
2  Aperte o botão  de energia.

3 Eleve o painel de controle, se necessário.

4 Selecione o seu idioma, data e hora no visor LCD.

Observação: Você pode modificar estas configurações mais tarde 
usando o painel de controle do produto. Para mais informações, consulte 
o Manual do usuário online.

Instalação dos cartuchos de tinta
Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não 
beba a tinta.

Observação: Os cartuchos iniciais incluídos foram criados para uma 
instalação confiável da impressora e não podem ser usados como cartuchos 
de substituição ou revendidos. A tinta fornecida com a sua impressora é usada 
durante a configuração inicial. Para produzir impressos da mais alta qualidade, 
a impressora precisa estar completamente carregada com tinta e isso será 
feito durante a configuração inicial. Depois de encerrada a configuração, a tinta 
restante nos cartuchos e a vida de serviço restante da caixa de manutenção 
serão limitadas. Mesmo que os níveis de tinta estejam baixos, ou a vida de 
serviço da caixa de manutenção esteja chegando ao fim, você pode continuar 
a imprimir até que a impressora exiba instruções de troca. No entanto, 
recomendamos que tenha cartuchos de tinta para substituição preparados. 
Uma caixa de manutenção adicional é fornecida com a impressora.

1  Abra as tampas frontal e da impressora.

2  Balance os cartuchos de tinta 
cuidadosamente cerca de 15 
vezes, depois os desembale.

Cuidado: Não toque nas áreas indicadas abaixo.       
Isso pode afetar o funcionamento e a impressão 
normais.

Epson® SureColor® P700/P900

Guia de instalação
IMPORTANTE: Antes de usar o produto, leia estas instruções e as 
instruções de segurança no Manual do usuário online.

Observação: Esta impressora foi desenvolvida para uso apenas com 
cartuchos de tinta da Epson® e não com cartuchos ou tintas de terceiros. Para 
informação importante sobre a tinta, visite epson.com.br/tintaepson ou veja 
a caixa da impressora.

As ilustrações mostram a impressora SureColor® P700, mas os 
passos são os mesmos para a SureColor P900, a não ser que seja 
especificado o contrário.

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 locais sujeitos a mudanças rápidas de temperatura e umidade. 
Além disso, mantenha a impressora longe de luz solar direta, luzes 
fortes ou fontes de calor.

Certifique-se de que os pés de borracha do produto descansem 
completamente em uma superfície capaz de suportar o seguinte peso:

SureColor P700: 13,7 kg 
SureColor P900: 15,9 kg

Desembalagem
1  Certifique-se de que você tem estes itens:

Impressora

Bandeja de disco

Cartuchos de tinta

Garantia limitada

Cabo de eletricidade

Caixa de manutenção extra

Observação:
 �  Veja o Manual do usuário online para instruções de uso da bandeja de 
disco.

 �  Não abra as embalagens dos cartuchos de tinta até que esteja pronto 
para instalar a tinta. Os cartuchos são selados a vácuo para manter a 
sua fiabilidade.

 �  O seu produto inclui uma caixa de manutenção extra. Use-a para 
substituir a caixa instalada quando for indicado que deve fazê-lo. Para 
instruções de troca da caixa de manutenção, consulte o Manual do 
usuário online.

2  Remova todos os materiais de proteção do produto.

3  Abra a tampa frontal e a tampa da impressora, e remova todo o 
material de proteção de dentro do produto.

 

Cuidado: Não toque no tubo de tinta.

4  Feche a tampa frontal e a tampa da impressora.

5  Abra o alimentador de papel traseiro e a tampa das portas de 
interface, e remova todo o material de proteção.

6  Feche a tampa das portas de interface e o alimentador de papel 
traseiro.

Ligue o produto
1  Conecte o cabo de energia.

Cuidado: Ainda não conecte o produto ao computador.

3  Insira os cartuchos no encaixe para cada cor. 
Empurre os cartuchos até que eles travem no 
lugar.

4  Feche as tampas frontal e da impressora.

5  Quando vir uma mensagem no visor LCD pedindo que comece a 
carregar a tinta, selecione OK.

A impressora começa a carregar o sistema de distribuição de 
tinta. Este processo leva cerca de 15 minutos. Quando vir uma 
mensagem de finalização no visor LCD, o carregamento terminou.

Cuidado: Não desligue a impressora, carregue papel ou abra qualquer 
tampa enquanto o produto estiver carregando ou desperdiçará tinta.

Carregamento do papel
Veja o Manual do usuário online para informação sobre a capacidade 
de carregamento, tipos e tamanhos de papéis disponíveis e o uso da 
bandeja de disco.

Alimentador de papel traseiro
Você pode carregar papel comum e a maioria dos papéis brilhantes e 
foscos no alimentador de papel traseiro.

1  Abra e estenda o alimentador de papel traseiro.

SureColor P700 SureColor P900

2 Deslize a guia da borda completamente para fora.



2  Aperte o botão  de energia.

3 Eleve o painel de controle, se necessário.

4 Selecione o seu idioma, data e hora no visor LCD.

Observação: Você pode modificar estas configurações mais tarde 
usando o painel de controle do produto. Para mais informações, consulte 
o Manual do usuário online.

Instalação dos cartuchos de tinta
Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não 
beba a tinta.

Observação: Os cartuchos iniciais incluídos foram criados para uma 
instalação confiável da impressora e não podem ser usados como cartuchos 
de substituição ou revendidos. A tinta fornecida com a sua impressora é usada 
durante a configuração inicial. Para produzir impressos da mais alta qualidade, 
a impressora precisa estar completamente carregada com tinta e isso será 
feito durante a configuração inicial. Depois de encerrada a configuração, a tinta 
restante nos cartuchos e a vida de serviço restante da caixa de manutenção 
serão limitadas. Mesmo que os níveis de tinta estejam baixos, ou a vida de 
serviço da caixa de manutenção esteja chegando ao fim, você pode continuar 
a imprimir até que a impressora exiba instruções de troca. No entanto, 
recomendamos que tenha cartuchos de tinta para substituição preparados. 
Uma caixa de manutenção adicional é fornecida com a impressora.

1  Abra as tampas frontal e da impressora.

2  Balance os cartuchos de tinta 
cuidadosamente cerca de 15 
vezes, depois os desembale.

Cuidado: Não toque nas áreas indicadas abaixo.       
Isso pode afetar o funcionamento e a impressão 
normais.

Epson® SureColor® P700/P900

Guia de instalação
IMPORTANTE: Antes de usar o produto, leia estas instruções e as 
instruções de segurança no Manual do usuário online.

Observação: Esta impressora foi desenvolvida para uso apenas com 
cartuchos de tinta da Epson® e não com cartuchos ou tintas de terceiros. Para 
informação importante sobre a tinta, visite epson.com.br/tintaepson ou veja 
a caixa da impressora.

As ilustrações mostram a impressora SureColor® P700, mas os 
passos são os mesmos para a SureColor P900, a não ser que seja 
especificado o contrário.

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 locais sujeitos a mudanças rápidas de temperatura e umidade. 
Além disso, mantenha a impressora longe de luz solar direta, luzes 
fortes ou fontes de calor.

Certifique-se de que os pés de borracha do produto descansem 
completamente em uma superfície capaz de suportar o seguinte peso:

SureColor P700: 13,7 kg 
SureColor P900: 15,9 kg

Desembalagem
1  Certifique-se de que você tem estes itens:

Impressora

Bandeja de disco

Cartuchos de tinta

Garantia limitada

Cabo de eletricidade

Caixa de manutenção extra

Observação:
 �  Veja o Manual do usuário online para instruções de uso da bandeja de 
disco.

 �  Não abra as embalagens dos cartuchos de tinta até que esteja pronto 
para instalar a tinta. Os cartuchos são selados a vácuo para manter a 
sua fiabilidade.

 �  O seu produto inclui uma caixa de manutenção extra. Use-a para 
substituir a caixa instalada quando for indicado que deve fazê-lo. Para 
instruções de troca da caixa de manutenção, consulte o Manual do 
usuário online.

2  Remova todos os materiais de proteção do produto.

3  Abra a tampa frontal e a tampa da impressora, e remova todo o 
material de proteção de dentro do produto.

 

Cuidado: Não toque no tubo de tinta.

4  Feche a tampa frontal e a tampa da impressora.

5  Abra o alimentador de papel traseiro e a tampa das portas de 
interface, e remova todo o material de proteção.

6  Feche a tampa das portas de interface e o alimentador de papel 
traseiro.

Ligue o produto
1  Conecte o cabo de energia.

Cuidado: Ainda não conecte o produto ao computador.

3  Insira os cartuchos no encaixe para cada cor. 
Empurre os cartuchos até que eles travem no 
lugar.

4  Feche as tampas frontal e da impressora.

5  Quando vir uma mensagem no visor LCD pedindo que comece a 
carregar a tinta, selecione OK.

A impressora começa a carregar o sistema de distribuição de 
tinta. Este processo leva cerca de 15 minutos. Quando vir uma 
mensagem de finalização no visor LCD, o carregamento terminou.

Cuidado: Não desligue a impressora, carregue papel ou abra qualquer 
tampa enquanto o produto estiver carregando ou desperdiçará tinta.

Carregamento do papel
Veja o Manual do usuário online para informação sobre a capacidade 
de carregamento, tipos e tamanhos de papéis disponíveis e o uso da 
bandeja de disco.

Alimentador de papel traseiro
Você pode carregar papel comum e a maioria dos papéis brilhantes e 
foscos no alimentador de papel traseiro.

1  Abra e estenda o alimentador de papel traseiro.

SureColor P700 SureColor P900

2 Deslize a guia da borda completamente para fora.



1  Selecione as Config. Papel no painel de controle do produto.

2  Selecione o tipo de papel que deseja carregar.

3  Siga as instruções no visor LCD para carregar o papel.

Instale o software
Observação: Requer uma conexão à internet para obter o software do 
produto.

Aviso de atualização do firmware: A impressora foi criada para funcionar 
comente com cartuchos de tinta genuínos da marca Epson. Outras marcas 
de cartucho e suprimento de tinta não são compatíveis e, mesmo quando 
descritos como compatíveis, podem não funcionar corretamente ou não 
funcionar. A Epson oferece atualizações periódicas de firmware para tratar de 
problemas de segurança, desempenho, correção de erros pequenos e para 
garantir que a impressora funcione conforme projetada. Estas atualizações 
podem afetar a funcionalidade de tintas de terceiros. Tintas que não sejam 
da Epson ou cartuchos de tinta da Epson que tenham sido alterados e que 
funcionavam antes de uma atualização do firmware, podem parar de funcionar.

1  Certifique-se de que o produto NÃO ESTEJA CONECTADO ao 
computador.

 Windows®: Caso veja uma janela do Assistente para adicionar novo 
Hardware, clique em Cancelar e desconecte o cabo USB.

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

SureColor P700 
www.epson.com.br/suporte/p700 

SureColor P900 
www.epson.com.br/suporte/p900

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

4  Quando vir a tela Selecione a sua conexão, selecione uma das 
seguintes opções:

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

•  Conexão USB direta
 Tenha um cabo USB 2.0 ou 3.0 disponível (não incluído).

Observação: Se não usar um cabo USB 2.0 ou 3.0, a velocidade e 
desempenho de impressão podem decair.

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

Epson Print Layout
O Epson Print Layout facilita a impressão de fotos através de um 
processo simples. Selecione o seu aplicativo, sistema operacional e 
configurações do driver da impressora em uma única janela, e  
pré-visualize as mudanças em tempo real, antes de imprimir. Este 
software gratuito está disponível para download na página de suporte 
do seu produto como um plug-in do Adobe® Photoshop® ou como um 
aplicativo independente. Para mais informações, visite: 
www.latin.epson.com/epsonprintlayout.

3  Coloque o papel com o lado brilhante   
ou imprimível voltado para cima e 
com a borda curta para dentro.

4  Deslize as guias das bordas contra       
o papel, mas não aperte muito.

5 Abra a tampa frontal.                        

6 Puxe a bandeja de saída para fora.

7  Siga as instruções na tela para selecionar as configurações de 
papel.

Alimentador de papel frontal ou mídia em rolo
Você pode carregar papel de belas artes, cartolina e outros papéis 
espessos no alimentador de papel frontal, ou pode carregar mídia em 
rolo na parte traseira da impressora (SureColor P700). Para carregar 
papel em rolo na SureColor P900, é preciso instalar o adaptador 
opcional de papel em rolo (peça número C12C935221).

Observação: Quando usar o alimentador de papel frontal, deixe a seguinte 
quantidade de espaço disponível atrás da impressora:
SureColor P700: 330 mm 
SureColor P900: 405 mm

Uso do visor LCD

1 2 3 4

12 11 10

5 6 7

8

9

1  Acessa configurações da impressora

2  Exibe o seu histórico de impressão

3  Acende e apaga a luz interna da impressora

4  Modifica a visualização para exibir informação adicional

5  Exibe as configurações de manutenção

6  Exibe o estado da conexão de rede

7  Exibe notificações

8  Exibe o estado da impressora

9  Exibe as configurações de papel

10  Exibe os níveis da tinta e da caixa de manutenção

11  Ejeta o papel carregado

12 Seleciona as configurações de tamanho e tipo de papel

Problemas?
A configuração da rede falhou.

 �  Imprima um relatório para a conexão de rede para identificar 
problemas e soluções para a rede. Veja o Manual do usuário online 
para instruções.

 �  A impressora só pode se conectar a uma rede que suporte conexões 
de 2,4 GHz. Se o seu roteador oferecer conexões de 2,4 GHz e 
5 GHz, certifique-se de que a conexão de 2,4 GHz esteja habilitada.

 �  Certifique-se de selecionar o nome de rede (SSID) correto.

 �  Reinicie (desligue e ligue novamente) o roteador, depois tente se 
conectar a ele mais uma vez.

 �  Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em 
Desbloquear ou em Permitir para que a configuração continue.

 �  Se a sua rede tiver a segurança ativada, certifique-se de digitar a 
senha de rede (chave WEP ou senha WPA) corretamente. Digite a 
sua senha usando a caixa correta.

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

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

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

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

No Brasil, você pode falar com um representante do suporte técnico se 
ligar para um destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627 

Demais localidades: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Precisa de papel e tinta?
Garanta resultados deslumbrantes com os           
papéis especializados e comuns da Epson, 
criados especificamente para as impressoras 
Epson. Você pode comprá-los de um 
revendedor autorizado da Epson. Para 
encontrar o revendedor mais próximo,  
visite www.epson.com.br ou entre em 
contato com a Epson conforme descrito na 
seção "Dúvidas?" neste pôster.

Cartuchos de tinta para substituição da 
Epson SureColor P700/P900

Cor SureColor P700 (25 ml) SureColor P900 (50 ml)

Preto fotográfico T7701 T46Y1

Ciano T7702 T46Y2

Magenta vívido T7703 T46Y3

Amarelo T7704 T46Y4

Ciano claro T7705 T46Y5

Magenta vívido claro T7706 T46Y6

Cinza T7707 T46Y7

Preto fosco T7708 T46Y8

Cinza claro T7709 T46Y9

Violeta T7700 T46YD

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

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

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

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

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2020 Epson America, Inc., 9/20
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1 Selecione as Config. Papel no painel de controle do produto.

2 Selecione o tipo de papel que deseja carregar.

3 Siga as instruções no visor LCD para carregar o papel.

Instale o software
Observação: Requer uma conexão à internet para obter o software do 
produto.

Aviso de atualização do firmware: A impressora foi criada para funcionar 
comente com cartuchos de tinta genuínos da marca Epson. Outras marcas 
de cartucho e suprimento de tinta não são compatíveis e, mesmo quando 
descritos como compatíveis, podem não funcionar corretamente ou não 
funcionar. A Epson oferece atualizações periódicas de firmware para tratar de 
problemas de segurança, desempenho, correção de erros pequenos e para 
garantir que a impressora funcione conforme projetada. Estas atualizações 
podem afetar a funcionalidade de tintas de terceiros. Tintas que não sejam 
da Epson ou cartuchos de tinta da Epson que tenham sido alterados e que 
funcionavam antes de uma atualização do firmware, podem parar de funcionar.

1 Certifique-se de que o produto NÃO ESTEJA CONECTADO ao 
computador.

Windows®: Caso veja uma janela do Assistente para adicionar novo 
Hardware, clique em Cancelar e desconecte o cabo USB.

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

SureColor P700
www.epson.com.br/suporte/p700

SureColor P900
www.epson.com.br/suporte/p900

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

4 Quando vir a tela Selecione a sua conexão, selecione uma das 
seguintes opções:

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

• Conexão USB direta
Tenha um cabo USB 2.0 ou 3.0 disponível (não incluído).

Observação: Se não usar um cabo USB 2.0 ou 3.0, a velocidade e 
desempenho de impressão podem decair.

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

Epson Print Layout
O Epson Print Layout facilita a impressão de fotos através de um 
processo simples. Selecione o seu aplicativo, sistema operacional e 
configurações do driver da impressora em uma única janela, e  
pré-visualize as mudanças em tempo real, antes de imprimir. Este 
software gratuito está disponível para download na página de suporte 
do seu produto como um plug-in do Adobe® Photoshop® ou como um 
aplicativo independente. Para mais informações, visite: 
www.latin.epson.com/epsonprintlayout.

3 Coloque o papel com o lado brilhante  
ou imprimível voltado para cima e 
com a borda curta para dentro.

4 Deslize as guias das bordas contra  
o papel, mas não aperte muito.

5 Abra a tampa frontal.                        

6 Puxe a bandeja de saída para fora.

7 Siga as instruções na tela para selecionar as configurações de 
papel.

Alimentador de papel frontal ou mídia em rolo
Você pode carregar papel de belas artes, cartolina e outros papéis 
espessos no alimentador de papel frontal, ou pode carregar mídia em 
rolo na parte traseira da impressora (SureColor P700). Para carregar 
papel em rolo na SureColor P900, é preciso instalar o adaptador 
opcional de papel em rolo (peça número C12C935221).

Observação: Quando usar o alimentador de papel frontal, deixe a seguinte 
quantidade de espaço disponível atrás da impressora:
SureColor P700: 330 mm
SureColor P900: 405 mm

Uso do visor LCD

1 2 3 4

12 11 10

5 6 7

8

9

1  Acessa configurações da impressora

2  Exibe o seu histórico de impressão

3  Acende e apaga a luz interna da impressora

4  Modifica a visualização para exibir informação adicional

5  Exibe as configurações de manutenção

6  Exibe o estado da conexão de rede

7  Exibe notificações

8  Exibe o estado da impressora

9  Exibe as configurações de papel

10  Exibe os níveis da tinta e da caixa de manutenção

11  Ejeta o papel carregado

12 Seleciona as configurações de tamanho e tipo de papel

Problemas?
A configuração da rede falhou.

 �  Imprima um relatório para a conexão de rede para identificar 
problemas e soluções para a rede. Veja o Manual do usuário online 
para instruções.

 �  A impressora só pode se conectar a uma rede que suporte conexões 
de 2,4 GHz. Se o seu roteador oferecer conexões de 2,4 GHz e 
5 GHz, certifique-se de que a conexão de 2,4 GHz esteja habilitada.

 �  Certifique-se de selecionar o nome de rede (SSID) correto.

 �  Reinicie (desligue e ligue novamente) o roteador, depois tente se 
conectar a ele mais uma vez.

 �  Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em 
Desbloquear ou em Permitir para que a configuração continue.

 �  Se a sua rede tiver a segurança ativada, certifique-se de digitar a 
senha de rede (chave WEP ou senha WPA) corretamente. Digite a 
sua senha usando a caixa correta.

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

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

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

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

No Brasil, você pode falar com um representante do suporte técnico se 
ligar para um destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627 

Demais localidades: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Precisa de papel e tinta?
Garanta resultados deslumbrantes com os           
papéis especializados e comuns da Epson, 
criados especificamente para as impressoras 
Epson. Você pode comprá-los de um 
revendedor autorizado da Epson. Para 
encontrar o revendedor mais próximo,  
visite www.epson.com.br ou entre em 
contato com a Epson conforme descrito na 
seção "Dúvidas?" neste pôster.

Cartuchos de tinta para substituição da 
Epson SureColor P700/P900

Cor SureColor P700 (25 ml) SureColor P900 (50 ml)

Preto fotográfico T7701 T46Y1

Ciano T7702 T46Y2

Magenta vívido T7703 T46Y3

Amarelo T7704 T46Y4

Ciano claro T7705 T46Y5

Magenta vívido claro T7706 T46Y6

Cinza T7707 T46Y7

Preto fosco T7708 T46Y8

Cinza claro T7709 T46Y9

Violeta T7700 T46YD

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

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

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

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

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio. 
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