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Problemen oplossen

Functies
Kopiëren

Scannen

rukken

er informatie

Basishandleiding Deze handleiding bevat algemene informatie over het kopiëren, afdrukken, 
scannen en meer.

Online-
gebruikershandleiding

Deze handleiding bevat uitgebreide informatie over het afdrukken en scannen. 
Tevens met tips over het oplossen van problemen en informatie over onderhoud 
en klantenservice. Dubbelklik op het pictogram ESCX3600 
Gebruikershandleiding op het bureaublad.

Sluit het 
netsnoer 
goed aan.

❏ Verwijder al het 
beschermende materiaal 
rond de cartridgeklep.

❏ Open de cartridgeklep en 
controleer of de cartridges 
stevig zijn vastgeklikt.

❏ Haal het papier uit de 
papiertoevoer voordat u 
nieuw papier plaatst. 
Waaier de stapel papier los 
en maak weer een rechte 
stapel door het papier met 
de rand op een vlakke 
ondergrond te tikken.

❏ Sluit de USB-kabel 
goed aan.

❏ Controleer of de 
driver voor de 
printer en die voor 
de scanner goed 
zijn geïnstalleerd.

Smalle marges
Randloos

Zie de basishandleiding 
voor meer informatie over 
het gebruik van de 
kopieerfuncties.

Foto Document

EPSON Smart Panel 
biedt diverse 
mogelijkheden voor uw 
gescande afbeeldingen. 
U gebruikt deze software 
om te scannen en om 
fax- en e-mailberichten 
te verzenden.
Zie de online-
gebruikershandleiding 
voor meer informatie.

EPSON Smart Panel

U kunt documenten en webpagina’s 
afdrukken vanuit de toepassingen 
waarmee u altijd werkt.
Ook kunt u foto’s, briefkaarten en 
posters maken via de computer. Dit 
is allemaal heel gemakkelijk met de 
software EPSON PhotoQuicker. 
Zie de 
online-gebruikershandleiding voor 
meer informatie.

EPSON PhotoQuicker
4. Cartridges installeren

5. Inkt laden

6. Papier laden

Openen

Installeren Indrukken (klik) Sluiten (klik)

Schudden

Openen

Sluiten
Op knop H 
Inkt drukken

2 min.

Wachten
Knippert Aan

❏ Dubbelklik op het cd-rompictogram als het dialoogvenster van het installatieprogramma niet verschijnt.

❏ Als de installatie goed is verlopen, wordt dit gemeld in een nieuw venster. Start de computer opnieuw als u het 
apparaat in combinatie met de computer wilt gebruiken.

Voor Mac OS X

Voor Mac OS 9

ToevoegenAfdrukbeheer 
(Print Center) of 
Printerconfiguratie 
(Printer Setup Utility)

Hulpprogramma’s 
(Utilities)

Programma’s 
(Applications)

Macintosh HD

Aanzetten

Aanzetten

Afd

Me
1. Uitpakken

2. Beschermmateriaal verwijderen en sticker op 
bedieningspaneel plakken

3. Aanzetten

Basis-
handleiding

Installatie-
handleiding

SluitenOpenen Verwijderen

Insteken AanzettenAansluiten

7. Kopiëren

8. Aansluiten op een computer en de software 
installeren

Voor Windows

U kunt kiezen of u maximaal 9 (1 tot 9) 
of maximaal 100 (-) kopieën wilt maken.

Selecteren Selecteren Indrukken

In computer 
plaatsen

Uitzetten

Aansluiten (richting controleren)

Installatiehandleiding
Nederlands Die deutsche Bedienungsanleitung befindet sich auf der Rückseite.


