza do cabeçote de impressão começa. Quando termina, o menu fecha.

6. Imprima um padrão de verificação dos jatos ou cheque o impresso para confirmar que os jatos
estão limpos.

Tema principal: Manutenção do cabeçote de impressão
Referências relacionadas
Configurações do menu Definições
Tarefas relacionadas
Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão

Alinhamento do cabeçote de impressão
Se os seus impressos estiverem granulados ou desfocados, você precisa alinhar o cabeçote de
impressão. A espessura do seu papel determina as opções de alinhamento selecionadas. Você pode
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armazenar valores de alinhamento separados para cada tipo de papel que você usa, para uma rápida
seleção.
Antes de alinhar o cabeçote de impressão, certifique-se de que tenha carregado corretamente o papel
que deseja usar e que a configuração correta esteja selecionada em Definição Papel Person. Além
disso, verifique se os jatos do cabeçote de impressão não estão entupidos.
1. No painel de controle do produto, aperte o botão de seta para a direita ou para a esquerda para

selecionar a guia e aperte o botão OK.
O menu de papel aparece.

2. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Papel e aperte o botão OK.
3. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar o tipo de rolo para o qual deseja

definir valores de alinhamento e pressione o botão OK.
4. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Alinham. cabeç. e aperte o botão

OK.
5. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar um dos métodos de ajuste e aperte

o botão OK.
• Se estiver imprimindo bidirecionalmente no seu papel, selecione a configuração Manual(Bi-D).

Se a qualidade de impressão não melhorar, repita os passos aqui e selecione a configuração
Manual(Uni-D).

• Se estiver imprimindo unidirecionalmente no seu papel, selecione a configuração Manual(Uni-D).
6. Pressione o botão OK para imprimir uma padrão de teste de alinhamento.

Observação: Quando o papel é carregado na bobina automática, o papel não é automaticamente
cortado depois de imprimir o padrão de alinhamento. Se o padrão de alinhamento for difícil de ver,
aperte o botão cortar/alimentar papel e depois aperte o botão de seta para baixo até que o
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padrão de alinhamento esteja bem visível. Depois de verificar o padrão impresso, aperte o botão de
seta para cima para rebobinar o papel e depois aperte o botão voltar para retornar para o menu.

7. Examine o padrão de teste de alinhamento para selecionar o número do padrão com as linhas
menos visíveis, como no padrão 3 mostrado aqui.
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8. Calcule a média para cada linha e cor nos padrões de alinhamento, conforme mostrado no exemplo
abaixo:

9. Se C1 é exibido no painel de controle do produto, pressione o botão de seta para cima ou para
baixo para selecionar o número do melhor padrão em C1 e aperte o botão OK. Repita este passo
para todos os padrões de cor.
Depois de selecionar o último número dos padrões de cor, o painel de controle retorna ao estado
operacional.

Tema principal: Manutenção do cabeçote de impressão
Referências relacionadas
Configurações do menu Manutenção
Tarefas relacionadas
Colocação de papel
Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão

Execução da manutenção do cabeçote
Se a tinta borrar no seu impresso mesmo depois de limpar o cabeçote de impressão, você deve
executar uma manutenção do cabeçote para limpar dentro do produto, próximo ao cabeçote.
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Use o kit de manutenção do cabeçote que veio com o produto para fazer a manutenção do cabeçote.

1. Remova qualquer papel carregado no produto.
2. Aperte o botão de seta para a direita ou para a esquerda no painel de controle do produto para

selecionar a guia e aperte o botão OK.
Você vê o menu de Manutenção no visor do painel de controle do produto.

3. Selecione Manutenção da Cabeça e aperte o botão OK.
Você vê uma mensagem pedindo que prepare o kit de manutenção do cabeçote.

4. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Sim e depois pressione OK.
O produto move o cabeçote de impressão para fora do caminho.

5. Remova a parte de trás das almofadas no kit de manutenção do cabeçote.

6. Abra a tampa da impressora.
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7. Coloque as almofadas na placa nos dois lados do cabeçote de impressão (a).

Cuidado: Certifique-se de que as almofadas não cubram as áreas de absorção da tinta (b) na placa
para que as almofadas não grudem nelas. Não mova o cabeçote de impressão com as mãos; isso
poderá danificar o produto.

8. Aperte a borda de cada almofada contra os rolamentos, conforme mostrado.

Observação: Certifique-se de que não há espaço entre as almofadas e os rolamentos ou a
manutenção do cabeçote não será executada adequadamente.
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9. Esfregue as áreas mostradas aqui para prender as almofadas na placa.

Cuidado: Não aperte a almofada com muita força ou pode danificar a placa.

10. Feche a tampa da impressora.

Observação: Não abra a tampa da impressora durante a manutenção do cabeçote ou o
procedimento irá parar.

11. Aperte o botão OK.
O procedimento de manutenção do cabeçote inicia.

12. Siga as instruções no visor do painel de controle do produto para abrir a tampa da impressora e
remover cuidadosamente as almofadas quando a manutenção do cabeçote terminar.

Observação: Não reuse as almofadas.

13. Feche a tampa da impressora e aperte o botão OK para limpar o cabeçote de impressão.
Tema principal: Manutenção do cabeçote de impressão
Referências relacionadas
Precauções de manutenção
Tarefas relacionadas
Remoção do papel
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Limpeza das tampas anti ressecamento
Limpe as tampas anti-ressecamento pelo menos uma vez por semana para remover tinta que possa
afetar a qualidade de impressão. Tenha o kit de limpeza da tampa em mãos.
1. Aperte o botão de seta para a direita ou esquerda para selecionar a guia e aperte o botão OK.

O menu de manutenção é exibido.
2. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Limpeza tampa cabeça e aperte o

botão OK.
A cabeça de impressão se desloca para a posição de limpeza.

3. Siga as instruções na tela para abrir a tampa de manutenção.
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4. Segure um bastão estreito de limpeza perpendicularmente e limpe qualquer tinta ao redor da parte
externa das tampas.

Observação: Não toque dentro das tampas mostradas aqui para evitar que danifique as tampas e
impeça que o cabeçote de impressão seja tampado corretamente.
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5. Limpe dentro das guias conforme mostrado aqui.

6. Coloque o copo fornecido com o kit de limpeza da tampa em uma bandeja e coloque
aproximadamente 5 ml de fluido de limpeza da tampa no copo.

7. Recoloque a tampa no frasco de limpador de tinta.
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8. Pegue um pouco do fluido com o conta-gotas.
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9. Começando com a segunda tampa à esquerda, coloque gotas em cada tampa até que a parte
interna esteja cheia, mas não transbordando.

Cuidado: Não coloque fluido de limpeza na primeira tampa à esquerda. Essa é a tampa de sucção
e, se colocar líquido de limpeza nela, o produto pode apresentar problemas de funcionamento. Se
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colocou líquido de limpeza na tampa de sucção, não tente limpá-la. Se tocar a parte interna da
tampa de sucção, isso pode impedir que ela feche corretamente.

10. Use um bastão (largo) de limpeza novo e seco para absorver o fluido limpeza das tampas anti
ressecamento.



99

11. Use outro bastão (largo) de limpeza novo e seco para limpar qualquer fluido de limpeza restante.

Cuidado: Qualquer tinta ou fluido de limpeza que permanecer dentro das tampas anti-
ressecamento pode entupir os jatos.

12. Quando terminar, feche a tampa de manutenção e aperte o botão OK duas vezes.
Tema principal: Manutenção
Referências relacionadas
Consumíveis e peças de reposição
Suprimentos de manutenção
Configurações do menu Manutenção
Precauções de manutenção

Limpeza da placa
Siga estes passos cuidadosamente para limpar a placa para remover tinta, partículas de papel e fiapos.
Recomendamos que limpe essas peças uma vez por mês. Limpe essas peças com mais frequências,
dependendo do ambiente e do papel sendo usado.

Cuidado: Se poeira ou outras partículas permanecerem na placa dentro do produto, os jatos do
cabeçote de impressão podem entupir ou o cabeçote de impressão pode ser danificado.
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1. Remova qualquer papel presente no produto.
2. Desligue o produto, aguarde até que o visor LCD apague e desconecte o cabo de alimentação da

tomada.
3. Aguarde um minuto depois de desconectar o cabo de eletricidade e então abra a tampa da

impressora e use um pano macio e limpo para remover poeira e sujeita de dentro do produto.
4. Abra a tampa da impressora e use um pano macio e limpo para limpar a área (a) da placa conforme

mostrado aqui. Limpe de dentro da impressora para fora, para evitar espalhar a sujeira.

Cuidado: Ao limpar, não toque no tubo de tinta, roletes ou na área (b) da placa mostrada aqui, para
evitar manchar impressos no futuro. Se necessário, limpe a área (a) usando um pano umedecido
com um detergente suave e seque-a usando um pano seco e macio.
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5. Se poeira do papel acumular nos orifícios da placa, remova-a cuidadosamente usando um objeto
pontiagudo.

6. Feche a tampa da impressora.
7. Conecte e ligue o produto, depois carregue papel em rolo.

8. Para limpar os roletes de pressão, aperte o botão cortar/alimentar papel, depois aperte e
segure o botão de seta para cima para alimentar o papel por cima dos roletes.

9. Corte o papel depois de alimentá-lo.
Tema principal: Manutenção
Referências relacionadas
Precauções de manutenção
Tarefas relacionadas
Corte do papel
Remoção do papel

Substituição da garrafa de tinta residual
Quando você vir uma destas mensagens no visor no painel de controle do produto, é necessário que
troque a garrafa de tinta residual:
• Prepare frasco de tinta residual vazio
• Substitua o frasco de tinta residual e pressione OK
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Aguarde até que o produto não esteja imprimindo ou limpando o cabeçote de impressão antes de trocar
a garrafa de tinta residual.

Cuidado: Trocar a garrafa de tinta residual durante a impressão ou limpeza pode causar vazamento de
tinta. Quando substituir o frasco de resíduos de tinta, use sempre as luvas incluídas no kit de
manutenção. Deixe os resíduos de tinta no frasco para descarte e não transfira para outro recipiente.

Observação: Você precisará da tampa da garrafa de resíduo de tinta quando jogar fora o resíduo de
tinta. Guarde a tampa em um local seguro e não a jogue fora.
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1. Suspenda a garrafa de tinta residual e remova-a do suporte conforme mostrado aqui:

Observação: Se a parte traseira do aparador estiver manchada, limpe-a.

2. Coloque o selo interno e a tampa na garrafa de tinta residual usada.
3. Encaixe o tubo de tinta residual na nova garrafa de tinta residual e coloque a garrafa no suporte.

Observação: Certifique-se de que o tubo de tinta residual está encaixado na garrafa de tinta
residual ou a tinta residual pode derramar no produto.
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4. Abaixe a tampa na garrafa de tinta residual e certifique-se de que ela sela firmemente a boca da
garrafa.

Observação: Se a tampa não selar firmemente a garrafa, a tinta residual pode derramar no
produto.

5. Aperte o botão OK no painel de controle do produto.
6. Pressione o botão OK novamente para zerar o contador de resíduos de tinta.

Cuidado: Tinta residual é classificada como lixo industrial. Descarte tinta residual de acordo com as
leis e regulamentações locais, como encaminhá-la a uma empresa de descarte de lixo industrial. Ao
entregar tinta residual a uma empresa de descarte de lixo industrial, inclua a folha Safety Data
Sheet (SDS) (Folha de dados de segurança) localizada no website de suporte da Epson (disponível
somente em inglês).

Observação: Se substituiu a garrafa de tinta residual antes de a mensagem de substituição
aparecer no painel de controle, aperte o botão OK ou Menu enquanto estiver na guia e selecione
Contador Tinta Resid. para zerar o contador.

Tema principal: Manutenção
Referências relacionadas
Configurações do menu Manutenção
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Precauções de manutenção

Substituição do cortador
Se o cortador parar de fazer cortes limpos, está na hora de substituir o cortador.
Certifique-se de que tem uma chave de fenda Phillips antes de começar.
1. Remova qualquer papel carregado no produto.
2. Aperte o botão de seta para a direita ou para a esquerda no painel de controle do produto para

selecionar a guia e aperte o botão OK.
O menu Manutenção aparece.

3. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Manutenção do Cortador e aperte
o botão OK.

4. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Substituir Cortador e aperte o
botão OK duas vezes.
O cortador se move para a posição de substituição.
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5. Usando uma chave de fenda Phillips, solte o parafuso que prende o cortador no lugar e puxe o
cortador cuidadosamente para fora.

Aviso: Mantenha o cortador fora do alcance das crianças. A lâmina é afiada e pode causar
ferimentos.
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6. Alinhe os buracos no novo cortador com os pinos no produto. Depois aperte completamente o
parafuso para prender o cortador.

Observação: Aperte o parafuso do cortador firmemente para que o cortador não se desloque da
posição.

7. Aperte o botão OK.
O cortador retorna à posição original e o produto está pronto para imprimir.

Tema principal: Manutenção
Referências relacionadas
Consumíveis e peças de reposição
Configurações do menu Manutenção
Tarefas relacionadas
Corte do papel
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Remoção do papel

Substituição do conjunto de limpeza de cabeçote
Se notar qualquer um dos itens a seguir, é necessário que troque o conjunto de limpeza do cabeçote:
• Os seus impressos estão fracos ou borrados.
• Há segmentos faltando mesmo depois de limpar o cabeçote de impressão.
1. Use o botão de seta para a direita ou esquerda para selecionar a guia e aperte o botão OK.

O menu de manutenção é exibido.
2. Use o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar Limpeza tampa cabeça e aperte o

botão OK.
A cabeça de impressão se desloca para a posição de limpeza.

3. Antes de trocar o conjunto de limpeza do cabeçote, mova os cabeçotes para a posição de
manutenção.

4. Siga as instruções na tela para abrir a tampa de manutenção.
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5. Segure o limpador conforme mostrado e o remova do produto.
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6. Coloque a nova unidade de limpeza do limpador no ponto de conexão e empurre-o para baixo até
que trave no lugar com um som de 'clique'.
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7. Para remover o limpador, segure-o no ponto de fixação, incline-o para a esquerda e levante-o.



112

8. Remova a tampa da peça de limpeza do novo limpador, coloque-o no ponto de fixação e aperte-o
até ouvir um clique.

9. Feche a tampa de manutenção e aperte o botão OK duas vezes.
Tema principal: Manutenção
Referências relacionadas
Consumíveis e peças de reposição
Configurações do menu Manutenção
Precauções de manutenção
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Mudança de local ou transporte do produto
Quando mover o produto, consulte estas seções para preparar e mover o produto, e para reinstalá-lo
depois do transporte.
Se precisar transportar o produto por uma longa distância, entre em contato com o suporte técnico da
Epson.
Preparação para mover o produto
Configuração do produto depois do transporte

Preparação para mover o produto
Faça o seguinte antes de mover o produto:
1. Remova qualquer papel presente da unidade de alimentação de papel e do rolo de coleta

automática, se instalado.
2. Desligue o produto.
3. Remova o frasco de resíduos de tinta.
4. Remova todos os cabos.
5. Solte as travas na base do produto.

Cuidado: Tente não mover o suporte enquanto as rodinhas estiverem travadas. Role o produto uma
pequena distância em um chão nivelado. Não incline o produto mais do que 10° em qualquer direção
ou ele pode tombar.

Tema principal: Mudança de local ou transporte do produto
Tarefas relacionadas
Substituição da garrafa de tinta residual
Remoção do papel

Configuração do produto depois do transporte
Siga estes passos para configurar o produto após movê-lo.
1. Verifique se o local é adequado para instalação.
2. Instale a garrafa de tinta residual.
3. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada e ligue a impressora.
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4. Carregue papel no produto.
5. Faça uma verificação dos jatos e confirme que não há jatos entupidos.
6. Alinhe o cabeçote de impressão e verifique a qualidade do impresso.
Tema principal: Mudança de local ou transporte do produto
Tarefas relacionadas
Colocação de papel
Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão
Alinhamento do cabeçote de impressão
Limpeza do cabeçote de impressão
Substituição da garrafa de tinta residual
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Solução de problemas
Confira estas seções de soluções para os problemas que você pode ter usando o produto.
Mensagens de estado do produto
Solução de problemas da impressora
Solução de problemas de impressão
Solução de problemas de qualidade de impressão
Onde obter ajuda

Mensagens de estado do produto
Muitas vezes você pode diagnosticar problemas com o produto se checar as mensagens ou ícones no
visor LCD.

Mensagens de erro Solução
Prepare frasco de tinta
residual vazio.

O frasco de tinta residual está quase cheio. Certifique-se de que tem um
frasco de tinta residual para substituição.

Erro da Unidade do Chip
Unidade do chip não
reconhecida. Reinstale
ou substitua.

Remova e reinstale o chip. Se o erro voltar a ocorrer, substitua o chip por um
novo.
Pode haver condensação na unidade do chip. Certifique-se de que a tinta
fique em temperatura ambiente pode pelo menos quatro horas.

Erro da Unidade do Chip
Unidade do chip não
reconhecida.
Recarregar após fazer
coinc. tinta c/ etiqueta?

Use apenas chips de pacotes de tinta da Epson específicos para este
produto.

Verificar Níveis da Tinta O chip está chegando ao fim da sua vida útil. Certifique-se de que tem um
pacote de tinta da cor correta para substituição.
Cheque a tinta restante no tanque de tinta usando a borda superior da placa
de metal ou a escala no pacote de tinta e, se necessário, recarregue a tinta.

Erro De Comando
Verifique definições de
impressão no RIP.

Aperte o botão pausar/cancelar e selecione Cancelar Tarefa.
Certifique-se de que o software RIP instalado é compatível com o produto.
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Mensagens de erro Solução
Erro Instalação de F/W
Actualização falhou.
Reinicie a impressora.

Desligue o produto, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo. Depois
reinstale o firmware novamente usando o Epson LFP Remote Panel 2.
Se esta mensagem persistir, entre em contato com a Epson para obter
ajuda.

Erro de Enrolamento
Verifique o estado do
rolo de coleta
automática e reinicie a
impressora.

Desligue o produto, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo. Se esta
mensagem persistir, entre em contato com a Epson para obter ajuda.

Erro Unidade Enrolam.
Desligue o interruptor
Auto para cancelar o
erro.

O papel não foi enrolado corretamente no rolo de bobina automática.
Coloque o interruptor Auto no rolo de bobina automática em Não (desligado)
e execute estas operações:
Quando a margem principal do papel sai do núcleo do rolo de bobina
automática
Prenda a margem principal do papel com fita adesiva no núcleo do rolo de
coleta.
Quando um erro é exibido durante o enrolamento e a impressão
Aperte o botão de seta para baixo para alimentar o papel, depois use
tesouras ou um cortador disponível no comércio para cortar o papel depois
do impresso final. Remova o papel do rolo de coleta. Instale um novo núcleo
do rolo de coleta e usa uma fita adesiva para prender a margem principal do
papel no núcleo. Coloque o interruptor Auto no rolo de coleta automática na
posição Backward (Para trás) e aperte o botão OK.

Erro Unidade Enrolam.
Conecte o cabo do rolo
de coleta automática e
reinicie a impressora.

Reconecte o cabo do rolo de coleta automática ao produto e desligue e ligue
o produto novamente.

Unid. Enrol. Desligada
O rolo de coleta
automática está
desconectado. Quer
continuar?

O rolo de coleta automática não está conectado. Reconecte o cabo do rolo
de coleta automática ao produto e selecione Não para desligar o produto.
Aguarde alguns minutos e ligue o produto novamente. Para continuar a
imprimir sem usar o rolo de coleta automática, selecione Sim.



117

Mensagens de erro Solução
Erro Corte De Papel
Retire o papel não
cortado.

Aperte o botão OK, puxe o papel para fora e corte-o usando uma tesoura ou
uma ferramenta de corte de terceiros. Puxe a borda do papel para fora do
produto e depois aperte o botão OK.

Erro Formato Papel
Insira papel de formato
correcto.

Aperte o botão OK e remova o papel carregado. Certifique-se de que o papel
tenha pelo menos 254 mm de largura.
Se esta mensagem aparecer mesmo quando papel for da largura correta,
desative a opção Ver Formato Papel e tente imprimir novamente.

Pedido De Manutenção
Substituir Peça
Agora/Subst. Peça
Brevem
XXXXXXXXXX

A peça indicada está se aproximando do fim de sua vida útil. Entre em
contato com a Epson para obter ajuda e forneça o código de serviço exibido
na tela LCD.
Você precisa substituir a peça antes de imprimir novamente. Se continuar
imprimindo, ocorre uma chamada de assistência.

Ligue Assist. Técnica
XXXX Erro XXXX
Desligue e volte a ligar.
Se isto não funcionar,
anote o código e entre
em contato com a
assistência técnica.

Um pedido de assistência técnica ocorre quando:
• O cabo de alimentação não está conectado firmemente
• Um erro ocorre e não pode ser resolvido
Quando um pedido de assistência técnica ocorre, o produto para de
funcionar automaticamente. Desligue o produto, desconecte o cabo de
alimentação da tomada e do produto e conecte-o novamente. Ligue e
desligue o produto várias vezes. Se o mesmo pedido de assistência técnica
for exibido no visor LCD, entre em contato com a Epson para obter ajuda e
forneça o código de serviço exibido no visor LCD.

Tema principal: Solução de problemas
Referências relacionadas
Configurações do menu Definições
Onde obter ajuda
Tarefas relacionadas
Substituição da garrafa de tinta residual
Reposição do chip e recarregamento da tinta
Corte do papel
Instalação do núcleo do rolo de bobina no enrolador automático de papel
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Temas relacionados
Reposição da tinta e do chip

Solução de problemas da impressora
Confira estas soluções se o produto tiver problemas de funcionamento.
A impressora não liga
O produto desliga automaticamente
O visor LCD desliga
Você esqueceu a senha de administrador
Luz vermelha brilha dentro da impressora
Tema principal: Solução de problemas

A impressora não liga
Se a impressora não ligar, tente as seguintes soluções:
• O cabo de alimentação precisa estar conectado firmemente.
• Conecte outro aparelho eletrônico para se certificar de que a tomada funciona.
Tema principal: Solução de problemas da impressora

O produto desliga automaticamente
Se o seu produto desligar automaticamente, ele pode estar em modo de repouso. Desative ou ajuste a
configuração Gestão Energética conforme necessário.
Tema principal: Solução de problemas da impressora
Referências relacionadas
Configurações do menu Definições

O visor LCD desliga
Se o visor LCD desliga alternadamente, a impressora pode estar em modo de repouso. Tente estas
soluções:
• Aperte o botão ligar para sair do modo de repouso.
• É possível ajustar o período para que o produto entre em modo de repouso no menu de Definições

Eco.
Tema principal: Solução de problemas da impressora
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Referências relacionadas
Configurações do menu Definições

Você esqueceu a senha de administrador
Se você esqueceu a senha de administrador criada durante a configuração da rede, entre em contato
com o suporte técnico da Epson.
Tema principal: Solução de problemas da impressora
Referências relacionadas
Onde obter ajuda

Luz vermelha brilha dentro da impressora
A luz vermelha sempre brilha dentro da impressora. Isso é normal.
Tema principal: Solução de problemas da impressora

Solução de problemas de impressão
Confira estas soluções se tiver problemas ao imprimir com o produto.
Nada é impresso
Não é possível imprimir em rede
O cabeçote de impressão se move, mas nada é impresso
Remoção de papel preso
O papel não é alimentado ou ejetado corretamente
O papel não é cortado corretamente
Tema principal: Solução de problemas

Nada é impresso
Se você enviar um trabalho de impressão e nada imprimir, tente estas soluções:
• Certifique-se de que a impressora esteja ligada.
• Certifique-se de que quaisquer cabos de interface estejam conectados firmemente em ambas as

extremidades. Se tem um cabo sobressalente, tente usá-lo para conectar.
• Verifique o modelo e as especificações do cabo de interface para verificar se o cabo é adequado para

seu computador e impressora.
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• Se você conectou seu produto a um hub USB, certifique-se de que é um hub de primeira linha. Se
ainda assim não imprimir, conecte o produto diretamente ao computador ao invés de usar o hub.

• Certifique-se de que o hub USB seja reconhecido corretamente pelo computador. Desconecte todos
os hubs USB do computador e conecte a impressora diretamente na porta USB do computador.

• Certifique-se de que o comprimento do cabo USB não excede 3 metros.
Tema principal: Solução de problemas de impressão
Referências relacionadas
Especificações de interface

Não é possível imprimir em rede
Se você não conseguir imprimir em rede, tente estas soluções:
• Certifique-se de que o produto está ligado.
• Se você estiver usando TCP/IP, certifique-se de que o IP do produto está configurado corretamente

para a sua rede. Se a rede não atribuir endereços IP usando o DHCP, defina o endereço IP
manualmente.

• Verifique o seu roteador LAN com fio ou ponto de acesso para ver se o LED para a porta na qual o
produto está conectado está aceso ou piscando. Se o link LED estiver apagado, tente fazer o
seguinte:
• Certifique-se de que o cabo de Ethernet está conectado seguramente ao seu produto e ao seu

roteador, ponto de acesso, comutador ou hub.
• Tente conectar o seu produto a uma porta diferente ou a um roteador, ponto de acesso, comutador

ou hub diferente.
• Tente conectar um cabo de Ethernet diferente.
• Tente imprimir com o seu produto a partir de outro computador na rede.

Tema principal: Solução de problemas de impressão
Referências relacionadas
Configurações do menu Definições

O cabeçote de impressão se move, mas nada é impresso
Se o cabeçote de impressão está se movendo e nada é impresso, tente as seguintes soluções:
• Imprima um padrão de verificação dos jatos. Se o padrão não imprimir corretamente, limpe o

cabeçote de impressão novamente. (Se a impressora não tiver sido usada durante muito tempo, os
jatos podem estar entupidos.)
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• Caso veja a mensagem Ajuste Automátic Moto no visor do painel de controle do produto, a
impressora está ajustando o seu motor interno. Aguarde alguns momentos para que a mensagem
desapareça e não desligue a impressora.

Tema principal: Solução de problemas de impressão
Tarefas relacionadas
Limpeza do cabeçote de impressão
Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão

Remoção de papel preso
Se papel ficar preso na impressora, verifique o seguinte:
• Certifique-se de que o papel não está enrolado, amassado ou dobrado na borda principal. Não use

papel que apresente esses problemas.
• Cheque as especificações do papel para certificar-se de que pode usá-lo com a sua impressora e

software RIP. Cheque as diretrizes referentes ao papel do fabricante do software RIP.
Siga estes passos se o papel ficar preso no produto.
1. Desligue o produto, aguarde um momento e volte a ligá-lo.

Depois de um momento, você vê uma mensagem no visor do painel de controle do produto pedindo
que abra a tampa da impressora.

2. Puxe o papel na sua direção e corte qualquer pedaço rasgado ou amassado do rolo usando uma
tesoura ou uma ferramenta de corte de terceiros.
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3. Aperte o botão OK.
4. Abra a tampa da impressora e mova manualmente o cabeçote de impressão para longe do papel

preso.

5. Aperte o botão OK.
6. Aperte e segure o botão de seta para baixo para ejetar o papel cortado.
7. Remova o papel ejetado.

8. Feche a tampa da impressora e aperte o botão OK.
9. Recarregue o papel quando instruído no visor LCD e continue a imprimir.

Observação: Antes de recarregar o rolo de papel, corte a margem do papel em reta horizontal.
Corte partes que estejam onduladas ou vincadas. Se houver um problema com a margem do papel,
a qualidade de impressão pode ser afetada e o papel pode ficar preso.
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Tema principal: Solução de problemas de impressão
Tarefas relacionadas
Limpeza do cabeçote de impressão
Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão

O papel não é alimentado ou ejetado corretamente
Se o papel não alimentar reto ou não for ejetado do produto corretamente, tente estas soluções:
• Certifique-se de que o papel está carregado corretamente e de que não está amassado, dobrado ou

preso no produto.
• Certifique-se de que o papel não é muito grosso ou fino e que as configurações de papel

correspondem ao papel carregado. Cheque as especificações de papel e a documentação do seu
software RIP.

• Se você continuar a ter problemas para ejetar certos papéis, verifique se a configuração de Sucção
De Papel no painel de controle do produto não está muito forte.

Tema principal: Solução de problemas de impressão
Referências relacionadas
Configurações do menu Papel
Especificações do papel
Tarefas relacionadas
Colocação de papel

O papel não é cortado corretamente
Se o dispositivo de corte embutido não cortar o seu papel corretamente, substitua o dispositivo.
Tema principal: Solução de problemas de impressão
Tarefas relacionadas
Substituição do cortador
Corte do papel

Solução de problemas de qualidade de impressão
Consulte estas seções se tiver problemas com qualidade de impressão.
O padrão da verificação dos jatos não imprime corretamente
A qualidade geral da impressão é ruim
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O papel impresso está manchado ou danificado
A imagem não está posicionada corretamente no papel
Tema principal: Solução de problemas

O padrão da verificação dos jatos não imprime corretamente
Caso o padrão da verificação dos jatos não imprima corretamente, tente estas soluções:
• Se os jatos ainda estiverem entupidos depois de fazer a limpeza do cabeçote na potência mais alta,

deixe o produto desligado até a manhã seguinte e então volte a checar os jatos. Se você ainda não
conseguir limpar os jatos, entre em contato com o suporte técnico da Epson.

• Limpe o cabeçote de impressão e imprima o padrão novamente.
• Se a impressora não foi usada por um longo período, os jatos podem estar ressecados e entupidos.

Ligue a impressora pelo menos uma vez a cada duas semanas para evitar que os jatos fiquem
entupidos.

• Fiapos podem ter grudado na placa próximo do cabeçote de impressão. Limpe a área usando o kit de
manutenção.

Tema principal: Solução de problemas de qualidade de impressão
Tarefas relacionadas
Limpeza do cabeçote de impressão
Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão
Execução da manutenção do cabeçote

A qualidade geral da impressão é ruim
Se notar que a qualidade da sua impressão é desigual, clara demais, escura demais, ou há linhas
(faixas) horizontais ou verticais no impresso, tente as seguintes soluções:
• Execute uma verificação dos jatos de impressão para ver se algum dos jatos está entupido. Em

seguida, limpe o cabeçote de impressão, se necessário.
• Alinhe o cabeçote de impressão.
• Certifique-se de usar bolsas de tinta genuínas Epson. O uso de qualquer outro tipo de bolsa de tinta

pode resultar em uma qualidade de impressão inferior.
• Use uma bolsa de tinta nova. A qualidade de impressão diminui quando uma bolsa de tinta velha é

usada. Use toda a tinta na bolsa de tinta antes da data de vencimento impressa na embalagem.
• Certifique-se de que as configurações de papel no software RIP ou no painel de controle do produto

correspondem ao papel que colocou.
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• Se estiver comparando o resultado de impressão com a imagem na tela do computador, as cores
podem não corresponder. Como monitores e impressoras produzem cores de modo diferente, cores
impressas e cores na tela nem sempre parecem iguais.

• Certifique-se de que a tampa frontal esteja fechada. Não abra qualquer tampa durante a impressão.
Isso pode fazer com que o cabeçote de impressão pare repentinamente, resultando em cor desigual.

Tema principal: Solução de problemas de qualidade de impressão
Referências relacionadas
Consumíveis e peças de reposição
Tarefas relacionadas
Limpeza do cabeçote de impressão
Verificação para encontrar jatos entupidos no cabeçote de impressão
Alinhamento do cabeçote de impressão
Visualização e modificação de configurações de papel

O papel impresso está manchado ou danificado
Se o papel impresso estiver manchado ou se a superfície estiver danificada, tente estas soluções:
• Certifique-se de que o papel não é muito grosso ou fino. Verifique se o papel cumpre as

especificações de papel para o seu produto e software RIP.
• Verifique se o papel não está amassado ou dobrado, fazendo com que ele entre em contato com o

cabeçote de impressão. Se necessário, carregue papel novo.
• Limpe o cabeçote de impressão, o limpador e as tampas, conforme necessário, para remover tinta

que possa ter manchado essas peças e transferido a tinta para o seu impresso.
• Ajuste a configuração de Espaço Entre O Rolo no painel de controle do produto para evitar que o

cabeçote de impressão bata no papel durante a impressão.
• Se a borda do papel estiver danificada, configure Superior em Margem Papel Rolo no painel de

controle do produto como 15mm. Se a borda inferior do papel estiver danificada, configure Inferior
em Margem Papel Rolo como 150mm.

• Alimente e ejete o papel para limpar os rolamentos dentro do produto.
Tema principal: Solução de problemas de qualidade de impressão
Referências relacionadas
Configurações do menu Papel
Especificações do papel
Configurações do menu Definições
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Tarefas relacionadas
Colocação de papel
Limpeza das tampas anti ressecamento
Substituição do conjunto de limpeza de cabeçote
Limpeza da placa

A imagem não está posicionada corretamente no papel
Se a imagem impressa não estiver posicionada corretamente no papel, tente estas soluções:
• Certifique-se de que carregou o papel corretamente e selecionou as configurações de margem

corretas para ele no painel de controle do produto.
• Certifique-se de que especificou a área de impressão correta no seu software de impressão.
• Ative as opções Ver Inclinação Papel e Ver Formato Papel no painel de controle do produto para

evitar que a sua imagem seja impressa fora da área de impressão.
Tema principal: Solução de problemas de qualidade de impressão
Referências relacionadas
Configurações do menu Definições
Verificação da área de impressão e do tamanho do papel
Tarefas relacionadas
Colocação de papel

Onde obter ajuda
Se você precisar de ajuda adicional com o seu produto Epson, entre em contato com a Epson.
A Epson oferece estes serviços de suporte técnico:

Suporte pela Internet
Visite o site de suporte da Epson no endereço epson.com.br/suporte para obter soluções para
problemas comuns. É possível fazer o download de utilitários e documentação, consultar as perguntas
frequentes e soluções de problemas ou enviar um e-mail para a Epson com suas perguntas.

Converse com um representante de suporte
Antes de ligar para o suporte da Epson, tenha em mãos as seguintes informações:
• Nome do produto
• Número de série do produto (localizado na etiqueta do produto)

https://epson.com.br/sl/s
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• Comprovante de compra (nota da loja) e data da compra
• Configuração do computador
• Descrição do problema
E ligue para:

País Telefone
Argentina (54 11) 5167-0300

0800-288-37766
Bolívia* 800-100-116
Brasil 0800-007-5000
Chile (56 2) 2484-3400
Colômbia Bogotá: (57 1) 592-2200

Outras cidades: 018000-915235
Costa Rica 800-377-6627
Equador* 1-800-000-044
El Salvador* 800-6570
Guatemala* 1-800-835-0358
México Cidade do México: (52 55) 1323-2052

Outras cidades: 01-800-087-1080
Nicarágua* 00-1-800-226-0368
Panamá* 00-800-052-1376
Paraguai 009-800-521-0019
Peru Lima: (51 1) 418-0210

Outras cidades: 0800-10-126
República Dominicana* 1-888-760-0068
Uruguai 00040-5210067
Venezuela (58 212) 240-1111

*Entre em contato com a companhia telefônica local para ligar para este número gratuito de um celular.
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Se o seu país não aparecer na lista, entre em contato com o escritório de vendas no país mais próximo.
Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas.

Compra de suprimentos e acessórios
Você pode comprar tinta, papel e acessórios genuínos Epson através de um revendedor autorizado de
produtos Epson. Para encontrar o revendedor de produtos mais próximo, visite o site epson.com.br ou
entre em contato com o escritório Epson mais próximo.
Tema principal: Solução de problemas

https://epson.com.br
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Especificações técnicas
Estas seções listam as especificações técnicas do seu produto.
Requisitos de sistema para Windows
Especificações de impressão
Especificações elétricas
Especificações ambientais
Especificações de dimensão
Especificações de interface
Especificações de pacote de tinta
Especificações do papel
Especificações de aprovações e segurança

Requisitos de sistema para Windows
Para usar o produto e seu software, seu computador deve atender a estes requisitos.

Microsoft Windows
(compatível com 32 e
64 bits)

Windows 10, Windows 8.x, Windows 7

CPU Core 2 Duo 3.05 GHz ou superior
Memória 2 GB ou mais
Espaço disponível em
disco

50GB ou mais

Interface Hi-Speed USB (USB de alta velocidade)
Ethernet 100BASE-TX/1000BASE-T

Resolução de tela SXGA (1280 × 1024) ou superior

Observação: Para obter o software mais recente do produto para o seu sistema operacional, visite o
site de suporte da Epson no endereço epson.com.br/suporte, selecione o seu produto e selecione
Downloads.

Tema principal: Especificações técnicas

https://epson.com.br/sl/s
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Especificações de impressão
Método de impressão Jato de tinta por demanda
Configuração de jato 360 jatos × 2 fileiras × 4 cores
Resolução 720 × 1440 dpi máximo
Código de controle ESC/P raster (comando indefinido)
Método de alimentação do
papel

Alimentação por fricção

Memória embutida Memória principal: 512MB
Rede: 128MB

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações elétricas
Classificação da alimentação 100 a 240 V
Intervalo de frequência
nominal

50/60 Hz

Corrente nominal 0,5 a 1,0 A
Consumo de energia Imprimindo: 65 W (ISO/IEC24712)

Modo Repouso: 3 W
Modo desligado: 0,4 W

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações ambientais
Temperatura Funcionando: 15 a 35 °C; recomenda-se 15 a 25 °C

Armazenada (antes de desembalar): –20 a 60 °C, não mais de 120
horas a 60 °C e dentro de 1 mês a 40 °C
Armazenada (depois de desembalar): –20 a 40 °C, dentro de 1 mês
a 40 °C
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Umidade
(sem condensação)

Em funcionamento: 20 a 80% de umidade relativa; recomenda-se 40
a 60% de umidade relativa
Armazenada (antes de depois de desembalar): 5 a 85% de umidade
relativa

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de dimensão
Altura 1128 mm
Largura 1608 mm
Profundidade 914 mm
Peso
(sem tinta)

94 kg

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de interface
Interface USB Hi-Speed USB (USB de alta velocidade) compatível com Universal

Serial Bus Specification Revision 2.0
Interface de rede 100BASE-TX/1000BASE-T (requer um cabo blindado de par

trançado, categoria 5 ou superior)

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de pacote de tinta
Tinta colorida de transferência
por sublimação

High Density Black (Preto de alta densidade), Ciano, Magenta,
Amarelo

Vida útil da tinta Não usar se a data de validade estiver vencida.
Garantia de qualidade de
impressão

25 dias (da data em que o tanque de tinta foi recarregado com a
tinta do pacote)
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Temperatura Armazenada (aberta): 5 a 35 °C; recomenda-se 15 a 25 °C para uso
Capacidade 1100 ml

Tema principal: Especificações técnicas
Referências relacionadas
Consumíveis e peças de reposição

Especificações do papel
Observação: Como a qualidade de qualquer marca ou tipo de papel pode ser alterada pelo fabricante a
qualquer momento, a Epson não pode garantir a qualidade de qualquer marca ou tipo de papel que não
seja da Epson. Sempre teste uma amostra de papel antes de comprar grandes quantidades ou de
imprimir trabalhos extensos. Não use papel enrugado, arranhado, rasgado ou sujo.

Tamanho do núcleo do rolo 2 ou 3 polegadas (5,1 ou 7,6 cm)
Diâmetro externo do rolo Até 5,9 polegadas (150 mm)
Largura do papel
(com o rolo de bobina
automática instalado)

254 a 1118 mm
432 a 1118 mm

Espessura do papel Até 1 mm

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de aprovações e segurança
Estados Unidos Segurança: UL60950-1

EMC: FCC Parte 15 Subparte B Classe A
Canadá Segurança: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

EMC: CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Classe A

Tema principal: Especificações técnicas
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Avisos
Veja estas seções para observações importantes sobre o seu produto.
Instruções de descarte do produto
Reciclagem
Instruções importantes de segurança
FCC Compliance Statement
Arbitragem vinculativa e repúdio de ações coletivas
Marcas comerciais
Avisos sobre direitos autorais

Instruções de descarte do produto
Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor
encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA
mais próximo, consulte a garantia do equipamento na documentação do produto na seção dos Centros
de Serviços Autorizados ou na página epson.com.br, clicando no link Suporte.
Tema principal: Avisos

Reciclagem
A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte
compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que são confiáveis,
eficientes e recicláveis. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir um
futuro melhor para todos.
As embalagens deste produto – papelão, plástico, isopor e espuma – são recicláveis e podem ser
entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras,
para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.
Os materiais que compõem o produto – plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada –
também são recicláveis. O produto não deve ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros
de Serviços Autorizados que o darão o destino ambientalmente adequado. Consulte o nosso site,
epson.com.br, para uma lista de Centros de Serviços Autorizados.

Cuidado: A Epson alerta os consumidores que o descarte inadequado de embalagens e produtos pode
prejudicar o meio ambiente.

https://epson.com.br
https://epson.com.br
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Os Centros de Serviços Autorizados podem receber equipamentos da marca Epson para destinação
ambientalmente adequada.
Conheça melhor nossas ações ambientais e o Programa de Coleta de Cartuchos (epson.com.br/coleta)
em nosso site.
Tema principal: Avisos

Instruções importantes de segurança
Antes de usar o seu produto Epson, leia e siga estas instruções de segurança.
Instruções de segurança geral do produto
Instruções de segurança dos pacotes de tinta
Tema principal: Avisos

Instruções de segurança geral do produto
• Certifique-se de seguir todos os avisos e instruções marcados no produto.
• Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta do projetor.
• Use somente o cabo de alimentação incluído com o produto. O uso de outro cabo pode causar

incêndio ou choque elétrico. Não use o cabo com qualquer outro equipamento.
• Coloque o produto perto de uma tomada onde o plugue possa ser removido facilmente.
• Conecte seu produto a uma tomada devidamente aterrada. Evite conectar o produto a uma tomada

no mesmo circuito de uma foto copiadora ou sistema de ar condicionado que seja ligado e desligado
com frequência, ou em uma tomada controlada por um interruptor de parede ou temporizador.

• Não deixe que o cabo fique danificado ou descascado. Coloque-o de forma a evitar abrasões, cortes,
desgaste, ondulação e dobras. Não coloque objetos em cima do cabo e não permita que se pise ou
ande nele. Tenha cuidado para manter o cabo reto nas extremidades.

• Se usar uma extensão com o produto, certifique-se de que a amperagem total dos dispositivos
conectados à extensão não exceda a capacidade máxima do cabo. Além disso, certifique-se de que a
amperagem total dos dispositivos conectados à tomada de parede não exceda a capacidade máxima
da tomada.

• Se ocorrer dano ao plugue, substitua o cabo ou consulte um eletricista qualificado. Se houver fusíveis
no plugue, certifique-se de trocá-los por fusíveis do tamanho e classificação corretos.

• Sempre desligue o produto usando o botão de energia e aguarde até que a luz de energia pare de
piscar antes de desconectar o produto ou cortar a alimentação para a tomada de parede.

• Se não for usar o produto durante muito tempo, desconecte o cabo da tomada de parede.

https://epson.com.br/reciclagem-programa-de-coleta
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• Coloque o produto em uma superfície plana e estável, que se estenda além da base do produto em
todas as direções. Ele não funcionará corretamente se estiver inclinado em ângulo.

• Evite locais sujeitos a mudanças rápidas de temperatura ou umidade, choques ou vibrações, ou
poeira.

• Não coloque ou guarde o produto ao ar livre.
• Não coloque o produto próximo a fontes de calor excessivo ou sob luz solar direta.
• Deixe espaço suficiente ao redor do produto para ventilação adequada. Não bloqueie ou tampe as

aberturas no gabinete do produto nem insira objetos nesses espaços.
• Mantenha o produto longe de fontes potenciais de interferência eletromagnética, como alto-falantes

ou base de telefones sem fio.
• Quando conectar o produto a um computador ou outro dispositivo usando um cabo, certifique-se de

que os conectores estejam na direção correta. Cada conector tem somente uma orientação. Inserir
um conector na orientação incorreta pode danificar os dois dispositivos conectados pelo cabo.

• Não derrame líquidos no produto ou use o produto com as mãos molhadas.
• Não use dentro ou ao redor do equipamento produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis.

Isso pode causar incêndio.
• Exceto nos casos especificamente explicados na sua documentação, não tente efetuar reparos no

produto.
• Desconecte o produto e busque o serviço de um técnico qualificado sob as seguintes condições: se o

cabo de eletricidade ou o plugue estiver danificado; se algum líquido tiver entrado no produto; se o
produto tiver caído ou o gabinete tiver sido danificado; se o produto não funcionar normalmente ou
exibir uma mudança notável de desempenho. Ajuste somente os controles cobertos nas instruções
de operação.

• Quando guardar ou transportar o produto, não o incline, não o coloque apoiado na lateral nem o vire
ao contrário. Isso pode causar vazamento da tinta.

Observação: As baterias de lítio neste produto contêm material de perclorato - recomenda-se cuidado
especial. Clique aqui para detalhes (disponível somente em inglês).

Tema principal: Instruções importantes de segurança

Instruções de segurança dos pacotes de tinta
• Mantenha os pacotes de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.
• Use óculos de proteção, luvas e uma máscara quando fizer a manutenção.

http://dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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• Se tinta entrar em contato com a sua pele ou entrar nos seus olhos ou boca, faça o seguinte
imediatamente:
• Se o fluído entrar em contato com a sua pele, lave-a imediatamente com muita água e sabão.

Consulte um médico se a pele parecer irritada ou descolorada.
• Se o fluído entrar nos seus olhos, enxague-os imediatamente com água. Não tomar esta precaução

pode resultar em olhos vermelhos ou um pouco inflamados. Se o problema persistir, consulte um
médico.

• Se o fluído for engolido, não induza vômito e consulte um médico assim que for possível.
• Se o fluído entrar na sua boca, consulte um médico assim que for possível.

Tema principal: Instruções importantes de segurança

FCC Compliance Statement
For United States Users
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be
required to correct the interference at his own expense.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC
Certification of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the
FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment
interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave
cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the
manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.
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WARNING
This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference, in which
case the user may be required to take adequate measures.
Tema principal: Avisos

Arbitragem vinculativa e repúdio de ações coletivas
1. DISPUTAS, ARBITRAGEM INDIVIDUAL VINCULATIVA, E REPÚDIO DE AÇÕES COLETIVAS E
ARBITRAGENS COLETIVAS
1.1 Disputas. As condições desta Seção 1 se aplicam a todas as Disputas entre o Usuário e a Epson. O
termo "Disputa" possui o mais amplo significado permitido por lei e inclui qualquer disputa, pedido,
controvérsia ou ação entre o Usuário e a Epson surgido deste ou relacionado a este Contrato, produtos
da marca Epson (hardware e incluindo qualquer software relacionado), ou outra transação envolvendo o
Usuário e a Epson, quer em contrato, garantia, deturpação, fraude, prejuízo, prejuízo intencional,
estatuto, regulamentação, portaria, ou qualquer outra base legal ou equitativa. "DISPUTA" NÃO INCLUI
PEDIDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, ou mais especificamente, um pedido ou recurso para
(a) violação ou diluição de marca comercial, (b) violação de patente, (c) violação ou abuso de direito
autoral, ou (d) apropriação indevida de segredo comercial (um "Pedido de Propriedade Intelectual"). O
Usuário e a Epson também concordam, não obstante a Seção 1.6, que um tribunal, não um árbitro,
pode decidir se um pedido ou recurso é para um Pedido de Propriedade Intelectual.
1.2 Arbitragem Vinculativa. O Usuário e a Epson concordam que todas as Disputas serão resolvidas
por arbitragem vinculativa de acordo com este Contrato. ARBITRAGEM SIGNIFICA QUE O USUÁRIO
REPUDIA O DIREITO A UM JUIZ OU JÚRI EM UM PROCESSO JUDICIAL E SEUS FUNDAMENTOS
DE RECURSO SÃO LIMITADOS. Com fundamento neste Contrato, arbitragem vinculativa será
administrada por JAMS, uma autoridade de arbitragem reconhecida nacionalmente, com fundamento
em seu código de processos então em efeito para disputas relacionadas a consumidor, mas excluindo
quaisquer regras que permitem ações coletivas ou junção em arbitragem (para mais detalhes sobre
processo, consulte a Seção 1.6 abaixo). O Usuário e a Epson entendem e concordam que (a) a Lei
Arbitral Federal (9 U.S.C. §1, et seq.) governa a interpretação e execução desta Seção 1, (b) este
Contrato apresenta uma transação em comércio interestadual, e (c) esta Seção 1 sobreviverá o término
deste Contrato.
1.3 Notificação e Etapas Pré-Arbitragem. Antes de submeter um pedido de arbitragem, o Usuário e a
Epson concordam em tentar, por sessenta (60) dias, resolver qualquer Disputa informalmente. Se a
Epson e o Usuário não chegarem a um acordo para resolver a Disputa em sessenta (60) dias, o Usuário
ou a Epson pode iniciar uma arbitragem. Notificação à Epson deve ser endereçada à: Legal
Department, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806 (o "Endereço da Epson"). A Notificação de
Disputa ao Usuário será enviada ao endereço mais recente que a Epson possui em seus registros do
Usuário. Por este motivo, é importante nos notificar se seu endereço mudar enviando um e-mail para
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EAILegal@ea.epson.com ou escrevendo para o Endereço da Epson acima. Notificação de Disputa
deve incluir o nome do remetente, endereço e informação de contato, os fatos que deram origem à
Disputa, e reparação solicitada (a "Notificação de Disputa"). Após receber a Notificação de Disputa, a
Epson e o Usuário concordam em agir de boa-fé para resolver a Disputa antes de começar arbitragem.
1.4 Tribunal de Pequenas Causas. Não obstante o precedente, o Usuário pode mover uma ação
individual no tribunal de pequenas causas do seu estado ou município se a ação for de competência do
tribunal e pendente apenas naquele tribunal.
1.5 REPÚDIO DE AÇÕES COLETIVAS E ARBITRAGENS COLETIVAS. O USUÁRIO E A EPSON
CONCORDAM QUE CADA PARTE PODE INTENTAR DISPUTAS CONTRA A OUTRA PARTE
APENAS EM UMA CAPACIDADE INDIVIDUAL, E NÃO COMO REQUERENTE OU MEMBRO EM
QUALQUER PROCESSO REPRESENTATIVO OU COLETIVO, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO
AÇÕES COLETIVAS FEDERAIS OU ESTADUAIS, OU ARBITRAGENS COLETIVAS. AÇÕES
COLETIVAS, ARBITRAGENS COLETIVAS, AÇÕES PARTICULARES DO PROCURADOR GERAL,
E QUALQUER OUTRO PROCESSO EM QUE QUE ALGUÉM AGE EM UMA CAPACIDADE
REPRESENTATIVA NÃO SÃO PERMITIDOS. CONSEQUENTEMENTE, SOB OS PROCESSOS
ARBITRAIS DESCRITOS NESTA SEÇÃO, UM ÁRBITRO NÃO COMBINARÁ OU CONSOLIDARÁ
MAIS DO QUE UM PEDIDO SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DE TODAS AS PARTES
AFETADAS POR UM PROCESSO ARBITRAL.
1.6 Processo Arbitral. Se o Usuário ou a Epson começarem arbitragem, ela será regida pelas regras
de JAMS que estão em efeito quando a arbitragem é depositada, excluindo quaisquer regras que
permitam arbitragem em base coletiva ou representativa (as “Regras JAMS”), disponíveis em
https://www.jamsadr.com/about/ ou ligando para 1-949-224-1810 (de fora dos Estados Unidos) ou 1-
800-352-5267 (de dentro dos Estados Unidos), e sob as regras definidas neste Contrato. Todas as
Disputas serão resolvidas por um único árbitro neutro, e ambas as partes terão uma oportunidade
razoável de participar na seleção do árbitro. O árbitro é obrigado a seguir as condições deste Contrato.
O árbitro, e não nenhum tribunal federal, estadual ou local ou agência, terá autoridade exclusiva para
resolver todas as disputas surgidas da ou relacionadas à interpretação, aplicabilidade, obrigatoriedade
ou formação deste Contrato, inclusive qualquer pedido que todo ou qualquer parte deste Contrato seja
nulo ou anulável. Não obstante esta ampla delegação de autoridade ao árbitro, um tribunal pode
determinar a questão limitada de se um pedido ou recurso é para um Pedido de Propriedade Intelectual,
a qual está excluída da definição de "Disputas" na Seção 1.1 acima. O árbitro terá o poder de conceder
qualquer reparação que estaria disponível em um tribunal sob a lei ou em equivalência. O árbitro pode
conferir ao Usuário a mesma indenização que um tribunal poderia, e pode conferir ação declarativa ou
obrigatória apenas a favor da parte individual buscando reparação e apenas à extensão necessária
para fornecer reparação merecida pelo pedido individual da parte. Em alguns casos, os custos de
arbitragem podem exceder os custos de contencioso e o direito de descoberta pode ser mais limitado
em arbitragem do que no tribunal. A sentença do árbitro é vinculativa e pode ser inscrita como uma
decisão judicial em qualquer tribunal de competência jurisdicional.

https://www.jamsadr.com/about/
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O Usuário pode escolher participar de audiências arbitrais pelo telefone. Audiências arbitrais não
conduzidas pelo telefone ocorrerão em um local razoavelmente acessível da sua residência principal,
ou em Orange County, Califórnia, por sua opção.
a) Início de Processo Arbitral. Se o Usuário ou a Epson decidir arbitrar uma Disputa, ambas as partes
concordam com o seguinte processo:
(i) Escrever uma Intimação de Arbitragem. A intimação deve incluir uma descrição da Disputa e a
quantia de perdas e danos que se busca recuperar. O Usuário pode encontrar uma cópia de uma
Intimação de Arbitragem em http://www.jamsadr.com ("Demand for Arbitration" [Intimação de
Arbitragem]).
(ii) Enviar três cópias da Intimação de Arbitragem, além das custas judiciais, para: JAMS, 500 North
State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, U.S.A.
(iii) Enviar uma cópia da Intimação de Arbitragem à outra parte (mesmo endereço que a Notificação de
Disputa), ou conforme concordado pelas partes.
b) Formato de Audiência. Durante a arbitragem, a quantia de qualquer oferta de acordo feita não será
revelada ao árbitro até após o árbitro determinar a quantia, se alguma, a qual o Usuário ou a Epson tem
direito. A descoberta ou troca de informação não privilegiada relevante à Disputa pode ser permitida
durante a arbitragem.
c) Custas de Arbitragem. A Epson pagará, ou (se aplicável) reembolsará o Usuário por, todos os custos
com JAMS e custos de árbitro por qualquer arbitragem iniciada (pelo Usuário ou pela Epson) com
fundamento em disposições deste Contrato.
d) Sentença a seu Favor. Para Disputas nas quais o Usuário ou a Epson buscar US$ 75.000 ou menos
em perdas e danos excluindo custos e honorários de advogado, se a decisão do árbitro resultar em
sentença a favor do Usuário em uma quantia superior à última oferta por escrito da Epson, se alguma,
para resolver a Disputa, a Epson irá: (i) pagar ao Usuário US$ 1.000 ou a quantia da sentença, o que for
maior; (ii) pagar ao Usuário duas vezes a quantia dos honorários razoáveis do seu advogado, se
alguma; e (iii) reembolsar o Usuário por quaisquer despesas (inclusive custos e honorários de perito)
que seu advogado acumule razoavelmente para investigar, preparar e prosseguir a Disputa em
arbitragem. Exceto conforme concordado pelo Usuário e pela Epson por escrito, o árbitro determinará a
quantia de honorários, custos e despesas a serem pagos pela Epson com fundamento nesta Seção
1.6d).
e) Honorários de Advogado. A Epson não buscará os honorários e despesas de seu advogado de
qualquer arbitragem iniciada envolvendo uma Disputa sob este Contrato. O direito do Usuário a
honorários e despesas de advogado sob a Seção 1.6d) acima não limita os seus direitos a honorários e
despesas de advogado sob a lei aplicável; não obstante o precedente, o árbitro pode não conferir
sentenças duplicadas de honorários e despesas de advogado.
1.7 Não Participação. O Usuário pode escolher não participar (excluir-se) do processo de
arbitragem individual, vinculativo, final e repúdio de ações coletivas e representativas

http://www.jamsadr.com
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especificados neste Contrato enviando uma carta por escrito para o Endereço da Epson dentro
de trinta (30) dias do seu consentimento deste Contrato (incluindo sem limitação, a compra, o
download, a instalação do Aplicativo ou outro uso aplicável de Hardware da Epson, produtos e
serviços) a qual especifica (i) seu nome, (ii) seu endereço de correspondência, e (iii) sua
solicitação de ser excluído do processo de arbitragem individual, vinculativo, final e repúdio de
ações coletivas e representativas especificados nesta Seção 1. No caso de o Usuário não
participar consistente com o processo determinado acima, todas as outras condições
continuarão a aplicar, inclusive a exigência de fornecer aviso prévio de litígio.
1.8 Adendos à Seção 1. Não obstante toda disposição em contrário neste Contrato, o Usuário e a
Epson concordam que se a Epson fizer qualquer adendo futuro ao processo de resolução de disputa e
disposições de repúdio de ação coletiva (diferente de uma mudança de endereço da Epson) neste
Contrato, a Epson obterá o consentimento afirmativo do Usuário ao adendo aplicável. Se o Usuário não
consentir afirmativamente ao adendo aplicável, o Usuário está concordando que arbitrará qualquer
Disputa entre as partes de acordo com a linguagem desta Seção 1 (ou resolverá disputas assim como
disposto na Seção 1.7 se o Usuário decidiu não participar dentro do período quando o Usuário
consentiu pela primeira vez a este Contrato).
1.9 Desvinculação. Se qualquer disposição nesta Seção 1 for inexequível, tal disposição será
expurgada com o restante deste Contrato permanecendo em pleno efeito. O precedente não se
aplicará à proibição contra ações coletivas ou representativas conforme disposto na Seção 1.5.
Isso significa que se a Seção 1.5 for inexequível, toda a Seção 1 (mas apenas a Seção 1) será
nula e sem efeito.
Tema principal: Avisos

Marcas comerciais
EPSON® e SureColor® são marcas registradas, e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca
registrada da Seiko Epson Corporation.
Windows é uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados 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.

Tema principal: Avisos
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Avisos sobre direitos autorais
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em
sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia,
gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As
informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se
responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.
Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do
produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros,
em consequência de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificações e
alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de uso e
manutenção da Seiko Epson Corporation.
A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da
utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos
originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.
A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes de interferência
eletromagnética, que ocorre a partir da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos
como Epson produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.
Estas informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais
Atribuição de direitos autorais
Tema principal: Avisos

Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais
A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e respeitar as leis de direitos autorais ao usar
qualquer produto Epson. Embora as leis de alguns países permitam a cópia limitada ou reutilização de
material protegido por direitos autorais em determinadas circunstâncias, essas circunstâncias podem
não ser tão abrangentes como algumas pessoas supõe. Entre em contato com um advogado para
esclarecer qualquer dúvida sobre leis de direitos autorais.
Tema principal: Avisos sobre direitos autorais

Atribuição de direitos autorais
© 2019 Epson America, Inc.
8/19
CPD-57334
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Tema principal: Avisos sobre direitos autorais
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