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Upozornenie
Bezpečnostné pokyny
Kým začnete tlačiareň používat’, prečítajte si všetky pokyny 
v tejto časti. Dbajte takisto na dodržiavanie všetkých výstrah 
a pokynov uvedených na tlačiarni.

Pri inštalácii tlačiarne
■ Neblokujte a nezakrývajte ventilačné a iné otvory 

v tlačiarni.

■ Používajte iba zdroj napájania uvedený na štítku 
tlačiarne.

■ Používajte len siet’ový kábel dodaný s touto tlačiarňou. 
Používanie iného kábla môže spôsobit’ požiar alebo úraz 
elektrickým prúdom.

■ Skontrolujte, či napájací kábel striedavého prúdu spĺňa 
predpísané miestne bezpečnostné normy.

■ Nepoužívajte poškodenú alebo opotrebovanú napájaciu 
šnúru.

■ Ak tlačiareň zapájate pomocou predlžovacieho kábla, 
skontrolujte, či celkový príkon zariadení pripojených 
k predlžovaciemu káblu nepresahuje prúdovú 
zat’ažiteľnost’ kábla. Taktiež skontrolujte, či celkový 
príkon všetkých zariadení pripojených do siet’ovej 
zásuvky nepresahuje prúdovú zat’ažiteľnost’ siet’ovej 
zásuvky.

■ Tlačiareň sami neopravujte.

■ V nasledovných prípadoch tlačiareň odpojte a opravu 
prenechajte kvalifikovaným odborníkom:

Napájacia šnúra alebo zástrčka je poškodená; do 
tlačiarne sa dostala kvapalina; tlačiareň spadla alebo sa 
poškodila jej skriňa; tlačiareň nefunguje normálne alebo 
vykazuje výraznú zmenu funkčnosti.

Výber miesta pre tlačiareň 
■ Tlačiareň umiestnite na rovný pevný povrch, ktorý po 

všetkých stranách presahuje základňu tlačiarne. Ak 
tlačiareň umiestnite pri stene, medzi zadnou stranou 
tlačiarne a stenou nechajte vzdialenost’ aspoň 10 cm. 
V naklonenej polohe tlačiareň nebude správne fungovat’.

■ Tlačiareň pri skladovaní alebo preprave neklopte, 
nestavajte ju na bok ani neprevracajte. Jinak by mohlo 
dojít k úniku inkoustu z kazet.

■ Vyhýbajte sa miestam s prudkými zmenami teploty 
a vlhkosti. Tlačiareň nevystavujte priamemu slnečnému 
svetlu, silnému osvetleniu ani pôsobeniu zdrojov tepla.

■ Okolo tlačiarne ponechajte dostatok voľného priestoru, 
aby sa zabezpečila dostatočná ventilácia.

■ Tlačiareň umiestnite v blízkosti siet’ovej zásuvky, od 
ktorej bude možné zástrčku jednoduchým spôsobom 
odpojit’.

Používanie tlačiarne
Dbajte na to, aby do tlačiarne nevnikla žiadna kvapalina.

Pri použití LCD displeja
■ LCD displej môže obsahovat’ niekoľko svetlých alebo 

tmavých bodov. To je normálne a neznamená to 
poškodenie displeja. 

■ LCD displej čistite suchou mäkkou handričkou. 
Nepoužívajte tekuté alebo chemické čistiace 
prostriedky. 

■ Ak je LCD panel na ovládacom paneli tlačiarne 
poškodený, kontaktujte príslušného predajcu. Ak sa 
vám na ruky dostane roztok tekutých kryštálov, umyte 
si ich dôkladne mydlom a vodou. Ak vám roztok 
tekutých kryštálov vnikne do očí, ihneď si ich 
vypláchnite vodou. Ak aj po dôkladnom vypláchnutí 
vodou pretrvávajú zrakové alebo iné problémy, ihneď 
navštívte lekára.

Manipulácia s atramentovými zásobníkmi
■ Atramentové zásobníky uschovávajte mimo dosahu 

detí. Zamedzte tomu, aby deti pili obsah zásobníkov 
alebo s nimi manipulovali. 

■ Atramentovými zásobníkmi netraste, môže to spôsobit’ 
únik atramentu.

■ Pri manipulácii s použitými atramentovými zásobníkmi 
buďte opatrní, pretože na vstupe pre atrament môže 
zostat’ malé množstvo atramentu. Ak sa atrament 
dostane na pokožku, dôkladne ju umyte mydlom 
a vodou. Ak sa atrament dostane do očí, ihneď ich 
vypláchnite vodou. Ak aj po dôkladnom vypláchnutí 
vodou pretrvávajú zrakové alebo iné problémy, ihneď 
navštívte lekára.

■ Neodstraňujte ani neodtrhávajte štítok na zásobníku, 
mohlo by to spôsobit’ jeho vytečenie.

■ Atramentový zásobník nainštalujte bezprostredne 
po vybratí z obalu. Ak necháte kazetu pred použitím 
dlho rozbalenú, môže to znemožnit’ jej použitie na 
normálnu tlač. 

■ Nedotýkajte sa zeleného čipu IC na zadnej strane 
zásobníka. Mohli by ste tým ohrozit’ normálnu 
prevádzku tlačiarne a tlač.
2 Upozornenie
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Kompatibilita s programom 
ENERGY STAR®

Ako partner programu ENERGY STAR 
spoločnost’ Epson stanovila, že tento 
produkt spĺňa smernice pre energetickú 
úspornost’ ENERGY STAR.

Medzinárodný program ENERGY STAR® Office 
Equipment Program predstavuje dobrovoľné partnerstvo 
v oblasti kancelárskeho a počítačového priemyslu, ktoré 
si kladie za cieľ propagovat’ úsporné počítače, monitory, 
tlačiarne, faxy, kopírovacie zariadenia, skenery 
a multifunkčné zariadenia s cieľom obmedzit’ znečistenie 
životného prostredia v dôsledku výroby elektrickej energie. 
Logo a štandard týchto zariadení je jednotný vo všetkých 
zúčastnených krajinách.

Autorská práva a ochranné známky
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti 
Seiko Epson Corporation nie je možné žiadnu čast’ tejto 
publikácie reprodukovat’, uschovávat’ vo vyhľadávacích 
systémoch ani prenášat’ v žiadnej inej forme alebo iným 
spôsobom, či už elektronicky, mechanicky, 
fotokopírovaním, nahrávaním alebo inak. Informácie 
uvedené v tejto príručke sú určené iba na používanie tohto 
typu tlačiarne značky Epson. Spoločnost’ Epson nenesie 
žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek používanie týchto 
informácií pri práci s inými typmi tlačiarní.

Spoločnost’ Seiko Epson Corporation ani jej pobočky nenesú 
žiadnu zodpovednost’ voči kupujúcemu alebo tretím stranám 
za škody, straty, náklady alebo výdaje spôsobené 
kupujúcemu alebo tretím stranám v dôsledku nehody alebo 
nesprávneho použitia tohto produktu, neodbornej úpravy, 
opravy alebo zmeny produktu alebo nedodržania pokynov 
pre obsluhu a údržbu dodaných spoločnost’ou Seiko Epson 
Corporation (okrem USA).

Spoločnost’ Seiko Epson Corporation nezodpovedá 
za žiadne škody ani problémy spôsobené použitím 
príslušenstva alebo spotrebného materiálu, na ktorom 
nie je uvedené označenie originálnych výrobkov 
Original Epson Products alebo Epson Approved Products 
od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnost’ Seiko Epson Corporation nezodpovedá za 
žiadne škody spôsobené elektromagnetickým rušením, ktoré 
vzniklo v dôsledku použitia káblov rozhrania, ktoré nie sú 
označené ako schválené produkty Epson Approved Products 
spoločnosti Seiko Epson Corporation.

EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON 
STYLUS™ je ochranná známka spoločnosti Seiko 
Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ je ochranná známka spoločnosti 
Seiko Epson Corporation. Logo PRINT Image Matching je 
ochranná známka spoločnosti Seiko Epson Corporation.

USB DIRECT-PRINT™ je ochranná známka spoločnosti 
Seiko Epson Corporation. Logo USB DIRECT-PRINT je 
ochranná známka spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky 
spoločnosti Microsoft Corporation.

Apple® a Macintosh® sú registrované obchodné známky 
spoločnosti Apple Computer, Inc.

DPOF™ je ochranná známka spoločnosti CANON INC., 
Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. 
a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Zip® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Iomega 
Corporation.

SD™ je ochranná známka.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO 
a Memory Stick PRO Duo sú ochranné známky spoločnosti 
Sony Corporation.

xD-Picture Card™ je ochranná známka spoločnosti Fuji 
Photo Film Co.,Ltd.

Všeobecné upozornenie: Názvy iných produktov použité v tomto 
dokumente sú určené iba na účely identifikácie a môžu byt’ 
obchodnými značkami príslušných vlastníkov. Spoločnost’ 
Epson sa vzdáva všetkých práv na tieto známky.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Všetky práva 
vyhradené. 
Upozornenie 3



Úvod
Po nastavení tlačiarne podľa pokynov na strane Start Here 
(Začnite tu) si v tejto príručke prečítajte:

■ Vkladanie papiera.

■ Tlač fotografií uložených na pamät’ovej karte.

■ Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu alebo 
externého zariadenia.

■ Uloženie fotografií z pamät’ovej karty na externé 
zariadenie.

■ Vykonávanie pravidelnej údržby.

■ Riešenie obvyklých problémov.

Podľa pokynov v tejto príručke môžete všetky tieto činnosti 
vykonávat’ bez toho, aby ste museli zapnút’ počítač! Vaša 
tlačiareň samozrejme dokáže oveľa viac, ak ju pripojíte 
k počítaču Windows® alebo Macintosh®. 

Podrobné pokyny na používanie tlačiarne s vaším počítačom 
nájdete v elektronickej príručke Používateská príručka. Po 
inštalácii softvéru sa ikona príručky automaticky umiestni na 
pracovnú plochu.

Pri čítaní pokynov postupujte nasledovne:

w Výstraha:
Výstrahy je nutné rešpektovat’, aby nedošlo k zraneniu.

c Upozornenie:
Upozornenia je nutné rešpektovat’, aby nedošlo k poškodeniu 
zariadenia.

Poznámka:
Poznámky obsahujú dôležité informácie o tlačiarni.

Základný postup pri tlači

1. Vkladanie papiera Vložte papier tlačovou stranou hore 
a prisuňte k nemu vodidlo okraja.

Podrobnosti nájdete v časti „Vkladanie 
papiera do podávača“ na strane 7.

2. Vloženie 
pamät’ovej karty

Vložte pamät’ovú kartu do príslušnej 
zásuvky. Ďalšie informácie nájdete 
v časti „Vkladanie pamät’ovej karty“ na 
strane 9.

3. Výber fotografií Vyberte si fotografie, ktoré chcete 
vytlačit’.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Tlač 
všetkých fotografií“ a „Tlači niekoľkých 
fotografií“ na strane 11.

4. Výber formátu 
papiera

Na ovládacom paneli si zvoľte formát 
papiera.

5. Výber typu papiera Na ovládacom paneli si zvoľte typ 
papiera.

6. Print (Tlač) Stlačte tlačidlo x Start.
4 Úvod
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Súčasti tlačiarne a funkcie ovládacieho 
panelu

Súčasti tlačiarne

podpera papiera podávač listov
kryt tlačiarne

konektor USB pre externé 
zariadenie

vysúvací výstupný zásobník

výstupný 
zásobník

vodidlo okraja

páčka na nastavenie hrúbky 
papiera

USB konektor 
pre počítač

Indikátor pamět’ové karty

kryt zásobníka

tlačová hlava

ovládací panel

zásuvka na pamät’ovú kartu
Súčasti tlačiarne a funkcie ovládacieho panelu 5



Ovládací panel
2

8 7

3

9 5
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6

Tlačidlo Funkcia

1 P  On (Zapnuté) Stlačením zapnete a vypnete 
tlačiareň.

2 u d Copies 
(Počet kópií)

Slúži na nastavenie počtu kópií.

3 Typ papiera

g

h

l

Slúži na nastavenie typu papiera. 

Fotografický papier: Epson 
Premium Glossy Photo Paper, 
Epson Premium Semigloss Photo 
Paper, Epson Ultra Glossy Photo 
Paper.

Matný papier: Epson Matte 
Paper – Heavyweight.

Obyčajný papier: obyčajný 
papier, Epson Bright White Ink 
Jet Paper.

4 y  Stop/Clear 
(Zastavit’/Vymazat’)

Zastaví tlač, vysunie papier 
alebo vymaže chybový stav. 
Slúži aj na resetovenie zvoleného 
nastavenia, keď tlačiareň netlačí.

5 x  Start (Štart) Spustí tlač s nastavením zvoleným 
pomocou ovládacieho panelu. Ak 
papier uviazne, slúži na jeho 
vysunutie.

6 Formát papiera Stlačením zvolíte 
10 × 15 cm/4" × 6", 
13 × 18 cm/5" × 7", alebo A4. 
ako formát papiera nastavený 
v podávači papiera. Pri tlači 
priamo z pamät’ovej karty možno 
použit’ len jeden z týchto formátov.

7 l r Photo/Options 
(Fotografie/
Možnosti)

Vyberie fotografiu, ktorú chcete 
vytlačit’ alebo funkcie nastavenia 
a nástrojov.

8 Režim

j

fe

n

Slúži na tlač fotografií z pamät’ovej 
karty. Vyberte si z nasledovného. 
(Indikátory signalizujú, ktorý režim 
je zvolený.)

Print Select (Voľba položiek 
tlače): Slúži na voľbu fotografií, 
ktoré chcete vytlačit’.

Print All/PictBridge (Tlačit’ 
všetko/PictBridge): Táto možnost’ 
slúži na vytlačenie všetkých 
fotografií na pamät’ovej karte alebo 
na vytlačenie fotografií pomocou 
informácií DPOF uložených na 
pamät’ovej karte alebo na tlač 
fotografií priamo z digitálneho 
fotoaparátu.

Index Sheet (Index): Slúži na tlač 
indexu fotografií.

9 Setup 
q(Nastavenie)

Zobrazí možnosti nastavenia.
6 Súčasti tlačiarne a funkcie ovládacieho panelu
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Použitý papier má vplyv na kvalitu tlače, preto je nutné 
vybrat’ pre danú úlohu správny typ papiera.

Výber typu papiera
Na skúšobnú tlač fotografií stačí len obyčajný papier. 
Najlepšie výsledky však dosiahnete, ak použijete špeciálne 
papiere EPSON pre atramentové tlačiarne.

Vkladanie papiera do 
podávača
Papier vkladajte podľa nasledovných pokynov.

1. Otvorte podperu papiera a zodvihnite nadstavec.

2. Sklopte výstupný zásobník a nadstavec vysuňte.

3. Posuňte vodidlo okraja vľavo.

4. Prelistujte stoh papiera a zarovnajte jeho okraje 
poklepaním stohu na rovnom povrchu.

5. Vložte papier proti pravej strane podávača papiera 
tlačovou stranou hore. Tlačová strana je obvykle belšia 
alebo lesklejšia.

Pre tento papier Vyberte si toto 
nastavenie 
typu papiera

Kapacita

Epson Premium Glossy 
Photo Paper

Fotografický 
papier

Až 20 listov

Epson Premium Semigloss 
Photo Paper

Epson Ultra Glossy Photo 
Paper

Epson Matte Paper – 
Heavyweight

Matný papier

Obyčajný papier 
(recyklovaný papier)

Obyčajný papier Až 100 listov

Epson Bright White Ink Jet 
Paper

Až 80 listov
Vkladanie papiera 7



Vložte stoh papiera za zarážky a skontrolujte, či 
nepresahuje šípku c na vnútornej strane ľavého vodila 
okraja. Papier vždy vkladajte krátkou stranou napred 
(dokonca i pri tlači na šírku).

6. Potom vložte papier k pravej hrane a prisuňte k papieru 
ľavé vodidlo okraja, nie však príliš tesne.

Poznámka:
Pred tlačiarňou musí byt’ dostatok miesta, aby sa papier vysunul 
úplne.

Skladovanie výtlačkov
Pri správnej opatere vám fotografie z tlačiarne vydržia veľa 
rokov. Zloženie špeciálnych atramentov Epson určených pre 
vašu tlačiareň zaručuje vyššiu odolnost’ proti svetlu, ak je 
použitý papier Epson a výtlačky sa vystavujú alebo skladujú 
vhodným spôsobom.

Podobne ako pri klasických fotografiách zníži vhodná 
starostlivost’ zmeny farieb na minimum a predĺži dobu, 
po ktorú môžete fotografie vystavovat’.

■ Ak chcete fotografie vystavit’, Epson odporúča, aby boli 
zarámované pod sklom alebo v ochrannej kapse na 
ochranu pred atmosférickými vplyvmi ako vlhkost’, 
cigaretový dym a vysoké úrovne ozónu.

■ Rovnako ako pri všetkých fotografiách nevystavujte 
výtlačky vysokým teplotám, vlhkosti a priamemu 
slnečnému žiareniu.

■ Epson odporúča skladovat’ výtlačky fotografií vo 
fotografických albumoch alebo plastových škatuliach na 
skladovanie fotografií v nekyslých archívnych kapsách 
bežne dostupných v predajniach s fotografickými 
potrebami.

Dbajte na dodržiavanie všetkých pokynov pre skladovanie 
a vystavovanie, dodaných spoločne s papierom.

A4

10 × 15 cm (4 × 6 in) a 
13 × 18 cm (5 × 7 in)
8 Vkladanie papiera
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Vkladanie pamät’ovej karty
c Upozornenie:
❏ Vložte pamät’ovú kartu hornou stranou karty vpravo poda 

obrázku. 

❏ Iné spôsoby vkladania pamät’ovej karty než zobrazené v tomto 
návode môžu poškodit’ tlačiareň, pamät’ovú kartu alebo oboje.

❏ Používajte vždy len jeden typ pamät’ovej karty. Pred vložením 
iného typu pamät’ovej karty vysuňte vloženú pamät’ovú kartu. 

❏ Keď je pamät’ová karta v prevádzke, zatvorte kryt tlačiarne, aby 
bola pamät’ová karta chránená pred statickou elektrinou. AK sa 
pamät’ovej karty pri jej vkladaní do tlačiarne dotknete, môže to 
mat’ za následok nesprávnu funkciu tlačiarne.

❏ Pred vložením pamät’ovej karty Memory Stick Duo, Memory Stick 
PRO Duo, miniSD Card a MagicGate Memory Stick Duo pripojte 
aj dodaný adaptér.

Vkladanie pamät’ovej karty
1. Stlačením tlačidla P On (Zapnút’) zapnite tlačiareň.

2. Otvorte kryt tlačiarne.

3. Podľa doleuvedeného nákresu zasuňte čo najhlbšie 
pamät’ovú kartu do príslušnej zásuvky. Po zasunutí karty 
sa rozsvieti indikátor pamät’ovej karty.

* Vyžaduje adaptér

4. Zatvorte kryt tlačiarne.

Tlačiareň po chvíli prečíta a určí počet obrázkov na 
karte. Potom sú obrázky k dispozícii pre tlač (pozri  
str. 11). 

Vyňatie pamät’ovej karty 
Skontrolujte, či indikátor pamät’ovej karty nesvieti a potom 
vyberte karty zo zásuvky.

c Upozornenie:
Pamät’ovú kartu nevyberajte, kým bliká jej indikátor; mohli by ste 
príst’ o fotografie uložené na karte.

Typ karty Zásuvka

Karta CompactFlash/
Karta Microdrive

Karta Memory Stick/
Karta Memory Stick PRO
Karta Memory Stick Duo*/
Karta Memory Stick PRO Duo*
Karta MagicGate Memory Stick
Karta MagicGate Memory Stick Duo*
Karta SD Card
Karta miniSD Card*
Karta MultiMediaCard

Karta xD-Picture Card
Karta xD-Picture Card, typ M
Karta SmartMedia

indikátor pamät’ovej 
karty
Prístup k obrázkom pre tlač 9



Tlač z digitálneho fotoaparátu
Funkcia PictBridge a USB Direct Print umožňuje tlač 
fotografií priamym pripojením digitálneho fotoaparátu 
k tlačiarni.

1. Vyberte z tlačiarne všetky pamät’ové karty. (Ak 
v tlačiarni necháte pamät’ovú kartu, načítajú sa 
fotografie z a nie z fotoaparátu.

2. Vložte do tlačiarne typ papiera, na ktorý chcete tlačit’; 
& str. 7

3. Na ovládacom paneli tlačiarne vyberte typ a formát 
papiera.

4. Pripojte kábel USB, dodaný s fotoaparátom, k USB 
konektoru pre externé zariadenia na prednej strane 
tlačiarne.

5. Skontrolujte, či je kamera zapnutá. Po chvíli si tlačiareň 
fotografie prečíta a spočíta.

6. Na fotoaparáte vyberte fotografie, ktoré chcete tlačit’, 
poda potreby zmeňte nastavenie a fotografie vytlačte.  
Podrobnosti nájdete v príručke k fotoaparátu.

Poznámka:
❏ Ak fotoaparát nie je plne kompatibilný so systémom 

PictBridge alebo USB Direct Print, na LCD displeji sa objaví 
ikona . Spoločnost’ Epson za kompatibilitu 
fotoaparátov neručí.

❏ Niektoré nastavenia na digitálnom fotoaparáte sa na 
výsledku tlače nemusia prejavit’.
10 Prístup k obrázkom pre tlač
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Tlači niekoľkých fotografií
1. Stlačením tlačidla Mode (Režim) zvolíte Print Select 

(Voľba tlače). Zobrazí sa nasledovné okno.

2. Stlačením tlačidla l alebo r Photo/Options 
(Fotografia/Voľby) si prezriete fotografiu, ktorú chcete 
vytlačit’. 

3. Stlačením tlačidla u alebo d Copies (Kópie) si zvolíte 
počet kópií fotografie (do 99).

4. Na ďalšie fotografie zopakujte kroky 2 a 3.

5. Tlačidlom na výber typu papiera si vyberte typ papiera.
Podrobné informácie nájdete v časti „Výber typu 
papiera“ na strane 7.

6. Tlačidlom na výber formátu papiera si vyberte formát 
papiera.

7. Stlačením tlačidla x Start spustíte tlač.

Tlač všetkých fotografií
1. Stlačením tlačidla Mode (Režim) zvoľte 

Print All/PictBridge (Tlač/Všetko/PictBridge). 
Zobrazí sa nasledovné okno.

2. Tlačidlom na výber typu papiera si vyberte typ papiera.
Podrobné informácie nájdete v časti „Výber typu 
papiera“ na strane 7.

3. Tlačidlom na výber formátu papiera si vyberte formát 
papiera.

4. Stlačením tlačidla u or d Copies (Kópie) si zvolíte 
počet kópií na vytlačenie (do 99).

5. Stlačením tlačidla x Start spustíte tlač. 

Poznámka:
Ak je na pamät’ovej karte informácie DPOF, všetky fotografie 
na karte vytlačit’ nemožno aj napriek zvolenej funkcii Print 
All/PictBridge (Tlačit’ všetko/PictBridge). Ak chcete vytlačit’ 
fotografie na pamät’ovej karte, zrušte informáciu DPOF 
v digitálnom fotoaparáte.

Tlač listu s indexmi fotografií
Všetky fotografie na pamät’ovej karte sa vytlačia ako 
miniatúry na papier formátu A4. Na jeden list sa vytlačí 
20 fotografií.

1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier formátu A4.

Poznámka:
Index sa dá vytlačit’ len na papier formátu A4.

2. Stlačením tlačidla Mode (Režim) zvoľte Index Sheet 
(List s indexmi). Tlačiareň automaticky nastaví typ 
papiera na obyčajný papier a formát papiera na A4. 
Zobrazí sa nasledujúce okno.

3. Stlačením tlačidla x Start spustíte tlač.

Fotografie DPOF navolené na 
fotoaparáte
Ak váš fotoaparát podporuje formát DPOF (Digital Print 
Order Format), môžete ho použit’ na predvoľbu fotografií 
a počtu kópií na vytlačenie. Prečítajte si informácie o výbere 
fotografií na tlač s použitím DPOF nájdete v príručke 
k fotoaparátu a potom vložte do tlačiarne pamät’ovú kartu. 
Tlačiareň automaticky prečíta predvolené fotografie.

1. Vložte do tlačiarne papier a pamät’ovú kartu s dátami 
DPOF. Po načítaní pamät’ovej karty sa na LCD displeji 
zobrazí ikona DPOF a údaj Kópie bude zodpovedat’ 
počtu kópií, ktorý ste si vybrali na digitálnom 
fotoaparáte.

2. Stlačením tlačidla x Start spustíte tlač.
Tlač fotografií 11



Výmena atramentových zásobníkov
Kontrola prívodu atramentu
Keď je atramentu málo, v hornom ľavom rohu LCD displeja 
sa zobrazí ikona H. Pri kontrole prívodu atramentu 
postupujte nasledovným spôsobom. 

1. Kliknite na tlačidlo Setup (Nastavit’).

2. Stlačte tlačidlo l alebo r na zobrazenie voľby Check 
Ink Levels  (Skontrolovat’ úroveň atramentu) 
a potom stlačte tlačidlo x Start. 

Zobrazí sa symbol znázorňujúci množstvo atramentu 
v jednotlivých zásobníkoch.

C (Azúrová), M (Purpurová), Y (Žltá), and BK (Čierna)

3. Po kontrole stavu atramentu stlačte tlačidlo x Start.

Keď začne byt’ atramentu nedostatok, skontrolujte, či máte 
náhradné zásobníky. Po vyprázdnení zásobníku nie je tlač 
možná.

Zásady výmeny atramentového 
zásobníka
Pred výmenou atramentového zásobníka si prečítajte všetky 
pokyny v tejto časti.

w Výstraha:
Ak si ruky znečistíte atramentom, dôkladne ich umyte mydlom 
a vodou. Ak sa atrament dostane do očí, okamžite ich vypláchnite 
vodou. Ak by ste mali nejaké problémy alebo spozorujete zhoršenie 
zraku, ihneď navštívte lekára.

c Upozornenie:
❏ Aby ste zabránili poškodeniu tlačiarne, nikdy neposúvajte 

tlačovú hlavu rukou.

❏ Keď je jedna atramentová kazeta prázdna, tlač nemôže 
pokračovat’ aj napriek tomu, že v druhej kazete je stále atrament. 

❏ Prázdnu atramentovú kazetu nechajte v tlačiarni, kým ju 
nevymeníte za novú. Inak by zvyšný atrament v tryskách tlačovej 
hlavy mohol vyschnút’. 

❏ Na zaistenie maximálnej kvality používajte atramentové 
zásobníky Epson. Zásobníky znovu nenapĺňajte. Výrobky iných 
výrobcov než Epson môžu spôsobit’ škody, ktoré záruka 
spoločnosti Epson nepokrýva, a za určitých okolností môžu 
spôsobit’ chybnú funkciu tlačiarne.

❏ Čip IC na atramentových zásobníkoch presne kontroluje 
množstvo spotrebovaného atramentu. Aj keď zásobník vyberiete 
a potom znova vložíte do tlačiarne, môžete použit’ všetok jeho 
atrament. Pri každom vložení zásobníka do tlačiarne sa však 
určité množstvo atramentu spotrebuje, pretože automaticky 
kontroluje jeho spoľahlivost’.

Výmena atramentového zásobníka

Zobrazí sa, keď je atramentu málo.

Displej Kroky 

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá 
bez toho, aby prebiehala tlač, a otvorte 
kryt tlačiarne.

2. Ďalej postupujte takto:

Atramentový zásobník je prázdny:
Pohľadom na ikonu na LCD displeji 
zistite, ktorý zásobník je prázdny 
a potom stlačte tlačidlo x Start.

V zásobníku je málo atramentu:
Skontrolujte množstvo atramentu. 
Potom stlačte tlačidlo Setup 
(Nastavenie). Pomocou tlačidla 
l or r vyberte možnost’ Change 
Cartridges  (Výmena 
zásobníkov) a potom stlačte tlačidlo 
x Start. Hneď ako sa zobrazí 
obrazovka s potvrdením, znovu stlačte 
tlačidlo x Start. 
12 Výmena atramentových zásobníkov
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3. Stlačte tlačidlo x Start a otvorte kryt 
tlačiarne. Atramentový zásobník sa 
pomaly vysunie do polohy pri výmene.

c Upozornenie:
Tlačovú hlavu neposúvajte ručne, mohlo by to 
spôsobit’ poškodenie tlačiarne. Na posunutie 
hlavy vždy stlačte tlačidlo x Start.

Displej Kroky 

4. Vyberte nový zásobník atramentu 
z obalu.

c Upozornenie:
❏ Pri vyberaní z obalu dajte pozor, aby ste 

nezlomili háčky na bočnej strane 
zásobníka atramentu.

❏ Neodstraňujte ani neodtrhávajte štítok 
na zásobníku atramentu, mohlo by to 
spôsobit’ únik atramentu.

❏ Nedotýkajte sa zeleného čipu IC na 
prednej strane zásobníka. Atramentový 
zásobník by sa mohol poškodit’.

❏ Atramentový zásobník inštalujte do 
tlačiarne vždy hneď po vybratí 
predchádzajúceho atramentového 
zásobníka. Ak atramentový zásobník 
nenainštalujete hneď, tlačová hlava 
môže vyschnút’ a znemožnit’ tak tlač.

5. Otvorte kryt zásobníka. 

6. Stlačte boky atramentového 
zásobníka, ktorý chcete vymenit’. 
Vytiahnite zásobník z tlačiarne 
smerom hore a zodpovedajúcim 
spôsobom ho zlikvidujte. 
Nedemontujte použitý zásobník 
a nedopĺňajte v ňom atrament.

Displej Kroky 
Výmena atramentových zásobníkov 13



7. Vložte zásobník zvislo do držiaka 
zásobníka. Zásobník zatlačte dole, kým 
nezapadne do svojej polohy.

8. Po ukončení výmeny zásobníka zavrite 
kryt zásobníka a tlačiarne.

9. Stlačte tlačidlo x Start. Tlačová hlava 
sa posunie a začne sa dopĺňanie 
systému prívodu atramentu. Po 
ukončení procesu dopĺňania sa tlačová 
hlava vráti do svojej základnej polohy.

c Upozornenie: 
Kým tlačiareň dopĺňa atrament, tlačidlo 
P On naďalej bliká. Kým tento indikátor 
bliká, tlačiareň nikdy nevypínajte. Atrament 
by sa nedoplnil úplne.

Poznámka:
Ak sa po návrate tlačovej hlavy do 
východiskovej polohy zobrazí chyba 
označujúca nedostatok atramentu, 
kazeta s atramentom je pravdepodobne 
nesprávne nainštalovaná. Znova stlačte 
tlačidlo y Stop/Clear (Stop/Vymazat’) 
a atramentový zásobník nainštalujte znova 
tak, aby zapadlo do svojej polohy.

Displej Kroky 
14 Výmena atramentových zásobníkov
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Zvýšenie kvality tlače

Čistenie tlačovej hlavy
Ak sú výtlačky neočakávane svetlé alebo slabé alebo ak na 
nich chýbajú bodky a čiarky, možno bude nutné vyčistit’ 
tlačovú hlavu. Tento nástroj vyčistí upchaté trysky, takže 
atrament bude opät’ nanášaný správne. Pri čistení hlavy sa 
spotrebúva atrament, a preto ju čistite len pri poklese kvality 
tlače.

c Upozornenie:
Ak ste tlačiareň dlhšiu dobu nezapínali, kvalita tlače môže poklesnút’; 
na udržanie dobrej kvality tlače zapnite tlačiareň aspoň raz za 
mesiac.

Pri čistení tlačovej hlavy pomocou ovládacieho panela 
tlačiarne postupujte nasledovným spôsobom.

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá bez toho, aby 
prebiehala tlač, a či nie je málo atramentu alebo nie je 
zobrazené hlásenie o chybe atramentu. V takom prípade 
môže byt’ potrebné zásobník atramentu vymenit’; 
podrobnosti nájdete v časti str. 12.

2. Stlačte tlačidlo Setup (Nastavenie).

3. Stlačte tlačidlo l alebo r na zobrazenie voľby Clean 
Print Head  (Vyčistit’ tlačovú hlavu) a potom 
stlačte tlačidlo x Start. Tlačiareň vydá zvuk a čistenie 
potrvá približne 30 sekúnd.

4. Po ukončení čistenia urobte kontrolu trysiek, aby ste si 
overili, že sú trysky čisté. Skontrolujte, či je do tlačiarne 
vložený obyčajný papier formátu A4, stlačte tlačidlo r 
na zobrazenie funkcieCheck Ink Nozzles  
(Skontrolovat’ trysky tlačiarne) a potom stlačte tlačidlo 
x Start.

c Upozornenie:
Tlačiareň nevypínajte a proces čistenia neprerušujte.

5. Skontrolujte vytlačený vzor na kontrolu trysiek. Všetky 
lomené vodorovné a zvislé čiary by mali byt’ ucelené 
a bez medzier vo vzore tak, ako je zobrazené dole:

■ Ak je výtlačok v poriadku, je čistenie hotové. 
Stlačením tlačidla y Stop/Clear (Stoj/Dokončit’) 
čistenie ukončíte.

■ Ak sú vo vzore medzery (pozri dole), stlačte tlačidlo 
x Start na opätovné vyčistenie tlačovej hlavy.

Ak sa kvalita tlače nezlepší ani po tret’om alebo štvrtom 
vyčistení trysiek, prečítajte si možné riešenia začínajúce 
na str. 19. Môžete takisto vypnút’ tlačiareň a počkat’ do 
nasledovného dňa – zaschnutý atrament bude mat’ dost’ času, 
aby zmäkol – a potom hlavu opät’ vyčistit’. 

Nastavenie tlačovej hlavy
Ak sú na výtlačkoch nerovnobežné zvislé alebo vodorovné 
pruhy, možno bude potrebné nastavit’ tlačovú hlavu.

Tlačovú hlavu môžete nastavit’ pomocou ovládacieho panela 
tlačiarne alebo pomocou softvéru tlačiarne. 

Poznámka:
Najlepšie výsledky docielite, ak vždy pri kontrole nastavenia tlačovej 
hlavy použijete fotografický papier Epson Photo Quality Ink Jet 
Paper. 

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá bez toho, aby 
prebiehala tlač, a či je v nej papier formátu A4.

2. Stlačte tlačidlo Setup (Nastavenie).

3. Stlačte tlačidlo l alebo r na zobrazenie voľby Align 
Print Head  (Nastavit’ tlačovú hlavu) a potom 
stlačte tlačidlo x Start.

4. Vytlačí sa nasledovná stránka nastavenia.
Údržba a preprava 15



5. Prezrite si jednotlivé sady vzorca nastavenia, aby ste 
našli najrovnomernejšie vytlačený úsek bez viditeľných 
šmúh alebo čiar.

6. Tlačidlom u alebo d zvýraznite číslo najlepšieho vzorca 
(1 až 9) v sade #1 a stlačte tlačidlo x Start.

7. Krok 6 zopakujte na voľbu najlepších vzorcov pre sady 
#2, #3 a #4.

8. Po skončení stlačte tlačidlo y Stop/Clear 
(Stop/Vymazat’).

Čistenie tlačiarne
Aby vaša tlačiareň podávala maximálny výkon, mali by ste 
ju čistit’ niekoľko ráz za rok. Postupujte nasledovným 
spôsobom: 

1. Tlačiareň vypnite, odpojte siet’ový kábel a kábel 
tlačiarne.

2. Vyberte všetok papier a potom mäkkou kefkou 
odstráňte prach a nečistoty z podávača papiera.

3. Mäkkou vlhkou handričkou vyčistite vonkajší povrch 
tlačiarne. 

4. Na LCD displej použite mäkkú, suchú handričku. Na 
LCD displej nepoužívajte tekutiny alebo chemické 
čistiace prostriedky.

5. Ak sa atrament vylial do tlačiarne, poutierajte ho 
mäkkou, vlhkou handričkou len na miestach 
vyznačených dole.

w Výstraha:
Nedotýkajte sa valčekov vnútri tlačiarne.

c Upozornenie:
❏ Dbajte na to, aby ste pri čistení nezotreli mastiaci tuk vnútri 

tlačiarne. 

❏ Na čistenie nikdy nepoužívajte tvrdú alebo drsnú kefku, alkohol 
alebo riedidlo; mohli by ste poškodit’ súčasti a skriňu tlačiarne.

❏ Na súčasti tlačiarne nikdy nedávajte vodu a nestriekajte dovnútra 
mastivá alebo oleje.

❏ Na kovové súčasti pod vozíkom tlačovej hlavy nikdy nenanášajte 
mastiace tuky. 

Vyčistit’ tu
16 Údržba a preprava
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Preprava tlačiarne
Ak chcete tlačiareň premiestnit’ na určitú vzdialenost’, je 
potrebné pripravit’ ju na prevoz v pôvodnej škatuli alebo 
v škatuli podobných rozmerov. 

c Upozornenie:
Aby ste zabránili poškodeniu, pri premiestňovaní tlačiarne vždy 
nechajte atramentové zásobníky nainštalované.

1. Tlačiareň zapnite, počkajte, kým sa tlačová hlava 
nezamkne v pravej krajnej polohe a potom ju vypnite.

2. Odpojte napájaciu šnúru zo zásuvky. Potom odpojte 
kábel tlačiarne zo zásuvky tlačiarne.

3. Vyberte z tlačiarne všetky pamät’ové karty.

4. Vyberte z tlačiarne všetok papier, zatlačte dole 
nadstavec podpery papiera a podperu zavrite.

5. Otvorte kryt tlačiarne. Pomocou ochrannej pásky 
pripevnite držiak atramentového zásobníka podľa 
nákresu a zavrite kryt tlačiarne. 

6. Zatlačte dovnútra nadstavec výstupného zásobníka 
a výstupný zásobník zavrite. 

7. Tlačiareň a jej príslušenstvo zabaľte do pôvodnej škatule 
za použitie ochranných materiálov, ktoré boli súčast’ou 
balenia. 

Zariadenie sa počas prepravy nesmie nakláňat’. Po 
premiestnení tlačiarne odstráňte pásku držiacu tlačovú hlavu 
a tlačiareň vyskúšajte. Ak si všimnete poklesu kvality tlače, 
vyčistite tlačovú hlavu (pozri čast’ str. 15); ak je výsledok 
tlače nerovnomerný, nastavte tlačovú hlavu (pozri čast’ 
str. 15). 

Pomocou pásky 
pripevnite držiak 
atramentového 
zásobníka ku skrini 
tlačiarne.
Údržba a preprava 17



Vyhľadávanie a riešenie problémov
Zoznam zobrazených 
chybových hlásení
Pomocou LCD displeja môžete diagnostikovat’ a riešit’ 
väčšinu problémov. Ak displej na vyriešenie problémov 
nestačí, použite nasledovnú tabuľku a vyskúšajte 
odporúčané riešenia.

Poznámka:
Riešenia platia pre problémy, ktoré nastanú pri samostatnej 
prevádzke tohto produktu. Podrobné riešenia problémov súvisiacich 
s počítačom nájdete v elektronickej príručke pre používateľa. 

Obrazovka Príčina Riešenie

Minul sa 
atrament

Nahraďte novými 
atramentovými 
zásobníkmi. 
& str. 12

Nie je 
nainštalovaný 
atramentový 
zásobník.

Inštalácia 
zásobníkov 
atramentu.

V podávači 
listov nie je 
vložený 
papier.

Vložte do podávača 
listov papier. Potom 
stlačte tlačidlo 
x Start, ak chcete 
pokračovat’, alebo 
y Stop/Clear 
(Stop/Vymazat’), ak 
chcete akciu zrušit’. 
& str. 7

Uviaznutý 
papier.

Odstráňte uviaznutý 
papier a stlačte 
tlačidlo x Start. 
& str. 20

Na čistenie 
hlavy nie je 
v zásobníku 
dostatok 
atramentu.

Vymeňte prázdne 
alebo takmer 
prázdne zásobníky. 
& str. 12

Vyskytol sa 
problém 
s tlačiarňou.

Tlačiareň vypnite 
a znovu zapnite. 
Ak chyba nezmizne, 
kontaktujte 
autorizované 
servisné stredisko 
alebo spoločnost’ 
Epson.
& str. 21

Podložka na 
zachytávanie 
odkvapkáva-
júceho 
atramentu je 
nasýtená. 

Kontaktujte 
autorizované 
servisné stredisko 
vo vašom regióne 
alebo spoločnost’ 
Epson.
& str. 21

Podložka na 
zachytávanie 
odkvapkáva-
júceho 
atramentu je 
takmer 
nasýtená.

Kontaktujte 
autorizované 
servisné stredisko 
vo vašom regióne 
alebo spoločnost’ 
Epson. 
& str. 21

Pamät’ová 
karta 
neobsahuje 
žiadne platné 
dáta.

Kartu vyberte 
a prečítajte si 
& str. 9

Chyba 
pamät’ovej 
karty.

Vyberte pamät’ovú 
kartu a prejdite na 
čast’ & str. 9

Pripojené 
externé 
zariadenie 
nie je 
identifikované.

Skontrolujte 
pripojenie a skúste 
znova.

Páčka na 
nastavenie 
hrúbky 
papiera je 
v nesprávnej 
polohe.

Posuňte páčku na 
nastavenie hrúbky 
papiera do správnej 
polohy a skúste 
znova.

Nie je vložená 
žiadna 
pamät’ová 
karta.

Vložte platnú 
pamät’ovú kartu 
a skúste znova. 
& str. 9
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Problémy a ich riešenie

Problémy s kvalitou tlače

Na výtlačkoch alebo kópiách sú pruhy 
(svetlé čiary)
■ Skontrolujte, či je papier v podávači vložený tlačovou 

stranou hore.

■ Spustením nástroja Head Cleaning (Čistenie hlavy) 
vyčistite upchaté trysky.
& Pozri čast’ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 15

■ Spustite nástroj Print Head Alignment (Nastavenie 
tlačovej hlavy).
& Pozri čast’ „Nastavenie tlačovej hlavy“ na strane 15

■ Atramentové zásobníky spotrebujte do šiestich 
mesiacov od otvorenia obalu.

■ Skontrolujte LCD displej. Ak za zobrazí ikona H, 
vymeňte príslušné atramentové zásobníky.
& Pozri čast’ „Výmena atramentových zásobníkov“ na 
strane 12

■ Skontrolujte, či ste na ovládacom paneli v ponuke 
Typ papiera zvolili typ papiera zodpovedajúci papieru 
v zásobníku.

Výtlačok je slabý alebo sú v ňom medzery.
■ Spustením nástroja Head Cleaning (Čistenie hlavy) 

vyčistite upchaté trysky.
& Pozri čast’ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 15

■ Spustite nástroj Print Head Alignment (Nastavenie 
tlačovej hlavy).
& Pozri čast’ „Nastavenie tlačovej hlavy“ na strane 15

■ Skontrolujte, či ste na ovládacom paneli v ponuke 
Typ papiera zvolili typ papiera zodpovedajúci papieru 
v zásobníku.

Farby na výtlačku sú nesprávne alebo sa 
nevytlačili
■ Spustite nástroj Head Cleaning utility (Čistenie tlačovej 

hlavy).
& Pozri čast’ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 15

Ak sa farby stále tlačia nesprávne alebo sa nevytlačia 
vôbec, vymeňte farebné atramentové zásobníky. Ak 
problém pretrváva, vymeňte čierny atramentový 
zásobník.
& Pozri čast’ „Výmena atramentových zásobníkov“ na 
strane 12

■ Ak ste práve vymenili atramentový zásobník, 
skontrolujte, či nie je prekročený dátum spotreby. 
Atramentové zásobníky vymeňte aj v prípade, že ste 
tlačiareň dlhší čas nepoužívali.
& Pozri čast’ „Výmena atramentových zásobníkov“ na 
strane 12

Výtlačok je nejasný alebo rozmazaný
■ Skontrolujte, či je papier suchý a obrátený tlačovou 

stranou hore.

■ Skontrolujte, či zodpovedá nastavenie typu papiera na 
ovládacom paneli.

■ Ak tlačíte na lesklé médium, umiestnite pod stoh 
papiera pomocný list (alebo list obyčajného papiera), 
alebo do tlačiarne vkladajte jednotlivé hárky papiera.

■ V žiadnom prípade sa potlačenej strany papiera s 
lesklým povrchom ničím nedotýkajte. Po vytlačení 
dokumentov na lesklé médiá nechajte atrament 
niekoľko hodín schnút’, kým s nimi začnete 
manipulovat’.

■ Spustite nástroj Head Cleaning (Čistenie hlavy). 
& Pozri čast’ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 15

■ Spustite nástroj Print Head Alignment (Nastavenie 
tlačovej hlavy).
& Pozri čast’ „Nastavenie tlačovej hlavy“ na strane 15

■ Vložte papier a vyčistite vnútorný valec.
& Pozri čast’ „Použitie funkcie Paper Feed/Paper Eject 
(Podávanie papiera/Vysúvanie papiera)“ na strane 20

■ Ak problém pretrváva, je možné, že došlo k úniku 
atramentu do tlačiarne. V takom prípade utrite vnútro 
tlačiarne mäkkou čistou handričkou.
& Pozri čast’ „Čistenie tlačiarne“ na strane 16

Rôzne problémy s tlačou

Tlač prázdnych stránok
Spustením nástroja Head Cleaning (Čistenie hlavy) vyčistite 
upchaté trysky.
& Pozri čast’ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 15

Na výtlačkoch sú šmuhy alebo machule
Zaveďte papier a vyčistite vnútorný valec.
& Pozri čast’ „Použitie funkcie Paper Feed/Paper Eject 
(Podávanie papiera/Vysúvanie papiera)“ na strane 20
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Papier sa nepodáva správne

Papier sa nepodáva správne alebo uviazol
■ Ak sa papier nepodáva, vyberte ho z podávača. Papier 

prelistujte. Potom ho vložte k pravej hrane a prisuňte 
k papieru ľavé vodidlo okraja, nie však príliš tesne. 
Nevkladajte príliš veľa hárkov papiera naraz (výška 
stohu papiera nesmie presiahnut’ šípku c na ľavom 
vodidle okraja) & str. 7 obsahuje ďalšie informácie.

■ Ak papier často uviazne v tlačiarni, skontrolujte, či ľavé 
vodidlo neprilieha na papier príliš pevne. Skúste vložit’ 
menej hárkov papiera. Výška stohu papiera by nikdy 
nemala presahovat’ šípku c na ľavom vodidle okraja. 
& str. 7 obsahuje ďalšie pokyny; postupujte podľa 
pokynov dodaných spoločne s papierom.

Možno ste papier zatlačili príliš ďaleko do podávača. 
Vypnite tlačiareň a opatrne papier vyberte. Potom ho 
znova vložte do podávača.

Tlačiareň netlačí

LCD displej je vypnutý
■ Stlačením tlačidla P On (Zapnút’) si overte, či je 

tlačiareň zapnutá.

■ Tlačiareň vypnite a skontrolujte, či je napájacia šnúra 
dobre zapojená.

■ Skontrolujte, či je elektrická zásuvka v poriadku a či nie 
ovládaná vypínačom alebo časovým spínačom.

LCD displej zobrazuje výstrahu alebo 
chybové hlásenie
Ak LCD displej zobrazuje výstrahu alebo chybové hlásenie, 
postupujte podľa pokynov. Vysvetlenie jednotlivých výstrah 
a chybových hlásení nájdete v časti „Zoznam zobrazených 
chybových hlásení“ na strane 18.

LCD displej sa zapol a vzápätí vypol.
Napätie tlačiarne možno nezodpovedá napätiu elektrickej 
zásuvky. Tlačiareň ihneď vypnite a odpojte z elektrickej siete. 
Potom skontrolujte údaje na štítkoch tlačiarne.

c Upozornenie:
Ak napätie nezodpovedá požadovanej hodnote, tlačiareň znova do 
zásuvky nezapájajte. Kontaktujte predajcu.

Problém s vozíkom tlačovej hlavy
Ak sa kryt vozíka nezatvára alebo sa vozík tlačovej hlavy 
nevracia do základnej polohy, kryt vozíka otvorte a zatlačte 
atramentové zásobníky dole tak, aby zaklapli do svojej 
polohy.

Zrušenie tlače
Ak sa počas tlače vyskytnú problémy, bude možno nutné tlač 
zrušit’. 

Po skončení stlačte tlačidlo y Stop/Clear (Stop/Vymazat’). 
Tlačiareň zruší všetky tlačové úlohy, prestane tlačit’ a vysunie 
práve tlačenú stranu. V závislosti od stavu tlačiarne sa môže 
tlač môže zastavit’ až po určitej dobe.

Použitie funkcie Paper 
Feed/Paper Eject (Podávanie 
papiera/Vysúvanie papiera)
1. Vložte do podávača niekoľko hárkov papiera 

formátu A4.

2. Stlačením tlačidla Setup (Nastavenie) otvorte ponuku 
nastavenia.

3. Stlačením tlačidla l alebo r zvoľte Paper Feed/Eject 
(Podávanie/Vysúvanie papiera).

4. Stlačením tlačidla x Start spustíte podávanie 
a vysúvanie papiera.

5. V prípade potreby zopakujte krok 4.

6. Po skončení stlačte tlačidlo y Stop/Clear 
(Stop/Vymazat’).
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Zákaznícka podpora

Stránky WWW technickej podpory
Navštívte stránky na adrese http://www.epson.com a zvoľte 
čast’ podpory na miestnych webových stránkach EPSON, 
kde nájdete najnovšie ovládače, odpovede na často kladené 
otázky, príručky a iné položky na prevzatie.

Stránky WWW technickej podpory spoločnosti Epson 
poskytujú pomoc pri problémoch, ktoré sa nedajú vyriešit’ 
pomocou informácií na riešenie problémov v dokumentácii 
tlačiarne. Pokud máte prohlížeč sítě WWW a můžete se 
připojit k síti Internet, otevřete stránku na adrese:

http://support.epson.net/

Kontakty na centrá pre podporu 
zákazníkom
Ak sa počas činnosti produktu Epson vyskytnú problémy, 
ktoré sa nedajú odstránit’ podľa pokynov uvedených 
v dokumentácii k produktu, obrát’te sa na centrum podpory 
zákazníkov. Informácie o kontakte na podporu zákazníkom 
spoločnosti EPSON nájdete v dokumente Pan-European 
Warranty Document. Zamestnanci centra podpory 
zákazníkom vám dokážu pomôct’ oveľa rýchlejšie, ak im 
poskytnete nasledujúce údaje:

■ sériové číslo produktu,
(Štítok so sériovým číslom je zvyčajne na zadnej strane 
tlačiarne.)

■ model produktu.
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Príloha
Atrament a papier

Atrament

Papier
Spoločnost’ EPSON ponúka špeciálne navrhnuté médiá 
pre atramentové tlačiarne, ktoré vyhovujú najvyšším 
požiadavkám na kvalitu tlače.

Nasledovné médií slúžia len na tlač z pamät’ovej karty.

Poznámka:
❏ Dostupnost’ špeciálnych médií je v rôznych regiónoch rôzna.

❏ Najaktuálnejšie informácie o médiách dostupných vo vašom 
regióne nájdete na webových stránkach zákazníckej podpory 
spoločnosti Epson.
& Pozri čast’ „Stránky WWW technickej podpory“ na strane 21.

Technické údaje tlačiarne
Tieto technické údaje platia len pre samostatnú prevádzku.

Tlač

Papier

Poznámka:
Keďže výrobca môže kedykoľvek zmenit’ kvalitu papiera určitej 
značky alebo určitého typu, Epson nemôže ručit’ za kvalitu žiadnej 
značky a žiadneho typu papiera, ktorý nevyrába. Pred zakúpením 
väčšieho množstva papiera alebo väčšími tlačovými úlohami si vždy 
vyskúšajte vzorku papiera.

Technické údaje papiera
Jednotlivé hárky:

Poznámka:
❏ Nízka kvalita papiera môže znížit’ kvalitu tlače a spôsobit’ 

uviaznutie papiera alebo iné problémy. Ak také problémy 
nastanú, prejdite na vyššiu kvalitu papiera.

❏ Papier používajte v normálnych podmienkach:
Teplota 15 až 25 °C (59 až 77° F)
Vlhkost’ 40 až 60% relatívnej vlhkosti.

Zásobník Číslo súčasti

Čierna
Azúrová
Purpurová
Žltá

T0551
T0552
T0553
T0554

Názov papiera Formáty Číslo 
súčasti

Epson Premium Glossy Photo 
Paper

A4 S041285,
S041297

10 × 15 cm S041706,
S041729,
S041730,
S041750

Epson Premium Semigloss 
Photo Paper

A4 S041332

Epson Bright White Ink Jet 
Paper

A4 S041442

Epson Matte 
Paper – Heavyweight

A4 S041258,
S041259

Epson Ultra Glossy 
Photo Paper

A4 S041927

Spôsob tlače Atramentová tlač na vyžiadanie

Konfigurácia 
trysiek

90 jednofarebných (čiernych) trysiek

Farba (azúrová, purpurová, žltá), 
270 trysiek (90 × 3 farby)

Oblast’ tlače Tlač s okrajmi: 3 mm okraj na všetkých 
stranách papiera

Bezokrajová tlač: Bez okrajov

Formát A4 (210 × 297 mm), 10 × 15 cm 
(4 × 6 in.), 13 × 18 cm (5 × 7 in.)

Typy papiera Obyčajný kancelársky papier, 
špeciálny papier distribuovaný 
spoločnost’ou Epson

Hrúbka
(obyčajný kancelársky 
papier)

0,08 až 0,11 mm 
(0,03 až 0,004 palca.)

Hmotnost’
(obyčajný kancelársky 
papier)

64 g/m2 (17 lb) až 90 g/m2 (24 lb)
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Zásobník atramentu

c Upozornenie:
❏ Spoločnost’ Epson odporúča používat’ originálne atramentové 

zásobníky Epson. Záruky spoločnosti Epson nezahŕňajú 
poškodenie tlačiarne spôsobené použitím atramentových 
zásobníkov, ktoré nevyrobila spoločnost’ Epson.

❏ Nepoužívajte atramentové zásobníky po dátume použitenosti 
vyznačenom na obale.

❏ Atramentové kazety znovu neplňte. Tlačiareň si pomocou čipu 
IC vypočíta množstvo zvyšného atramentu v zásobníku, takže aj 
keď zásobník doplníte, čip IC bude hlásit’, že je zásobník prázdny.

Tlačiareň

Elektrotechnické údaje

Poznámka:
Skontrolujte napätie tlačiarne uvedené na štítku na zadnej strane 
tlačiarne.

Prevádzkové podmienky

Kompatibilné pamät’ové karty
Ďalšie informácie nájdete v časti „Vkladanie pamät’ovej 
karty“ na strane 9.

Poznámka:
Najaktuálnejšie informácie o pamät’ových kartách pre vašu tlačiareň 
získate od predajcov regionálnych predajných zastúpení spoločnosti 
Epson. 

Dátový formát pamät’ovej karty

Poznámka:
Názvy súborov obsahujúcich dvojbajtové znaky nie sú pri tlači 
priamo z pamät’ovej karty podporované.

Štandardy a schválenia
Model pre Európu:

Model pre Austráliu:

Životnost’ zásobníka 
atramentu

6 mesiacov od otvorenia balenia pri 
25 °C [77°F]

Teplota Skladovanie:
-20 až 40 °C (-4 až 104°F) 

1 mesiac pri 40 °C (104°F)

Kapacita 
podávača listov

Približne 100 listov papiera hmotnosti 
64 g/m2

Rozmery Skladovanie

Šírka: 436 mm (17,1 in) 

Hĺbka: 268 mm (10,6 in) 

Výška: 172 mm (6,8 in) 

Tlač

Šírka: 436 mm (17,1 in) 

Hĺbka: 494 mm (19,4 in) 

Výška: 300 mm (11,8 in) 

Hmotnost’ 5,0 kg (11,0 lb) bez atramentových 
zásobníkov

100-120 V Model 220-240 V Model

Rozsah 
vstupného napätia

90 až 132 V 198 až 264 V

Menovitý 
kmitočtový rozsah

50 až 60 Hz

Rozsah vstupného 
kmitočtu

49,5 až 60,5 Hz

Menovitý prúd 0,4 A (Max. 0,7 A) 0,2 A (Max. 0,3 A)

Príkon Pribl. 10 W 
(ISO10561 
vzor Letter)
Pribl. 1,5 W 
v pohotovostnom 
režime

Pribl. 10 W 
(ISO10561 
vzor Letter)
Pribl. 1,5 W 
v pohotovostnom 
režime

Teplota Prevádzka: 
10 až 35 °C (50 až 95°F)

Vlhkost’ Prevádzka: 
20 až 80 % relatívnej vlhkosti

Digitálny 
fotoaparát

DCF (Design rule for Camera File system 
– zásady tvorby súborového systému 
fotoaparátov), verzia 1.0 nebo 2.0.

Formát súboru Snímky formátu JPEG, DOS FAT 
(FAT 12 alebo 16, jeden oddiel) získané 
pomocou digitálneho fotoaparátu 
kompatibilného so štandardom DCF.

Podporuje Exif verzie 2.21.

Veľkost’ obrazu 80 ×  80 až 9200 ×  9200 pixelov

Počet súborov Až 999.

Smernica pre nízke 
napätie 73/23/EEC

EN 60950

Smernica EMC 
89/336/EEC

EN 55022, trieda B

EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Elektromagnetická 
kompatibilita

AS/NZS CISPR22 trieda B
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Zoznam ikôn panelu
Chyby a stav tlače sa signalizuje prostredníctvom 
obrazových ikôn a numerických kódov. Podrobné 
informácie o odstraňovaní chýb nájdete v časti „Zoznam 
zobrazených chybových hlásení“ na strane 18.

Zoznam chýb

Výstražná správa

Zoznam ikôn

Obrazovka Význam

Došel inkoust.

Inštalácia zásobníka atramentu.

Minul sa papier. Zaveďte do tlačiarne 
papier.

Odstráňte uviaznutý papier a stlačte 
tlačidlo x Start.

Na čistenie hlavy nie je v zásobníkoch 
dostatok atramentu. Vymeňte 
prázdne alebo takmer prázdne 
zásobníky.

Požiadajte o pomoc servis.

Podložka na zachytávanie 
odkvapkávajúceho atramentu je 
nasýtená. Požiadajte o pomoc servis.

Obrazovka Význam

Podložka na zachytávanie 
odkvapkávajúceho atramentu je 
takmer nasýtená. Požiadajte o pomoc 
servis.

Na pamät’ovej karte nie sú žiadne dáta 
fotografií.

Chyba pamät’ovej karty.

Zariadenie nie je schopné rozoznat’ 
fotoaparát. Skontrolujte pripojenie.

Páčka na nastavenie hrúbky papiera 
sa zmenila.

Obrazovka Význam

Dáta fotografií obsahujú dáta P.I.F.

Málo atramentu.

✂



Informačný displej Zoznam ponúk

Obrazovka Význam

Chýba pamät’ová karta.

Spracúva sa.

Pripojený fotoaparát PictBridge 
Camera.

Pripojený fotoaparát USB Direct Print 
Camera.

Nastavte páčku na nastavenie hrúbky 
papiera do polohy pre obálky.

Natavte páčku na nastavenie hrúbky 
papiera do polohy pre stoh papiera.

Počítač pripojený.

Tlač.

Obrazovka Význam

Tlač všetkých fotografií.
& Pozri čast’ str. 11

Tlač indexu.
& Pozri čast’ str. 11

Našiel sa súbor DPOF.
Stlačením tlačidlax Start spustíte 
tlač.
& Pozri čast’ str. 11

Kontrola množstva atramentu. Do 
tohto režimu vstúpite 
stlačením tlačidlax Start. 
& Pozri čast’ str. 12

Čistenie tlačovej hlavy. Do tohto 
režimu vstúpite 
stlačením tlačidlax Start. 
& Pozri čast’ str. 15

Skontrolujte atramentové trysky. 
Do tohto režimu vstúpite 
stlačením tlačidlax Start. 
& Pozri čast’ str. 15

Nastavenie tlačovej hlavy. Do tohto 
režimu vstúpite 
stlačením tlačidlax Start. 
& Pozri čast’ str. 15

Výmena zásobníkov Do tohto 
režimu vstúpite 
stlačením tlačidlax Start. 
& Pozri čast’ str. 12

Zavádzanie a vysúvanie papiera. 
Do tohto režimu vstúpite 
stlačením tlačidlax Start. 
& Pozri čast’ str. 20
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