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Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. ∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστηµα 
ανάκτησης ή η µετάδοση, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, µηχανικό, σε φωτοτυπία ή µε 
εγγραφή, της εν λόγω έκδοσης, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της SEIKO EPSON CORPORATION. 
∆εν αναλαµβάνεται καµία ευθύνη σχετικά µε δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας για τη χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν αναλαµβάνεται καµία ευθύνη για βλάβες που µπορεί να προκύψουν από 
τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Η SEIKO EPSON CORPORATION και οι θυγατρικές της δεν θα είναι υπεύθυνες έναντι του αγοραστή του εν 
λόγω προϊόντος ή έναντι τρίτων για ζηµία, δαπάνες ή έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αγοραστής ή τρίτοι ως 
συνέπεια: ατυχήµατος, κακής χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή µη εξουσιοδοτηµένων τροποποιήσεων, 
επισκευών ή µετατροπών στο παρόν προϊόν, ή (µε εξαίρεση τις ΗΠΑ) µη πλήρους συµµόρφωσης µε τις 
οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της SEIKO EPSON CORPORATION.

Η SEIKO EPSON CORPORATION και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή 
οποιαδήποτε προβλήµατα προκύπτουν από τη χρήση πρόσθετων στοιχείων ή αναλώσιµων προϊόντων εκτός 
αυτών που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα EPSON ή ως Εγκεκριµένα Προϊόντα EPSON από τη 
SEIKO EPSON CORPORATION.

Οι ονοµασίες EPSON και EPSON ESC/P αποτελούν εµπορικά σήµατα κατατεθέντα και οι ονοµασίες 
EPSON AcuLaser και EPSON ESC/P 2 εµπορικά σήµατα της SEIKO EPSON CORPORATION.

Οι ονοµασίες Microsoft και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας 
Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.

Οι ονοµασίες Adobe και PostScript είναι εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated, τα οποία 
ενδέχεται να είναι καταχωρηµένα σε ορισµένη δικαιοδοσία.

Οι ονοµασίες Apple και Macintosh είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc.

Γενική σηµείωση: Άλλα ονόµατα προϊόντων που χρησιµοποιούνται στο παρόν προορίζονται µόνο για 
σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να αποτελούν εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Η EPSON αποποιείται κάθε δικαιώµατος στα σήµατα αυτά.

Πνευµατικά δικαιώµατα © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Ναγκάνο, Ιαπωνία.

Προειδοποιήσεις, επισηµάνσεις 
και σηµειώσεις

w
Προειδοποιήσεις: 
πρέπει να ακολουθούνται µε προσοχή για την αποφυγή 
τραυµατισµών.

c
Επισηµάνσεις: 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την αποφυγή βλαβών στον 
εξοπλισµό σας.
II



1 Συναρµολόγηση του εκτυπωτή

Αφαίρεση των προστατευτικών υλικών
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Η κατάλληλη θέση για τον εκτυπωτή
Αφήστε αρκετό χώρο για εύκολο χειρισµό και συντήρηση.
Στην εικόνα παρουσιάζεται ο προτεινόµενος χώρος που θα 
ήταν καλό να αφήνετε.

❏ Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε σηµείο όπου µπορείτε να 
αποσυνδέετε εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.

❏ Κρατήστε ολόκληρο το σύστηµα του υπολογιστή και του 
εκτυπωτή µακριά από πιθανές πηγές παρεµβολών, όπως 
ηχεία ή βάσεις ασύρµατων τηλεφώνων.

c
Επισήµανση:
❏ Αποφύγετε θέσεις οι οποίες είναι άµεσα εκτεθειµένες στο φως 

του ήλιου, σε υπερβολική θερµότητα, υγρασία ή σκόνη.

❏ Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε µια επιφάνεια η οποία είναι 
µικρότερη από τη βάση του εκτυπωτή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να 
προκαλέσει προβλήµατα στην εκτύπωση και στην τροφοδότηση 
εξαιτίας εσωτερικής υπερβολικής επιφόρτισης του εκτυπωτή. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον εκτυπωτή σε µια επίπεδη 
και µεγάλη επιφάνεια όπου τα λαστιχένια πέλµατα είναι σταθερά 
τοποθετηµένα.

❏ Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τον εκτυπωτή για να είναι 
δυνατός ο κατάλληλος αερισµός.

Οι διαστάσεις που παρουσιάζονται στην 
παρακάτω εικόνα είναι σε εκατοστά.
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2 Τοποθέτηση αναλωσίµων

Τοποθέτηση κασετών τόνερ

Προφυλάξεις κατά το χειρισµό:

❏ Κατά το χειρισµό των κασετών τόνερ, να τις τοποθετείτε πάντα σε 
καθαρή και λεία επιφάνεια.

❏ Αν το τόνερ πέσει στο δέρµα ή στα ρούχα σας, ξεπλύνετε το αµέσως 
µε σαπούνι και νερό.

❏ Περιµένετε τουλάχιστον µία ώρα πριν την τοποθέτηση της κασέτας 
τόνερ, µετά τη µεταφορά της από ένα ψυχρό σε ένα θερµό περιβάλλον 
για να αποφύγετε βλάβη από υγροποίηση.

1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυµµα.
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2. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία, τραβώντας την από κάθε 
κασέτα τόνερ.

3. Τοποθετήστε ξανά το επάνω κάλυµµα.
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Τοποθέτηση της µονάδας φωτοαγωγού

Προφυλάξεις κατά το χειρισµό:

❏ Η µονάδα φωτοαγωγού ζυγίζει 4,5 κιλά. Κατά τη µεταφορά της, 
βεβαιωθείτε ότι την κρατάτε σταθερά από τη λαβή.

❏ Όταν τοποθετείτε τη µονάδα φωτοαγωγού, αποφύγετε την έκθεσή 
της στο φως του δωµατίου για περισσότερο από πέντε λεπτά. 
Η µονάδα περιέχει τύµπανο ευαίσθητο στο φως. Η έκθεση στο φως 
είναι δυνατό να προκαλέσει βλάβη στο τύµπανο, προκαλώντας 
σκούρες ή φωτεινές περιοχές στις εκτυπώσεις και µειώνοντας τη 
διάρκεια ζωής του τυµπάνου. Εάν πρέπει να κρατήσετε τη µονάδα 
εκτός του εκτυπωτή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, καλύψτε την 
µε ένα αδιαφανές ύφασµα.

❏ Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, µην 
αποθηκεύετε τη µονάδα φωτοαγωγού σε χώρο άµεσα εκτεθειµένο στο 
φως του ήλιου, τη σκόνη, το θαλασσινό αέρα ή σε διαβρωτικά αέρια 
(όπως η αµµωνία). Αποφύγετε επίσης χώρους όπου σηµειώνονται 
απότοµες ή ακραίες αλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας.

❏ Φυλάξτε τη µονάδα φωτοαγωγού µακριά από παιδιά.

❏ Μην γέρνετε τη µονάδα φωτοαγωγού. ∆ιαφορετικά, το τόνερ 
θα χυθεί και ενδέχεται να µειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης.

Για να τοποθετήσετε τη µονάδα φωτοαγωγού, ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες.
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1. Πιέστε το µοχλό στο κάλυµµα Α και ανοίξτε το κάλυµµα.

2. Αφαιρέστε τις προστατευτικές ταινίες.
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3. Ανασηκώστε το κάλυµµα D.

4. Πάρτε την καινούργια µονάδα φωτοαγωγού. 

Σηµείωση:
∆ιατηρείτε πάντα την κασέτα στη θέση που φαίνεται στην εικόνα.
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5. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο και υλικό.

c
Επισήµανση:
Προσέξτε να µην αγγίζετε ή µην κάνετε γρατσουνιές 
στην επιφάνεια του τύµπανου.

6. Αφαιρέστε τις προστατευτικές ταινίες.
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7. Τοποθετήστε σταθερά τη µονάδα φωτοαγωγού.

8. Κλείστε τα καλύµµατα D και Α.
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3 Προετοιµασία για χρήση του εκτυπωτή

Σύνδεση του εκτυπωτή σε πηγή τροφοδοσίας

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι κλειστός.

2. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια, 
συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα.
12 Προετοιµασία για χρήση του εκτυπωτή 



Τοποθέτηση χαρτιού

1. Ανοίξτε τη θήκη πολλαπλών χρήσεων και τραβήξτε το δίσκο 
επέκτασης προς τα έξω.

2. Τοποθετήστε χαρτί Α4 ή Letter µέσα στη θήκη µε την εκτυπώσιµη 
πλευρά προς τα κάτω, όπως φαίνεται παρακάτω.

 

Σηµείωση:
Για να χρησιµοποιήσετε άλλα µεγέθη χαρτιού, εγκαταστήστε το λογισµικό 
εκτυπωτή και ανατρέξτε στην ενότητα «Χειρισµός χαρτιού» στον Οδηγό 
αναφοράς.

δίσκος επέκτασης
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Εκτύπωση της σελίδας κατάστασης
Για να βεβαιωθείτε για την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή, 
εκτυπώστε µια σελίδα κατάστασης. Η σελίδα κατάστασης περιέχει 
πληροφορίες σχετικά µε τον εκτυπωτή, τα αναλώσιµα, τις τρέχουσες 
ρυθµίσεις και τα εγκατεστηµένα πρόσθετα στοιχεία, αν υπάρχουν.
1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Περιµένετε µέχρι να εµφανιστεί 

η ένδειξη Ready (Έτοιµος) στην οθόνη LCD.

2. Πατήστε το κουµπί επιλογής  τρεις φορές. 

Σηµείωση:
Αν δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της σελίδας κατάστασης, εγκαταστήστε 
το λογισµικό του εκτυπωτή και ανατρέξτε στην ενότητα «Επίλυση 
προβληµάτων» στον Οδηγό αναφοράς.

Κουµπί επιλογής
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Έλεγχος της καταγραφής χρωµάτων

Μετά τη συναρµολόγηση του εκτυπωτή, πρέπει να ελέγξετε την 
καταγραφή χρωµάτων για πιθανή εσφαλµένη ευθυγράµµιση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να ελέγξετε την καταγραφή 
χρωµάτων.

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

2. Τοποθετήστε χαρτί στη θήκη πολλαπλών χρήσεων.
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3. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη LCD εµφανίζεται η ένδειξη Ready 
(Έτοιµος) ή Sleep (Αναστολή) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο 
φορές το κουµπί επιλογής  στον πίνακα ελέγχου.

4. Πατήστε το κουµπί κάτω βέλους  αρκετές φορές για να 
εµφανιστεί το µήνυµα Color Regist Sheet (Σελίδα καταγραφής 
χρωµάτων).

Κουµπί επιλογής

Κουµπί κάτω 
βέλους
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5. Πατήστε το κουµπί επιλογής . Ο εκτυπωτής εκτυπώνει µια 
σελίδα καταγραφής χρωµάτων.

6. Ελέγξτε τα µοτίβα που υποδεικνύονται από τα βέλη (l). 

Σηµείωση:
Εάν το στοιχείο χρώµατος της γραµµής είναι σε ευθυγράµµιση µε τα 
στοιχεία µαύρου χρώµατος και στις δύο πλευρές ώστε να σχηµατίζεται 
µια ευθεία γραµµή, δεν χρειάζεται να ρυθµίσετε την καταγραφή για 
αυτό το χρώµα. Εάν τα στοιχεία γραµµής δεν είναι ευθυγραµµισµένα, 
ρυθµίστε την καταγραφή όπως περιγράφεται παρακάτω.
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Ρύθµιση ευθυγράµµισης της καταγραφής χρωµάτων

1. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη LCD εµφανίζεται η ένδειξη Ready 
(Έτοιµος) ή Sleep (Αναστολή) και, στη συνέχεια, πατήστε το 
κουµπί επιλογής  για να έχετε πρόσβαση στα µενού του 
πίνακα ελέγχου.

 

Κουµπί επιλογής
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2. Πατήστε το κουµπί επιλογής  αρκετές φορές µέχρι στην οθόνη 
LCD να εµφανιστεί η ένδειξη Setup Menu (Μενού «Ρύθµιση») και, 
στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής .

3. Πατήστε το κουµπί πάνω βέλους  αρκετές φορές µέχρι στην οθόνη 
LCD να εµφανιστεί το στοιχείο XXXX Regist (Καταγραφή ΧΧΧΧ) 
για το χρώµα [Cyan (κυανό), Magenta (µατζέντα) ή Yellow(κίτρινο)] 
που θέλετε να ρυθµίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί 
επιλογής .

1

2

1
2
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4. Στη σελίδα καταγραφής χρωµάτων, βρείτε τα στοιχεία γραµµής 
τα οποία είναι πιο καλά ευθυγραµµισµένα και, στη συνέχεια, 
χρησιµοποιήστε το κουµπί πάνω βέλους  ή το κουµπί κάτω 
βέλους  για να εµφανιστεί ο αριθµός που αντιστοιχεί σε αυτό 
το µοτίβο. Πατήστε το κουµπί επιλογής  για να ολοκληρωθεί 
η ευθυγράµµιση.
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5. Πατήστε το κουµπί πάνω βέλους  ή το κουµπί κάτω 
βέλους  για να εµφανιστεί ο αριθµός που αντιστοιχεί 
σε αυτό το µοτίβο. Πατήστε το κουµπί επιλογής  για 
να ολοκληρωθεί η ευθυγράµµιση.

Σηµείωση:
Εάν είναι απαραίτητο, εκτυπώστε τη σελίδα καταγραφής 
χρωµάτων για επιβεβαίωση.

Σύνδεση του εκτυπωτή

Σύνδεση USB / Παράλληλη σύνδεση

Χρησιµοποιήστε ένα µονωµένο καλώδιο USB Revision 1.1 ή ένα 
συνεστραµµένου ζεύγους καλωδίων παράλληλης σύνδεσης που 
είναι συµβατό µε το πρότυπο IEEE-1284.

1

2
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1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι 
απενεργοποιηµένοι.

2. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης USB ή το καλώδιο παράλληλης 
σύνδεσης µε τον εκτυπωτή όπως φαίνεται στις εικόνες.

3. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στην υποδοχή παράλληλης 
ή USB σύνδεσης του υπολογιστή.

Σηµείωση:
Αν επιθυµείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή µέσω µιας 
πρόσθετης κάρτας διασύνδεσης, χρειάζεστε διαφορετικό τύπο καλωδίου. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της πρόσθετης κάρτας διασύνδεσης.

παράλληλοUSB
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Καλώδιο σύνδεσης

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει σύνδεση Ethernet. Για να χρησιµοποιήσετε 
τον εκτυπωτή σας σε δίκτυο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για 
να τον συνδέσετε και να τον ρυθµίσετε.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι 
απενεργοποιηµένοι.

2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου δικτύου στη θύρα RJ-45 και 
συνδέστε το άλλο άκρο στο δίκτυο.
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Ορισµός διεύθυνσης ΙΡ µε τον πίνακα ελέγχου

Σηµείωση:
Για πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους ρύθµισης των παραµέτρων, 
ανατρέξτε στον Οδηγό δικτύου.
Για να δείτε τον Οδηγό δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση 
του Οδηγού δικτύου» στη σελίδα 42.

Αφού συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, πρέπει να ορίσετε τη 
διεύθυνση IP για τον διακοµιστής εκτύπωσης.

Για να ορίσετε τη διεύθυνση IP, τη µάσκα subnet και την προεπιλεγµένη 
πύλη από τον πίνακα ελέγχου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

2. Όταν η φωτεινή ένδειξη ετοιµότητας είναι αναµµένη, πατήστε 
οποιοδήποτε από τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου που φαίνονται 
στην παρακάτω εικόνα για να µεταβείτε στα µενού του πίνακα 
ελέγχου.

3. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη LCD εµφανίζεται η ένδειξη  
Information menu (Μενού «Πληροφορίες»).

4. Πατήστε το κουµπί πάνω βέλους ή το κουµπί κάτω βέλους µέχρι 
να εµφανιστεί το Network Menu (Μενού δικτύου). Στη συνέχεια, 
πατήστε το κουµπί επιλογής.

5. Ελέγξτε ότι εµφανίζεται η ένδειξη Network I/F = On (∆ιασύνδεση 
δικτύου = Ναι).

Αν αντί για αυτό εµφανίζεται η ένδειξη Network I/F = Off 
(∆ιασύνδεση δικτύου = Όχι ), πατήστε το κουµπί επιλογής και, 
στη συνέχεια, το κουµπί πάνω βέλους ή το κουµπί κάτω βέλους 
για αλλαγή σε Network I/F = On (∆ιασύνδεση δικτύου = Ναι). 
Στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής.

Κουµπί πάνω βέλους

Κουµπί επιλογής

Κουµπί κάτω βέλους
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6. Πατήστε το κουµπί πάνω βέλους ή το κουµπί κάτω βέλους µέχρι να 
εµφανιστεί Network Config = No (Ρύθµιση παραµέτρων δικτύου 
= Όχι). Πατήστε το κουµπί επιλογής και στη συνέχεια το κουµπί πάνω 
βέλους ή κάτω βέλους για αλλαγή σε Network Config = Yes 
(Ρύθµιση παραµέτρων δικτύου = Ναι). Πατήστε το κουµπί επιλογής.

7. Πατήστε το κουµπί πάνω βέλους ή κάτω βέλους µέχρι να εµφανιστεί η 
ένδειξη Get IP Address = Auto (Λήψη διεύθυνσης IP = Αυτόµατα). 
Πατήστε το κουµπί επιλογής και στη συνέχεια το κουµπί πάνω βέλους 
ή κάτω βέλους για αλλαγή σε Get IP Address = Panel (Λήψη 
διεύθυνσης IP = Οθόνη). Στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω µεθόδους για τη λήψη µιας 
διεύθυνσης IP.

❏ Επιλέξτε Panel (Οθόνη ), όταν ορίζετε διεύθυνση IP, µάσκα 
subnet και προεπιλεγµένη πύλη χρησιµοποιώντας τον πίνακα 
ελέγχου του εκτυπωτή.

❏ Επιλέξτε Auto (Αυτόµατα) κατά τη λήψη της διεύθυνσης IP από 
διακοµιστή DHCP. Η διεύθυνση IP λαµβάνεται αυτόµατα από το 
διακοµιστή DHCP όταν γίνεται επαναφορά του εκτυπωτή ή όταν 
τον ανοίγετε.

❏ Επιλέξτε PING όταν ορίζετε µια διεύθυνση IP χρησιµοποιώντας 
την εντολή arp/ping. Στον διακοµιστής εκτύπωσης χρησιµοποιείται 
η διεύθυνση IP που ορίζεται από την εντολή arp/ping. Οι ρυθµίσεις 
είναι διαθέσιµες αφού γίνει επαναφορά του εκτυπωτή ή όταν τον 
κλείσετε και τον ανοίξετε ξανά.
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Σηµείωση:
❏ Για να χρησιµοποιήσετε την επιλογή Auto (Αυτόµατα), πρέπει 

να εγκαταστήσετε και να ρυθµίσετε σωστά τις παραµέτρους 
ενός διακοµιστή DHCP στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική βοήθεια του λειτουργικού σας συστήµατος για 
αναλυτικές οδηγίες.

❏ Επιλέξτε PING µόνο όταν ορίζετε τη διεύθυνση IP 
χρησιµοποιώντας την εντολή arp/ping.

8. Πατήστε το κουµπί πάνω βέλους ή κάτω βέλους µέχρι να εµφανιστεί 
IP = 0.0.0.0. Πατήστε το κουµπί επιλογής.

9. Πατήστε το κουµπί πάνω βέλους ή κάτω βέλους µέχρι να εµφανιστεί 
η τιµή που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί επιλογής για 
να ορίσετε την τιµή.

Σηµείωση:
Επαναλάβετε τα βήµατα 7 και 8 για να ορίσετε τη διεύθυνση IP, 
τη µάσκα subnet και την προεπιλεγµένη πύλη.

10. Κλείστε τον εκτυπωτή και ανοίξτε τον πάλι. Περιµένετε µέχρι να 
ολοκληρωθεί η προετοιµασία.

Εκτυπώστε µια σελίδα κατάστασης πατώντας το κουµπί επιλογής τρεις 
φορές για να επιβεβαιώσετε τη νέα διεύθυνση IP.
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4 Εγκατάσταση του λογισµικού 
του εκτυπωτή

Κατά την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή, εγκαθίστανται 
τα ακόλουθα στοιχεία.

❏ Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή
Το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή σάς επιτρέπει να ελέγχετε 
απόλυτα τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή όταν χρησιµοποιείτε 
Microsoft® Windows® XP, Me, 98, 95, 2000 και Windows NT® 4.0 
(εκτός από την έκδοση Terminal Server) και Mac OS® 8.6 έως 9.x, 
Mac OS® X, QuickTime 3.0 ή µεταγενέστερη έκδοση. Με το 
πρόγραµµα οδήγησης µπορείτε να κάνετε ρυθµίσεις, όπως 
ρυθµίσεις για την ποιότητα εκτύπωσης και το µέγεθος χαρτιού.

❏ EPSON Status Monitor 3Το 
EPSON Status Monitor 3 σας επιτρέπει να προβάλλετε πληροφορίες 
για την κατάσταση του εκτυπωτή, όπως την υπολειπόµενη ποσότητα 
του τόνερ και να κάνετε έλεγχο σφαλµάτων σε Windows Me, 98, 95, 
XP, 2000 και NT 4.0.

❏ Οδηγός αναφοράς / Οδηγός αντιµετώπισης εµπλοκής χαρτιού.

Για να εγκαταστήσετε βοηθητικά προγράµµατα δικτύου ως διαχειριστής, 
επιλέξτε Install Network Utility (Εγκατάσταση βοηθητικού προγράµµατος 
δικτύου).
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Για Windows

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι κλειστός.

2. Τοποθετήστε το CD-ROM που περιέχει το λογισµικό του εκτυπωτή 
στη µονάδα CD-ROM.

Σηµείωση:
❏ Αν εµφανιστεί το παράθυρο για επιλογή γλώσσας, επιλέξτε τη 

χώρα σας.

❏ Αν δεν εµφανιστεί αυτόµατα η οθόνη EPSON Installation 
Program (Πρόγραµµα εγκατάστασης EPSON), κάντε διπλό κλικ 
στο εικονίδιο My Computer (Ο Υπολογιστής µου), δεξιό κλικ στο 
εικονίδιο CD-ROM και επιλέξτε OPEN (ΑΝΟΙΓΜΑ) στο µενού 
που εµφανίζεται. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Epsetup.exe.

3. Πατήστε Continue (Συνέχεια). Όταν εµφανιστεί η οθόνη µε την 
άδεια χρήσης λογισµικού, διαβάστε τη δήλωση και στη συνέχεια 
πατήστε Agree (Συµφωνώ).

4. Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή 
Install Software (Εγκατάσταση λογισµικού).

5. Επιλέξτε Install (Εγκατάσταση). Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες 
στην οθόνη.
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Πληροφορίες σχετικά µε το πρόσθετο πρόγραµµα οδήγησης

Όταν ο εκτυπωτής είναι κοινόχρηστος για κάποιους υπολογιστές (πελάτες) 
σε ένα δίκτυο και ο διακοµιστής του εκτυπωτή διαθέτει λειτουργικό 
σύστηµα Windows ΧΡ, 2000 ή NT 4.0, µπορείτε να εγκαταστήσετε 
το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή για το λειτουργικό σύστηµα 
του πελάτη στο διακοµιστή ως πρόσθετο πρόγραµµα οδήγησης. Αυτό 
επιτρέπει στους πελάτες τη λήψη του κατάλληλου προγράµµατος 
οδήγησης εκτυπωτή, αν είναι απαραίτητο, από το διακοµιστή. 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα «Εγκατάσταση 
του εκτυπωτή σε δίκτυο» στον Οδηγό αναφοράς.

Πληροφορίες για την κοινή χρήση του εκτυπωτή

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν εκτυπωτή που είναι συνδεδεµένος 
σε τοπικό υπολογιστή µέσω δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, 
δείτε την ενότητα «Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο» στον Οδηγό 
αναφοράς.

Για Mac OS 8.6 ή 9.X

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι κλειστός.

2. Τοποθετήστε το CD-ROM που περιέχει το λογισµικό του 
εκτυπωτή στη µονάδα CD-ROM. 

Σηµείωση:
Αν εµφανιστεί το παράθυρο για επιλογή γλώσσας, επιλέξτε τη 
χώρα σας.

3. Κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο EPSON.

4. Πατήστε Continue (Συνέχεια). Όταν εµφανιστεί η οθόνη µε την 
άδεια χρήσης λογισµικού, διαβάστε τη δήλωση και στη συνέχεια 
πατήστε Agree (Συµφωνώ).
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5. Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή 
Install Software (Εγκατάσταση λογισµικού).

6. Επιλέξτε Install (Εγκατάσταση). Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες 
στην οθόνη.

Επιλογή του εκτυπωτή σας µέσω του Chooser (Επιλογέας).

Μετά την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης, πρέπει να ανοίξετε 
το Chooser (Επιλογέας) για να επιλέξετε τον εκτυπωτή σας. Η διαδικασία 
αυτή είναι απαραίτητο να γίνει την πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε έναν 
εκτυπωτή και όταν θέλετε να αλλάξετε τον επιλεγµένο εκτυπωτή. 
ΤοMacintosh θα εκτυπώνει πάντα στον εκτυπωτή που επιλέξατε 
την τελευταία φορά.

Πληροφορίες για την κοινή χρήση του εκτυπωτή

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν εκτυπωτή που είναι συνδεδεµένος σε 
τοπικό υπολογιστή µέσω δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την 
ενότητα «Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο» στον Οδηγό αναφοράς.
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Για Mac OS X 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι κλειστός.

2. Τοποθετήστε το CD-ROM που περιέχει το λογισµικό του 
εκτυπωτή στη µονάδα CD-ROM.

Σηµείωση:
Αν εµφανιστεί το παράθυρο για επιλογή γλώσσας, επιλέξτε τη 
χώρα σας.

3. Ανοίξτε το ντοσιέ  Mac OS X και κάντε διπλό κλικ στο 
εικονίδιο EPSON. 

4. Πατήστε Continue (Συνέχεια). Όταν εµφανιστεί η οθόνη µε 
την άδεια χρήσης λογισµικού, διαβάστε τη δήλωση και στη 
συνέχεια πατήστε Agree (Συµφωνώ).

5. Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην 
επιλογή Install Software (Εγκατάσταση λογισµικού).

6. Επιλέξτε Install (Εγκατάσταση). Έπειτα, ακολουθήστε τις 
οδηγίες στην οθόνη. 

Σηµείωση:
Αν εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Authorization (Έλεγχος 
ταυτότητας), πληκτρολογήστε τον κωδικό ή τη φράση πρόσβασης 
στο πεδίο Password or phrase και κάντε κλικ στο OK.

7. Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού και την επανεκκίνηση του 
υπολογιστή, πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε 
τον εκτυπωτή.

8. Ανοίξτε το ντοσιέ Applications (Εφαρµογές) στον σκληρό δίσκο 
και ύστερα ανοίξτε το ντοσιέ Utilities (Βοηθητικά προγράµµατα) 
και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Print Center (Κέντρο 
εκτύπωσης). Επιλέξτε Add Printer (Προσθήκη εκτυπωτή) στο 
παράθυρο διαλόγου Printer List (Κατάλογος εκτυπωτών).
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9. Επιλέξτε EPSON USB από το αναδυόµενο µενού. Επιλέξτε 
EPSON AcuLaser C4100 από την ενότητα Product list 
(Κατάλογος προϊόντων) και, στη συνέχεια, All (Όλα) από το 
αναδυόµενο µενού Page Setup (Ρύθµιση σελίδας). Επιλέξτε 
Add (Προσθήκη).

10. Κλείστε το παράθυρο Print Center (Κέντρο εκτύπωσης).
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5 Εγκατάσταση πρόσθετων στοιχείων

Για πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και τις προφυλάξεις κατά 
το χειρισµό ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς.

Για πληροφορίες σχετικά µε την τοποθέτηση της προαιρετικής µονάδας της 
θήκης χαρτιού και των άλλων προαιρετικών εξαρτηµάτων, ανατρέξτε στις 
οδηγίες που συνοδεύουν τις συσκευασίες.

w
Προειδοποίηση:
❏ Αν αφαιρέσετε άλλες βίδες ή άλλα καλύµµατα, θα αφήσετε 

εκτεθειµένες περιοχές υψηλής τάσης.

❏ Να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε κάποια εργασία στο 
εσωτερικό του εκτυπωτή καθώς κάποια εξαρτήµατα είναι 
αιχµηρά και ίσως προκαλέσουν τραυµατισµούς.

c
Επισήµανση:
Πριν εγκαταστήσετε µια πρόσθετη µονάδα σκληρού δίσκου, τις 
κάρτες διασύνδεσης ή τη µονάδα µνήµης βεβαιωθείτε ότι έχετε 
αποφορτιστεί από τυχόν στατικό ηλεκτρισµό ακουµπώντας ένα 
γειωµένο µεταλλικό αντικείµενο. ∆ιαφορετικά, ίσως προκαλέσετε 
ζηµιά σε εξαρτήµατα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισµό.

Για να βεβαιωθείτε ότι η µονάδα σκληρού δίσκου, η µονάδα µνήµης 
και η κάρτα διασύνδεσης έχουν εγκατασταθεί σωστά τυπώστε µία 
σελίδα κατάστασης. ∆είτε την ενότητα «3 Προετοιµασία για χρήση 
του εκτυπωτή».
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Πριν την εγκατάσταση της µονάδας σκληρού 
δίσκου ή των µονάδων µνήµης

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης.

2. Αφαιρέστε τις βίδες και το κάλυµµα.
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3. Εντοπίστε τις υποδοχές εγκατάστασης της µονάδας σκληρού 
δίσκου, των µονάδων µνήµης και της µονάδας ROM.

Μονάδα σκληρού δίσκου

1. Συνδέστε το καλώδιο της µονάδας σκληρού δίσκου στην 
πλακέτα κυκλώµατος.

Υποδοχή 
µονάδας 
σκληρού δίσκουΥποδοχή 

µνήµης S0

Υποδοχή 
ROM A

Υποδοχή 
µνήµης S1
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2. Ευθυγραµµίστε τις τρεις τρύπες για τις βίδες στη µονάδα σκληρού 
δίσκου µε τις τρύπες στην πλακέτα κυκλώµατος.

3. Στερεώστε τη µονάδα µε τις βίδες που παρέχονται στη συσκευασία.

Σηµείωση:
Προσέξτε µην προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο όταν σφίγγετε 
τις βίδες.

c
Επισήµανση:
❏ Προσέξτε µην προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο όταν σφίγγετε 

τις βίδες.

❏ Μην αφαιρέσετε οποιαδήποτε µονάδα από την πλακέτα 
κυκλώµατος. ∆ιαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί.
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Μονάδα µνήµης

Μπορείτε να αυξήσετε τη µνήµη του εκτυπωτή µέχρι 1024 MB (τυπική 
µνήµη του εκτυπωτή 64 MB συν επιπλέον 32, 64, 128, 256, 512 MB). 
Για να αυξήσετε τη µνήµη σε περισσότερο από 576 MB, πρέπει να 
καταργήσετε πρώτα το αρχικό DIMM 64 MB και, στη συνέχεια, 
εγκαταστήστε δύο προαιρετικά DIMM.

1. Κρατήστε τη µονάδα µνήµης επάνω από την υποδοχή µνήµης 
και τοποθετήστε την µέσα σε αυτή.

2. Πιέστε το DIMM κάθετα µέσα στην υποδοχή, µέχρι τα κλιπ 
να πλησιάσουν για να συγκρατήσουν τη µονάδα µνήµης.

c
Επισήµανση:
❏ Μην πιέζετε µε δύναµη το DIMM µέσα στην υποδοχή.

❏ Μην αφαιρέσετε οποιαδήποτε µονάδα από την πλακέτα 
κυκλώµατος. ∆ιαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί.
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Αντικατάσταση του δίσκου πλακέτας κυκλώµατος

1. Σύρετε το δίσκο πλακέτας κυκλώµατος µέσα στον εκτυπωτή.

2. Ασφαλίστε το δίσκο πλακέτας κυκλώµατος µε τις δύο βίδες.
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Κάρτα διασύνδεσης

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης.

2. Αφαιρέστε τις βίδες και το κάλυµµα της υποδοχής σύνδεσης.
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3. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα σύνδεσης.

4. Ασφαλίστε την κάρτα σύνδεσης µε τις βίδες της.
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Περισσότερες πληροφορίες για τον 
εκτυπωτή σας

❏ Οδηγός αναφοράς (PDF)
Αυτός ο οδηγός περιλαµβάνει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε 
την εκτύπωση από υπολογιστή, τις εργασίες συντήρησης, την επίλυση 
προβληµάτων και την ασφάλεια.

❏ Οδηγός αντιµετώπισης εµπλοκής χαρτιού (PDF)
Αυτός ο οδηγός παρέχει λύσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων 
εµπλοκής χαρτιού. Η EPSON συνιστά να εκτυπώσετε τον οδηγό αυτό 
και να τον φυλάξετε σε σηµείο κοντά στον εκτυπωτή.

❏ Οδηγός δικτύου (PDF)
Αυτός ο οδηγός παρέχει στο διαχειριστή δικτύου τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος οδήγησης 
εκτυπωτή και τις ρυθµίσεις του δικτύου.

Πρέπει να έχετε εγκατεστηµένο το Acrobat Reader 4.0 ή µεταγενέστερη 
έκδοση για να ανοίξετε και να διαβάσετε τον Οδηγό αντιµετώπισης 
εµπλοκής χαρτιού, τον Οδηγό αναφοράς και τον Οδηγό δικτύου.

Προβολή του Οδηγού αναφοράς

Κατά την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή στην επιφάνεια 
εργασίας δηµιουργείται το εικονίδιο του Οδηγού αναφοράς. Για να 
προβάλετε τον οδηγό, κάντε κλικ στο εικονίδιο Οδηγός αναφοράς 
ALC4100 στην επιφάνεια εργασίας.
Στα Windows, µπορείτε επίσης να µεταβείτε στον Οδηγό αναφοράςαπό το 
µενού Start (Έναρξη). Κάντε κλικ στο µενού Start (Έναρξη), τοποθετήστε 
το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή All programs (Όλα τα 
προγράµµατα) στα Windows XP ή Programs (Προγράµµατα) στα 
Windows Me, 98, 95, 2000 ή NT 4.0, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού 
στο στοιχείο EPSON και επιλέξτε Οδηγός αναφοράς ALC4100.
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Προβολή και εκτύπωση του Οδηγού αντιµετώπισης 
εµπλοκής χαρτιού

1. Κατά την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή στην επιφάνεια 
εργασίας δηµιουργείται το εικονίδιο του Οδηγού αντιµετώπισης 
εµπλοκής χαρτιού. Για να προβάλετε τον οδηγό, κάντε κλικ στο 
εικονίδιο Οδηγός αντιµετώπισης εµπλοκής χαρτιού στην επιφάνεια 
εργασίας. Ο οδηγός ανοίγει τοAcrobat Reader.

2. Επιλέξτε Print (Εκτύπωση) από το µενού File (Αρχείο) και κάντε κλικ 
στο O.K (στα Windows) ή επιλέξτε Print (Εκτύπωση) (σε Macintosh).

3. Εκτυπώνεται ο Οδηγός αντιµετώπισης εµπλοκής χαρτιού.

Εγκατάσταση του Οδηγού δικτύου

1. Τοποθετήστε το CD-ROM που περιέχει το λογισµικό του 
εκτυπωτή στη µονάδα CD-ROM.

Σηµείωση:
Αν εµφανιστεί το παράθυρο για επιλογή γλώσσας, επιλέξτε τη χώρα σας.

2. Αν χρησιµοποιείτε Mac OS 8.6 έως 9.X, κάντε διπλό κλικ στο 
εικονίδιο EPSON.
Αν χρησιµοποιείτε Mac OS X, ανοίξτε το ντοσιέ  Mac OS X 
και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο EPSON. 

3. Πατήστε Continue (Συνέχεια). Όταν εµφανιστεί η οθόνη µε την 
άδεια χρήσης λογισµικού, διαβάστε τη δήλωση και στη συνέχεια 
πατήστε Agree (Συµφωνώ).
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4. Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή 
Install Network Utility (Εγκατάσταση βοηθητικού προγράµµατος 
δικτύου). 

5. Επιλέξτε Install Network Guide (Εγκατάσταση οδηγού δικτύου). 
Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Στην επιφάνεια εργασίας δηµιουργείται εικονίδιο για τον Οδηγό 
δικτύου. Για να προβάλετε τον οδηγό, κάντε κλικ στο εικονίδιο 
Οδηγός δικτύου ALC4100.
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Οδηγίες για την ασφάλειά σας

Προφυλάξεις σχετικά µε εκτυπωτές laser

Ο εκτυπωτής αυτός χρησιµοποιεί τεχνολογία laser. Λαµβάνετε τις 
προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω για να εξασφαλίσετε την 
ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του εκτυπωτή.

❏ Προσέξτε να µην αγγίξετε τη 
µονάδα τήξης, που φέρει την 
ένδειξη CAUTION HIGH 
TEMPERATURE 
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ), ή τις 
περιοχές γύρω από αυτή. 
Αν ο εκτυπωτής έχει 
χρησιµοποιηθεί πρόσφατα, 
η θερµοκρασία σε αυτές τις 
περιοχές θα είναι εξαιρετικά 
υψηλή.

❏ Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να αποσυναρµολογήσετε 
τις κασέτες τόνερ. ∆εν µπορείτε να ξαναγεµίσετε τις κασέτες τόνερ.

❏ Μην αγγίζετε το τόνερ. Αποφύγετε την επαφή του τόνερ µε τα 
µάτια σας.

❏ Μην απορρίπτετε τις χρησιµοποιηµένες κασέτες τόνερ, τη µονάδα 
φωτοαγωγού, τη µονάδα τήξης ή τη µονάδας µεταφοράς σε φωτιά 
καθώς υπάρχει πιθανότητα έκρηξης και τραυµατισµού. Η απόρριψή 
τους πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους τοπικούς 
κανονισµούς.

❏ Αν χυθεί το τόνερ, σκουπίστε το µε µια σκούπα και ένα φαράσι ή 
καθαρίστε το µε ένα πανί, σαπούνι και νερό. Επειδή τα µικροσωµατίδια 
µπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή έκρηξη αν έρθουν σε επαφή µε µια 
σπίθα, µη χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

CAUTION HIGH 
TEMPERATURE

Μη βάζετε τα χέρια σας 
µέσα στη µονάδα τήξης.
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Σηµαντικές οδηγίες για την ασφάλειά σας

Πριν χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή, διαβάστε όλες τις οδηγίες 
που ακολουθούν:

Η κατάλληλη θέση για τον εκτυπωτή

❏ Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή.

❏ Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε σηµείο που µπορεί να πατηθεί 
το καλώδιό του.

❏ Οι υποδοχές και τα ανοίγµατα στο περίβληµα και το πίσω µέρος ή τη 
βάση χρησιµεύουν για εξαερισµό. Μην τις φράζετε ή τις καλύπτετε. 
Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή πάνω σε κρεβάτια, καναπέδες, 
υφασµάτινα καλύµµατα ή παρόµοιες επιφάνειες, ή σε εντοιχισµένα 
έπιπλα, έκτος και αν εξασφαλίζεται ο κατάλληλος εξαερισµός.

Η κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας

❏ Αποφύγετε τη χρήση πριζών στις οποίες έχουν συνδεθεί και 
άλλες συσκευές.

❏ Χρησιµοποιήστε τον τύπο πηγής τροφοδοσίας που αναγράφεται 
στην ετικέτα. Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο πηγής τροφοδοσίας 
που διαθέτετε, συµβουλευθείτε τον προµηθευτή ή την εταιρεία 
παροχής ηλεκτρισµού.

❏ Αν δεν µπορείτε να βάλετε το βύσµα στην πρίζα, απευθυνθείτε σε 
κάποιον εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο.

❏ Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική 
ένταση σε αµπέρ των συσκευών που έχουν συνδεθεί µε το καλώδιο 
προέκτασης δεν υπερβαίνει την ένταση σε αµπέρ του καλωδίου.
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❏ Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την πρίζα και απευθυνθείτε για 
τη συντήρηση ή την επισκευή σε κάποιον εξειδικευµένο τεχνικό 
αντιπρόσωπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Χρήση του εκτυπωτή
❏ Ο εκτυπωτής ζυγίζει περίπου 36 κιλά µαζί µε τα εγκατεστηµένα 

αναλώσιµα προϊόντα. Μην προσπαθήσετε να σηκώσετε ή να 
µεταφέρετε µόνος σας τον εκτυπωτή. Πρέπει να µεταφέρεται 
από δύο άτοµα.

* Μην σηκώνετε τον εκτυπωτή από αυτές τις περιοχές.

A. Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν 
καταστραφεί ή φθαρεί.

B. Αν έχει χυθεί κάποιο υγρό µέσα στον εκτυπωτή.
Γ. Αν ο εκτυπωτής έχει βραχεί.
∆. Αν ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί κανονικά ενώ έχετε ακολουθήσει 
τις οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµίστε µόνο τα στοιχεία ελέγχου που 
καλύπτονται από τις οδηγίες λειτουργίας, αφού η λάθος ρύθµιση 
άλλων στοιχείων ελέγχου ίσως προκαλέσει ζηµιά που θα απαιτεί 
συχνά πολλή δουλειά από εξειδικευµένο τεχνικό για να 
επισκευαστεί ο εκτυπωτής και να λειτουργήσει πάλι κανονικά.

E. Αν ο εκτυπωτής έχει πέσει ή το περίβληµα έχει πάθει ζηµιά.
Z. Αν η απόδοση του εκτυπωτή παρουσιάζει αισθητή αλλαγή 
που υποδηλώνει την ανάγκη συντήρησης.
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❏ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και λάβετε υπόψη όλες τις 
προειδοποιήσεις που είναι σηµειωµένες επάνω στον εκτυπωτή.

❏ Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την πρίζα πριν ξεκινήσετε τον 
καθαρισµό του. 

❏ Χρησιµοποιήστε ένα καλά στυµµένο πανί για τον καθαρισµό του. 
Μην χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε σπρέι.

❏ Μην αγγίζετε τα εξαρτήµατα που βρίσκονται στο εσωτερικό του 
εκτυπωτή εκτός αν σας δίνονται σχετικές οδηγίες στην τεκµηρίωση 
του εκτυπωτή.

❏ Ποτέ µην ασκείτε δύναµη κατά την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων 
του εκτυπωτή. Παρόλο που ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να είναι ανθεκτικός, ενδέχεται να προκληθούν ζηµιές εξαιτίας τυχόν 
απότοµης µεταχείρισης.

❏ Αποθηκεύετε τα αναλώσιµα προϊόντα µακριά από τα παιδιά.

❏ Μη χρησιµοποιείτε τον εκτυπωτή σε υγρό περιβάλλον.

❏ Σε περιπτώσεις εµπλοκής, µην αφήνετε το χαρτί µέσα στον 
εκτυπωτή. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρµανση.

❏ Μην βάζετε ποτέ οποιαδήποτε αντικείµενα στις υποδοχές 
του περιβλήµατος γιατί µπορεί να ακουµπήσουν σε σηµεία 
επικίνδυνης τάσης ή σε µη µονωµένα τµήµατα µε κίνδυνο 
να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

❏ Φροντίστε να µη χυθούν υγρά επάνω στον εκτυπωτή.

❏ Εκτός από τις περιπτώσεις όπου δίνονται συγκεκριµένες εξηγήσεις 
στην τεκµηρίωση του εκτυπωτή, µην επιχειρήσετε να κάνετε µόνοι 
σας καµία εργασία συντήρησης ή επισκευής του προϊόντος αυτού. 
Το άνοιγµα ή η αφαίρεση των καλυµµάτων που φέρουν την ένδειξη 
Do Not Remove (Μην αφαιρείτε) µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
να έρθετε σε επαφή µε σηµεία επικίνδυνης τάσης ή να εκτεθείτε σε 
άλλους κινδύνους. Απευθυνθείτε για την συντήρηση αυτών των 
εξαρτηµάτων σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό αντιπρόσωπο.
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❏ Ρυθµίστε µόνο τα στοιχεία ελέγχου που αναφέρονται στις οδηγίες 
λειτουργίας. Η λανθασµένη ρύθµιση άλλων στοιχείων ελέγχου 
µπορεί να προκαλέσει βλάβη που θα απαιτεί επισκευή από κάποιον 
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό αντιπρόσωπο.

❏ Αν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή στη Γερµανία, 
θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Για την επαρκή προστασία του εκτυπωτή σε περίπτωση 
βραχυκυκλώµατος ή υπερβολικής τάσης ρεύµατος, το 
κτίριο πρέπει να προστατεύεται από ασφαλειοδιακόπτη 
10 ή 16 αµπέρ.
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Πληροφορίες για την ασφάλειά σας
Καλώδιο τροφοδοσίας

c
Επισήµανση:
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC πληροί τις σχετικές 
τοπικές προδιαγραφές ασφαλείας.

Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει το 
προϊόν. Η χρήση άλλου καλωδίου εγκυµονεί τον κίνδυνο πυρκαγιάς 
ή ηλεκτροπληξίας.

Το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος προορίζεται για χρήση 
αποκλειστικά µε το προϊόν. Η χρήση µε άλλον εξοπλισµό εγκυµονεί 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Ετικέτες ασφαλείας Laser

w
Προειδοποίηση:
Η εκτέλεση διαδικασιών και προσαρµογών που δεν ορίζονται 
στην τεκµηρίωση του εκτυπωτή µπορεί να προκαλέσει έκθεση 
σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Εσωτερική ακτινοβολία laser

Το εξάρτηµα αυτό διαθέτει δίοδο laser Κλάσης ΙΙΙb που διαθέτει µια 
αόρατη ακτίνα laser. Η µονάδα της κεφαλής του εκτυπωτή ∆ΕΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να ανοίξετε τη µονάδα της 
κεφαλής του εκτυπωτή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Στο εσωτερικό του 
εκτυπωτή υπάρχει µια επιπλέον ετικέτα προειδοποίησης για το laser.

Μέγιστη ισχύς ακτινοβολίας 10 mW (για 1 Beam)

Μήκος κύµατος 775 έως 799 nm

CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASER KLASSE 1 
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER CLASE 1 

Ο εκτυπωτής σας είναι ένα προϊόν laser Κλάσης 
1 όπως ορίζεται στις προδιαγραφές του προτύπου 
IEC 60825. Η παρακάτω ετικέτα έχει επικολληθεί 
στον εκτυπωτή στις χώρες όπου αυτό απαιτείται.
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Πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά µε το όζον

Εκποµπή όζοντος

Οι εκτυπωτές παράγουν όζον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
εκτύπωσης. Όζον παράγεται µόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

Όριο έκθεσης στο όζον

Το συνιστώµενο όριο έκθεσης στο όζον είναι 0,1 µέρη ανά εκατοµµύριο 
(ppm) εκφρασµένο ως η µέση χρονικά σταθµισµένη συγκέντρωση σε 
διάστηµα οκτώ (8) ωρών.

Ο εκτυπωτής laser EPSON παράγει λιγότερο από 0,1 ppm σε διάστηµα 
οκτώ ωρών συνεχούς εκτύπωσης.

Ελαχιστοποίηση του κινδύνου

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο έκθεσης στο όζον, θα πρέπει να 
αποφεύγετε τα ακόλουθα: 

❏ Τη χρήση πολλών εκτυπωτών laser σε κλειστό χώρο.
❏ Τη λειτουργία σε συνθήκες εξαιρετικά χαµηλής υγρασίας.
❏ Τον κακό εξαερισµό του χώρου.
❏ Τη συνεχή εκτύπωση για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε συνδυασµό 

µε οποιεσδήποτε από τις παραπάνω συνθήκες.

Χώρος τοποθέτησης του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε τέτοιο σηµείο, ώστε 
τα εκπεµπόµενα αέρια και η θερµότητα που παράγει ο εκτυπωτής:

❏ Να µην εκπέµπονται κατευθείαν στο πρόσωπο του χρήστη.
❏ Να διοχετεύονται όπου αυτό είναι δυνατόν κατευθείαν έξω 

από το κτίριο.
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