
Instalação dos cartuchos de tinta
1  Remova os cartuchos de tinta de suas embalagens.

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

2 Insira os cartuchos nos encaixes corretos para cada cor.

3 Remova e reinsira o cartucho de manutenção.

4 Feche as tampas dos compartimentos dos cartuchos de tinta.

5 Conecte o cabo de eletricidade.

6 Aperte o botão  de energia para ligar a impressora.

Epson® SureLab® D870

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

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

Certifique-se de colocar a impressora em uma superfície plana e estável com 
espaço suficiente em todos os lados.
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Desembalagem
1 Certifique-se de que tem estes itens:

Cabo de eletricidadeImpressora

Garantia e 
avisos

Observação: Cartuchos de tinta não estão incluídos.

2  Remova todo o material de embalagem e fita adesiva da parte de fora da 
impressora.

3 Remova a caixa de papel para descarte.

4  Remova todo o material de embalagem e a fita de dentro do alimentador 
de papel em rolo.

5  Segure o puxador para soltar o alimentador de papel em rolo e removê-lo 
da impressora.

6 Remova o eixo e deixe de lado.

7  Empurre o alimentador do papel em rolo novamente para dentro da 
impressora.

8 Recoloque a caixa de papel para descarte.

9  Abra as tampas dos compartimentos dos cartuchos de tinta e remova o 
material de embalagem e a fita adesiva de dentro da impressora.

7  A impressora começa a carregar a tinta. Isso leva 
cerca de 20 minutos.

Cuidado: Não desligue ou desconecte a impressora 
quando a luz de energia estiver piscando. Além 
disso, não abra as tampas dos compartimentos dos  
cartuchos de tinta ou a caixa de papel para descarte  
durante o processo de carregamento.

Observação: Durante a primeira instalação dos cartuchos de tinta, a 
impressora usa um pouco da tinta para carregar o sistema de impressão, 
portanto, o rendimento das tintas dos primeiros cartuchos pode ser menor. 
Cartuchos subsequentes terão o rendimento total normal.

Carregamento do papel
1  Certifique-se de que a impressora esteja ligada.

2  Coloque o eixo apoiado na lateral e remova o adaptador cinza.

3  Remova o rolo de papel da sua embalagem. Remova qualquer fita e 
papel de proteção da extremidade do rolo.

4  Coloque o rolo de papel apoiado na lateral e limpe a borda do papel em 
rolo com um pano macio e limpo várias vezes para remover qualquer 
poeira presente. Vire o rolo de papel e repita o processo.

5  Coloque o papel em rolo no eixo de forma que o papel rode na direção 
horária, depois insira o adaptador no eixo. Aperte-o até que não haja 
espaço entre o adaptador e o rolo de papel.

6  Remova a caixa de papel para descarte.
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12  Empurre o alimentador do papel em rolo novamente para dentro da 
impressora.

13  Gire o papel para dentro da impressora para remover qualquer folga.

Observação: Se houver alguma folga no papel, a qualidade de impressão 
pode decair e o papel pode ficar preso. 

14  Recoloque a caixa de papel para descarte.

15  Verifique que a luz de energia esteja acesa.

Instalação do driver
1  Baixe o pacote de software do produto.

www.epson.com.br/suporte/d870

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

3  Quando lhe for pedido, conecte um cabo USB 2.0 na impressora e no 
computador.

7  Segure o puxador para soltar o alimentador de papel em rolo e removê-lo 
da impressora.

8  Suspenda a guia da borda interna na sua direção e deslize-a na largura do 
papel em rolo.

9  Carregue o eixo do papel em rolo na impressora, com o adaptador cinza 
do lado esquerdo.

Observação: Certifique-se de que o eixo caiba entre os rolamentos, 
conforme mostrado.

10  Suspenda a extremidade da guia da borda frontal e deslize-a na largura 
do papel em rolo.

11  Insira a borda principal do papel na abertura de alimentação até que a 
luz de papel se acenda.

Observação: Certifique-se de que a borda principal tenha um corte reto para 
evitar problemas de alimentação.

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

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

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.
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País de impressão: EUA CPD-57417

Remoção do papel
Se precisar remover o papel em rolo do produto, certifique-se de seguir estes 
passos.

1 Verifique que a luz de energia da impressora esteja acesa e não piscando.

2  Aperte o botão  de troca e aguarde até que a luz  de papel 
acenda.

3 Remova a caixa de papel para descarte.

4  Segure o puxador para soltar o alimentador de papel em rolo e removê-lo 
da impressora.

5 Remova o papel em rolo do eixo.

Utilização da ferramenta de 
manutenção
Abra a Ferramenta de manutenção para executar as seguintes tarefas de 
manutenção:

•  Limpeza de diagnóstico – Detecta jatos entupidos e executa a limpeza 
automaticamente

•  Verificação dos injectores – Verifica se há jatos entupidos
•  Limpeza forçada – Executa a limpeza manual

Observação: Consulte o Manual de funcionamento da ferramenta de manutenção 
online para mais detalhes.

Execução de uma verificação dos jatos
Para executar uma verificação dos jatos, clique no botão Execute ao lado de 
Limpeza de diagnóstico e clique em OK na tela de confirmação. A verificação 
dos jatos é executada automaticamente e a limpeza do cabeçote é feita, se 
necessário.

Suporte do produto
Suporte técnico da Epson
Visite o site www.epson.com.br/suporte/d870 para baixar software e 
utilitários, ver manuais ou entrar em contato com a Epson.

Brasil: 0800-007-5000

Antes de ligar, certifique-se de que tenha em mãos:

• O número de série da impressora: _______________________________
• Prova e data de compra: ___________________________

Manuais online
Instruções para uso da impressora e ferramentas de manutenção.

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

Cartuchos de tinta para substituição da Epson 
SureLab D870

Cor Número do cartucho

 Preto T43S100 

 Ciano T43S200

 Magenta T43S300

 Amarelo T43S400

 Ciano claro T43S500

 Magenta claro T43S600
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