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1. Uitpakken

2. Tape verwijderen en label aanbrengen

3. Ontgrendelen en aanzetten

4. Een taal kiezen

5. Cartridges installeren

Hier 
beginnen

Basis-
handlei-

ding

Cartridges Netsnoer

Controleblad voor 
afdrukken op cd/dvd

Adapter voor 
cd’s/dvd’s van 8 cm

Cd-/dvd-hulpstukFilmhouder
Cd-rom met 

software
Labels

Openen

Insteken Aanzetten

Aan

Aansluiten

Sluiten

Engels

Frans

Italiaans

Duits

Spaans

Portugees

Nederlands

Russisch

Indrukken (klik)Installeren

Openen

6. Inkt laden

7. Papier laden

8. Proefkopie maken

9. Aansluiten op een computer en de software 
installeren

Voor Windows

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

Voor Mac OS X

❏ Voor gebruikers van Mac OS 9: download de driver van deze website:
www.epson.com

Sluiten Wachten Inkt laden voltooid.

3,5 min.

Druk op de knop OK.

Alleen gewoon 
papier/A4

Uitzetten Aansluiten (richting controleren)

Uit

In computer 
plaatsen Klikken

Volg de 
instructies op 
het scherm.

In computer 
plaatsen

Selecteren
Klikken

Volg de 
instructies op 
het scherm.

Hier beginnen
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Problemen oplossen

Functies
Kopiëren

Rechtstreeks afdrukken en scannen

Scannen

Afdrukken

Sluit het 
netsnoer 
goed aan.

❏ Schuif de 
transportvergrendeling naar de 
ontgrendelde stand.

❏ 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.

2-op-1, 4-op-1

HerhalenRandloos

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

Foto kopiëren

Cd/dvd
Photo Stickers

Met de ingebouwde sleuf voor 
geheugenkaarten kunt u het volgende doen:

❏ Rechtstreeks vanaf een geheugenkaart 
afdrukken.
(Zie de basishandleiding.)

❏ Afbeeldingen scannen en rechtstreeks 
op een geheugenkaart opslaan.
(Zie de basishandleiding.)

❏ Gegevens van een geheugenkaart 
overbrengen naar de computer.
(Zie de online-gebruikershandleiding.)

Afdrukken

Scannen 
naar een 
geheugenkaart

Index

Scan to Memory 

Card

xxx afbeeldingen 

gevonden op 

kaart.

Index scannenIndex afdrukken

Filmafdruk

Foto

Film

Tijdschrift

EPSON 
File 
ManagerDocument

EPSON File Manager gebruikt u voor het snel en gemakkelijk scannen van uw 
afbeeldingen, waarna u ze per e-mail kunt verzenden, kopiëren enzovoort.

E-mailen
Afdrukken op
cd/dvd Kopiëren

EPSON Easy Photo 
Print gebruikt u voor het 
maken van foto's, 
briefkaarten en posters.

Kalender 2-op-1, 4-op-1

Briefkaarten 
afdrukken Foto's Index

EPSON Easy Photo Print

Meer 
informatie

Gebruikershandlei-
ding

Le istruzioni in italiano sono riportate sul retro.


