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Úvod
Po inštalácii a nastavení tlačiarne EPSON STYLUS™ 
PHOTO RX podľa pokynov na letáku Prvé kroky môžete 
podľa tejto príručky vykonat’ nasledujúce činnosti:

■ vkladanie papiera,

■ vkladanie diskov CD/DVD,

■ rýchle kopírovanie dokumentu alebo fotografie,

■ tlač fotografií uložených na pamät’ovej karte,

■ tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu,

■ tlač fotografií z diapozitívov alebo negatívov,

■ skenovanie na pamät’ovú kartu,

■ tlač fotografií z mobilného telefónu,

■ vykonávanie pravidelnej údržby,

■ riešenie jednoduchých problémov.

Podľa pokynov v tejto príručke môžete všetky uvedené 
činnosti vykonávat’ bez toho, aby ste museli zapnút’ počítač! 
Možnosti tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX však 
významne rozšírite, ak ju pripojíte k počítaču Windows® 
alebo Macintosh®. Môžete napríklad vylepšit’ farby a 
celkovú kvalitu výtlačkov a naskenovaných obrazov alebo 
naskenovat’ čast’ fotografie.

Všetky pokyny na použitie tlačiarne EPSON STYLUS 
PHOTO RX s počítačom nájdete v elektronickej 
dokumentácii Použivateľská príručka. Po inštalácii softvéru 
sa ikona príručky automaticky umiestni na pracovnú plochu.

Príručka obsahuje nasledujúce  informácie:

w Výstraha:
Výstrahy je nutné rešpektovat’, aby nevzniklo zranenie.

c Upozornenie:
Upozornenia je nutné rešpektovat’, aby nevzniklo poškodenie 
zariadenia.

Poznámka:
Poznámky obsahujú dôležité informácie o tlačiarni EPSON STYLUS 
PHOTO RX.

Rady:
Rady obsahujú informácie o vylepšení kopírovania, skenovania 
alebo tlače.

 Súčasti

vodidlo okraja

podávač listov

vodidlo podávača

predný 
zásobník

podpera papiera

predný kryt

páčka zásobníka

kryt zásuvky 
na pamät’ovú 
kartu

okienko jednotky 
pre filmy

zásuvka na 
pamät’ovú kartu

platňa na 
dokumenty

podložka na 
dokumenty

prepravná zámka infračervený port

kryt dokumentu 
(jednotka pre filmy)

kryt zásobníkov

jednotka skenera

port USB EXT. I/F 
USB (externé 
rozhranie)

priečinok na disky CD/DVD držiak filmu
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Ovládací panel

Tlačidlá LCD screen (Displej LCD)
Zobrazuje náhľady vybraných obrázkov alebo nastavenie 
vykonáva pomocou tlačidiel.

Úspora energie
Ak je tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX neaktívna 
dlhšie než tri minúty a na nastavení Screen Saver 
Settings (Nastavenie šetriča obrazovky) je vybraná 
položka Memory Card Data (Dáta pamät’ovej karty), 
spustí režim prezerania fotografií.

Z dôvodov úspory energie sa displej vypne po 13 minútach 
nečinnosti (bude čierny) a indikátory tlačidiel režimov sa 
budú striedavo zapínat’ a vypínat’ v smere chodu hodinových 
ručičiek.

Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla P On 
/Zapnuté/) obnovíte predchádzajúci stav displeja.

Nastavenie šetriča obrazovky
1. Klepnite na tlačidlo Nastavenie.

2. Tlačidlom u alebo d vyberte položku Screen Saver 
Settings (Nastavenie šetriča obrazovky) a potom 
stlačte tlačidlo r.

3. Vyberte položku Memory Card Data (Dáta 
pamät’ovej karty) alebo None (Žiadne).

4. Stlačte tlačidlo OK.

1 2 3

456

7

8

9

10

11

12

13

14

Tlačidlá Funkcia

1 P On (Napájanie) Zapína a vypína tlačiareň. 
EPSON STYLUS PHOTO RX.

2 Kopírovat’ Slúži na kopírovanie fotografií 
a dokumentov.

3 Pamät’ová karta Slúži na tlač z pamät’ovej karty.

4 Diapozitív/negatív Slúži na tlač diapozitívov, 
negatívov alebo filmových 
pásov.

5 Špeciálna tlač Slúži na tlač fotografií s použitím 
listu pre kombinovanú tlač, tlač 
na disky CD/DVD, kopírovanie 
alebo obnovu vyblednutých 
fotografií alebo na tlač 
s farebnými rámčekmi.

6 Skenovat’ Slúži na skenovanie na 
pamät’ovú kartu alebo 
do počítača.

7 Zobrazenie Slúži na zmenu zobrazenia 
fotografií na displeji pri voľbe 
fotografií.

8 Nastavenie Umožňuje prístup k nástrojom 
na údržbu a rôznym 
nastaveniam.

9 Nastavenie tlače Slúži na zobrazenie 
podrobného nastavenia pre 
každý režim.

10 Spät’ Toto tlačidlo stlačte, ak chcete 
zrušit’ aktuálnu operáciu na 
displeji a zobrazit’ 
predchádzajúcu ponuku.

11 Posun 
v štyroch 

smeroch

Slúži na voľbu položiek ponúk.

12 OK Aktivuje vybrané nastavenie.

13 x Start (Štart) Spustí kopírovanie, tlač alebo 
skenovanie.

14 y Zastavit’/zmazat’ Zastaví skenovanie, tlač alebo 
kopírovanie alebo resetuje 
vykonané nastavenie.
Úvod 3



Manipulácia s papierom
Spoločnost’ Epson ponúka širokú škálu špeciálnych 
papierov, ktoré spolu s tlačiarňami a atramentom Epson 
prinášajú vynikajúce výsledky. Použitý papier má vplyv na 
kvalitu tlače, preto je nutné vybrat’ pre danú úlohu správny 
typ papiera.

Voľba papiera
Pred tlačou je nutné pomocou ovládacieho panela nastavit’ 
položku Paper type (Typ papiera). Toto dôležité nastavenie 
poskytuje tlačiarni EPSON STYLUS PHOTO RX 
informácie o tom, aký druh papiera používate, čo je dôležité 
pre spôsob nanášania atramentu.

K dispozícii sú nasledujúce druhy papiera a ďalšie 
nastavenia: 

*1 Tento formát papiera je k dispozícii len v režime Copy 
(Kopírovanie).

*2 Tento typ papiera je k dispozícii jen pri tlači z pamät’ovej karty, 
digitálneho fotoaparátu alebo mobilného telefónu.

Okamžite po dokončení tlače vrát’te nepoužitý papier do 
pôvodného balíka. Výtlačky uchovávajte vo fotoalbume, 
plastových vreckách a iných špecializovaných obaloch. 
Chráňte ich pred vysokou teplotou, vlhkost’ou a priamym 
slnečným svetlom.

Vloženie papiera
1. Otvorte a vysuňte podperu papiera.

2. Otvorte predný kryt a vysuňte predný zásobník.

Poznámka:
Predný zásobník musí byt’ v polohe pre papier (nižšia poloha). 
V opačnom prípade posuňte páčku papiera nahor a zmeňte 
polohu predného zásobníka.

Typ papiera Formát Nastavenie 
typu papiera

Max. 
počet 
listov

Bežný papier A4
A5 *1

Bežný papier 120

Žiarivý biely papier 
Epson

A4 Bežný papier 80

Hrubý matný 
papier Epson

A4 Matný 20

Fotografický papier 
Epson 
pre atramentové 
tlačiarne

A4 FPIT 100

Samolepiace hárky 
vo fotografickej 
kvalite Epson

A4 FPIT 1

Prvotriedny lesklý 
fotografický papier 
Epson

10 × 15 cm 
(4 × 6 palcov)
13 × 18 cm 
(5 × 7palcov)
A4
Veľkost’ 16:9 
(102 × 181mm)

Vysoký lesk 20

Prvotriedny 
pololesklý 
fotografický papier 
Epson

10 × 15 cm 
(4 × 6 palcov)
A4

Pololesklý 20

Fotografický papier 
Epson

10 × 15 cm 
(4 × 6 palcov)
A4

Fotografický 
papier

20

Nálepky s 
fotografiou 
Epson *2

A6 Nálepky s 
fotografiou

1

Mimoriadne lesklý 
fotografický papier 
Epson

A4
10 × 15 cm 
(4 × 6 palcov)
13 × 18 cm 
(5 × 7 palcov)

Veľmi vysoký 
lesk

20

predný 
zásobník
4 Manipulácia s papierom
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3. Posuňte vodidlo okraja vľavo.

4. Vložte papier stranou určenou pre tlač smerom nahor a 
posuňte ho k pravej strane podávača listov. Tlačová 
strana je zvyčajne belšia alebo lesklejšia. 

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

5. Posuňte vodidlo okraja jemne k ľavej strane papiera. 

Poznámka:
Ak používate špeciálny papier Epson, postupujte podľa 
pokynov dodaných s týmto papierom. Nikdy nevkladajte väčšie 
množstvo listov papiera než je odporúčané. Pred spustením 
tlače skontrolujte, či ste na tlačiarni zvolili nastavenie typu 
papiera zodpovedajúce vloženému papieru (& str. 4).

Teraz je všetko pripravené na kopírovanie a tlač. Pozrite 
nasledujúce časti:

■ „Kopírovanie“ na strane 8

■ „Tlač z pamät’ovej karty“ na strane 15

■ „Tlač z digitálneho fotoaparátu“ na strane 29

■ „Tlač z diapozitívu alebo negatívu“ na strane 30

■ „Tlač z mobilného telefónu“ na strane 37

Tlačová strana je zvyčajne 
belšia alebo jasnejšia.

10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 
fotografický papier
Manipulácia s papierom 5



Manipulácia s diskami CD/DVD
S tlačiarňou EPSON STYLUS PHOTO RX je dodávaný 
špeciálny priečinok, ktorý umožňuje priamu tlač na disky 
CD/DVD podporujúce atramentovú tlač. Môžete používat’ 
štandardné dvanást’centimetrové disky CD/DVD.

c Upozornenie: 
Nepoužívajte disky CD/DVD pre tepelnú tlač, štandardné disky 
CD/DVD ani osemcentimetrové disky.

Softvér EPSON Print CD dodaný s tlačiarňou EPSON 
STYLUS PHOTO RX umožňuje jednoduchú tlač na 
štandardné dvanást’centimetrové disky CD/DVD a 
osemcentimetrové disky (pozrite pokyny v Používateľskej 
príručke na displeji.).

Vkladanie diskov CD/DVD
Pred tlačou skontrolujte, či sú disky CD/DVD už vypálené, 
t. j. nevypaľujte disky po tlači. V opačnom prípade by 
nečistoty alebo škrabance na povrchu mohli pri vypaľovaní 
spôsobit’ chyby. Ak máte v úmysle potlačit’ veľké množstvo 
diskov CD/DVD, odporúčame najskôr potlačit’ niekoľko 
vzoriek, potom počkat’ pár dní a skontrolovat’ kvalitu tlače.

1. Zapnite tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX a 
otvorte horný kryt.

2. Posuňte páčku zásobníka nadol tak, aby sa predný 
zásobník zdvihol do polohy pre disky CD/DVD.

c Upozornenie
Pri manipulácii s páčkou zásobníka sa nedotýkajte predného 
zásobníka.

Poznámka:
Pred posunutím páčky zásobníka skontrolujte, či na prednom 
zásobníku nie je žiadny papier ani žiadne iné predmety 
a či predný zásobník nie je vytiahnutý.

3. Vložte disk CD/DVD do priečinka CD/DVD tlačovou 
stranou nahor. Skontrolujte, či je povrch čistý.

Poznámka:
Použite priečinok na disky CD/DVD dodaný s tlačiarňou 
EPSON STYLUS PHOTO RX. Zásobník sa nedá použit’ s inými 
produktmi.

4. Zasuňte zásobník do tlačiarne EPSON STYLUS 
PHOTO RX; šípka na priečinku disku CD/DVD musí 
byt’ zarovnaná so šípkou na prednom zásobníku.

Teraz je všetko pripravené na kopírovanie alebo tlač na disky 
CD/DVD.

■ Pokyny na kopírovanie predlohy na disky CD/DVD 
nájdete v časti „Kopírovanie na disky CD/DVD“ na 
strane 11

■ Pokyny na tlač na disky CD/DVD nájdete v časti „Tlač 
na disky CD/DVD“ na strane 22

Zasuňte priečinok 
CD/DVD pozdĺž 
vodidla okrajov.
6 Manipulácia s diskami CD/DVD
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Vysunutie priečinka na disky 
CD/DVD
1. Skontrolujte, či tlač skončila.

2. Vytiahnite priečinok na disky CD/DVD z predného 
zásobníka.

3. Posunutím páčky zásobníka nahor zmeňte polohu 
predného zásobníka.

Úprava polohy tlače
Ak obraz vytlačený na disk CD/DVD nie je zarovnaný 
na stred, môžete upravit’ jeho polohu.

1. V prípade potreby potlačte skúšobný disk CD/DVD.

2. Klepnite na tlačidlo Nastavenie.

3. Stlačením tlačidiel u alebo d vyberte jednu z možností 
polohy tlače.

Vnútorná/vonkajšia poloha tlače

Posunutie tlače nahor a nadol/vľavo a vpravo

4. Stlačte tlačidlo r a potom tlačidlami u, d, l a r upravte 
polohu tlače (v milimetroch).

5. Tlačidlom OK nové nastavenie zaveďte.

Poznámka:
Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX uchová nastavenie 
i po vypnutí, takže nemusíte polohu tlače na disky CD/DVD 
nastavovat’ znovu.

Doplnky Popis

CD/DVD Inner 
Print Position 
(CD/DVD – 
vnútorná 
poloha tlače)

Vyberte túto možnost’, ak chcete 
zmenit’ polohu pre vnútorný priemer 
tlačovej plochy disku CD/DVD. Môžete 
ju upravit’ v rozsahu 18–46 mm 
po jednomilimetrových krokoch.

CD/DVD Outer 
Print Position 
(CD/DVD – 
vonkajšia 
poloha tlače)

Vyberte túto možnost’, ak chcete 
zmenit’ polohu pre vonkajší priemer 
tlačovej plochy disku CD/DVD. Môžete 
ju upravit’ v rozsahu 114–120 mm 
po jednomilimetrových krokoch.

Doplnky Popis

CD/DVD Print 
Pos. Up-Down 
(CD/DVD – 
poloha tlače 
nahor/nadol)

Slúži na jemné nastavenie polohy tlače na 
disk CD/DVD. Môžete ju upravit’ v rozsahu 
-2 až +2 mm v krokoch po 0,1 mm.

CD/DVD Print 
Pos. Left-Right 
(CD/DVD – 
poloha tlače 
vľavo/vpravo)

Slúži na jemné nastavenie polohy tlače na 
disk CD/DVD. Môžete ju upravit’ v rozsahu 
-2 až +2 mm v krokoch po 0,1 mm.

1. Vnútorná
2. Vonkajšia

1. Posunút’ disk CD/DVD nahor.
2. Posunút’ disk CD/DVD doprava.
3. Posunút’ disk CD/DVD nadol.
4. Posunút’ disk CD/DVD doľava.
Manipulácia s diskami CD/DVD 7



Kopírovanie
Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX je možné používat’ 
na kopírovanie dokumentov a fotografií bez použitia 
počítača. Pomocou funkcie Color Restoration (Obnova 
farieb) môžete dokonca i obnovit’ vyblednuté fotografie.

Poznámky ku kopírovaniu
■ Kopírovaný obraz nemusí mat’ rovnakú veľkost’ ako 

originál.

■ Kvalita obrazu v horných a dolných častiach výtlačku 
môže byt’ v závislosti od použitého typu papiera horšia 
alebo je obraz v týchto častiach rozmazaný.

■ Ak sa počas kopírovania v tlačiarni minie papier  
EPSON STYLUS PHOTO RX,čo najskôr ho doplňte. 
Ak papier do tlačiarne  EPSON STYLUS PHOTO RX 
doplníte až po dlhšom čase, môže byt’ nepriaznivo 
ovplyvnená reprodukcia farieb.

■ Ak sa počas kopírovania zobrazí upozornenie na 
pokles stavu atramentu, môžete pokračovat’ až do 
spotrebovania atramentu alebo kopírovanie môžete 
zastavit’ a zásobník vymenit’.

■ Platňu udržiavajte v čistote.

■ Dokument či fotografie musia byt’ na skle úplne 
pritlačené, v opačnom prípade kópia nebude ostrá.

■ Ak sa na kópii objaví vzor moaré (krížové šrafovanie), 
zmeňte nastavenie Zoom (Lupa) alebo skúste predlohu 
posunút’.

Vloženie predlohy na platňu 
na dokumenty
1. Otvorte kryt dokumentu a položte predlohu potlačenou 

stranou nadol a zarovnanou k hornému ľavému rohu 
platne na dokumenty. 

Poznámka:
Ak sú okraje kópie orezané, posuňte predlohu mierne od rohu.

2. Opatrne zatvorte kryt, aby sa predloha nepohla. 

Kopírovanie viacerých fotografií
Na platňu na dokumenty je možné súčasne položit’ viac 
fotografií; každá fotografia sa pritom vytlačí samostatne 
(& str. 9). Fotografie umiestnite na šípku (pozrite obrázok).

■ Kopírovat’ je možné fotografie od veľkosti 30 ×  40 mm 
až 127 ×  178 mm.

■ Pri skenovaní viacerých fotografií umiestnite fotografie 
aspoň 10 mm od seba.

■ Súčasne je možné kopírovat’ dve fotografie veľkosti 
10 × 15 cm (4 × 6 palcov).

Kopírovanie originálu

Môžete kopírovat’ čiernobiele materiály, napríklad knihy 
alebo výstrižky z novín, alebo materiály obsahujúce farebnú 
grafiku, napríklad články z časopisov. 

Rady:
Bežný kopírovací papier postačuje pre väčšinu úloh kopírovania. 
Ak chcete, aby bol text ostrejší a farby živšie, skúste použit’ jeden 
zo špeciálnych papierov Epson uvedených na str. 4. 

1. Vložte papier (& str. 4) a potom položte predlohu na 
platňu na dokumenty (& str. 8).

2. Stlačte tlačidlo Kopírovat’.

Poznámka:
Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX uchová ostatný raz 
použité nastavenie, takže pred tlačou vždy skontrolujte 
správnost’ aktuálneho nastavenia.

Zarovnajte predlohu 
k tomuto rohu.

horná čast’ dolná 
čast’
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3. Tlačidlom u alebo d vyberte položku ponuky a potom 
tlačidlom l alebo r vyberte položku nastavenie.

Poznámka:
❏ Ak chcete kopírovat’ fotografie s výbornou kvalitou, pozrite 

nasledujúcu čast’.

❏ Ak vyberiete pre nastavenie Layout (Rozvrhnutie) položku 
CD Copy (Kopírovanie na disky CD), nie je možné zmenit’ 
počet kópií.

4. Skontrolujte nastavenie tlače v položkách ponúk. 
V prípade potreby stlačte tlačidlo Nastavenie tlače 
a zmeňte nastavenie. (& str. 13: nastavenie tlače.) 
Potom tlačidlom OK nové nastavenie zaveďte.

5. Stlačte tlačidlo x Štart. Dokument sa skopíruje.

Ak potrebujete kopírovanie zastavit’, stlačte tlačidlo 
y Stop/Clear (Zastavit’/Zmazat’).

c Upozornenie:
Neotvárajte jednotku skenera, ak tlačiareň EPSON STYLUS 
PHOTO RX skenuje alebo kopíruje. Zariadenie by sa mohlo 
poškodit’.

Rady:
Ak chcete, aby kópie boli svetlejšie alebo tmavšie, stlačte tlačidlo 

Nastavenie tlače a upravte nastavenie Copy Density 
(Sýtost’ kópie). Potom tlačidlom OK nové nastavenie zaveďte.

Kopírovanie fotografií

Pomocou nasledujúcich špeciálnych fotografických 
papierov Epson môžete tlačit’ fotografie s profesionálnou 
povrchovou úpravou a dlhou životnost’ou.

1. Vložte papier (& str. 4) a potom položte predlohu 
na platňu na dokumenty (& str. 8).

2. Stlačte tlačidlo režimu Špeciálna tlač. 

3. Tlačidlom l alebo r vyberte položku 
Reprint/Restore Photos (Kopírovat’/obnovit’ 
fotografie) a potom stlačte tlačidlo OK.

Vyberte počet kópií.

Ak chcete kopírovat’ 
farebne, vyberte 
položku Color 
(Farebne). Pre 
čiernobiele 
kopírovanie vyberte 
položku B&W (Čb.)

Pre textové 
dokumenty vyberte 
položku Text a pre 
fotografie a grafiku 
položku Photo 
(Fotografia).

Vyberte položku With 
Borders (S okrajmi) 
(& str. 12: možnosti 
rozvrhnutia).

Skontrolujte 
nastavenie tlače

Typ papiera Formát Nastavenie 
typu papiera

Max. 
počet 
listov

Matný hrubý 
papier Epson

A4 Matný 20

Prvotriedny 
lesklý 
fotografický 
papier Epson

10 × 15 cm 
(4 × 6 palcov)

13 × 18 cm 
(5 × 7 palcov)

A4

Vysoký lesk 20

Prvotriedny 
pololesklý 
fotografický 
papier Epson

10 × 15 cm 
(4 × 6 palcov)

A4

Pololesklý 20

Fotografický 
papier Epson

10 × 15 cm 
(4 × 6 palcov)

A4

Fotografický 
papier

20

Mimoriadne 
lesklý 
fotografický 
papier Epson

A4

10 × 15 cm 
(4 × 6 palcov)

13 × 18 cm 
(5 × 7 palcov)

Veľmi vysoký 
lesk

20
Kopírovanie 9



4. Tlačidlom u alebo d vyberte položku ponuky a potom 
stlačte tlačidlo r. Stlačením tlačidla u alebo d vyberte 
položku nastavenie. Potom tlačidlom OK nové 
nastavenie zaveďte.

5. Stlačte tlačidlo OK a potom skontrolujte nastavenie 
Paper Size (Formát papiera) v hornej časti displeja. 
Potom znovu stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa náhľad 
fotografie.

6. Pomocou tlačidla l alebo r vyberte fotografiu; 
pomocou tlačidla u alebo d vyberte počet kópií.

7. Skontrolujte nastavenie tlače. V prípade potreby 
stlačte tlačidlo Nastavenie tlače a zmeňte nastavenie 
(& str. 13: nastavenie tlače). Potom tlačidlom OK nové 
nastavenie zaveďte.

8. Stlačte tlačidlo x Štart. Fotografia sa skopíruje.

Ak potrebujete kopírovanie zastavit’, stlačte tlačidlo 
y Stop/Clear (Zastavit’/Zmazat’).

Poznámka:
Ak vyberiete položku Borderless (Bez okrajov), obraz sa mierne 
zväčší a oreže, aby vyplnil celú plochu papiera. 

Orezanie fotografie
Pri kopírovaní je možné fotografie orezat’ a zväčšit’. Položte 
fotografiu na platňu pre dokumenty (& str. 8) a vložte 
papier, na ktorý budete tlačit’ (& str. 4).

1. Stlačte tlačidlo režimu Špeciálna tlač a vyberte 
položku Reprint/Restore Photos (Kopírovat’/ 
obnovit’ fotografie). Potom stlačte tlačidlo OK.

2. Pre nastavenie Crop to Subject (Výrez) musí byt’ 
vybraná položka On (Zapnuté).

3. Stlačte tlačidlo OK. Na displeji tlačiarne EPSON 
STYLUS PHOTO RX sa zobrazia fotografie.

4. Tlačidlom l alebo r vyberte fotografiu, ktorú chcete 
orezat’, a potom stlačte tlačidlo OK.

Objaví sa prvá obrazovka na orezanie.

5. Tlačidlom u, d, l a r posuňte rámček na požadovanú 
oblast’ fotografie. (Ak sa rámček už nedá určitým 
smerom ďalej posunút’, k tomuto kroku sa môžete vrátit’ 
po zmene veľkosti rámčeka.) Po skončení stlačte 
tlačidlo OK.

Objaví sa druhá obrazovka na orezanie.

6. Tlačidlom u alebo d zväčšite alebo zmenšite rámček.

Poznámka:
Ak chcete upravit’ umiestnenie rámčeka, tlačidlom Spät’ 
zobrazte predchádzajúcu obrazovku.

Vyberte položku Off 
(Vypnuté).

Vyberte položku Off 
(Vypnuté).

Nastavenie Popis

Crop to Subject (Výrez) Vyberte položku On (Zapnuté), 
ak chcete vytvorit’ výrez fotografie. 
Potom môžete umiestnit’ a určit’ 
veľkost’ výrezu, aby kompozícia 
fotografie zodpovedala vašim 
predstavám (pozrite ďalšiu čast’).

Color restoration 
(Obnovenie farieb)

Vyberte položku On (Zapnuté), 
ak chcete obnovit’ vyblednuté 
fotografie. & „Obnova farieb 
fotografií“ na strane 11

Skontrolujte položku 
Paper Size (Formát 
papiera)

Skontrolujte 
nastavenie tlače
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7. Po umiestnení výrezu stlačte tlačidlo OK. (Ak chcete 
umiestnenie rámčeka znova upravit’, tlačidlom Spät’ 
môžete zobrazit’ predchádzajúce obrazovky.)

8. Tlačidlom u alebo d vyberte počet kópií (1–99).

9. Skontrolujte nastavenie tlače. V prípade potreby stlačte 
tlačidlo Nastavenie tlače a zmeňte nastavenie. 
(& str. 13: nastavenie tlače.) Potom tlačidlom OK 
nové nastavenie zaveďte.

10. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Štart.

Tlač sa dá zrušit’ tlačidlom y Stop/Clear 
(Zastavit’/Zmazat’).

Obnova farieb fotografií
Pomocou tohto zariadenia môžete dokonca i obnovit’ 
vyblednuté fotografie. 

Ak chcete obnovit’ vyblednuté farby fotografií, podľa 
pokynov na predchádzajúcich stranách položte fotografie na 
platňu na dokumenty (& str. 8) a upravte nastavenie.

1. Stlačte tlačidlo režimu Špeciálna tlač a vyberte 
položku Reprint/Restore Photos (Kopírovat’/ 
obnovit’ fotografie). Potom stlačte tlačidlo OK.

2. Pre nastavenie Color Restoration (Obnova farieb) 
musí byt’ vybraná položka On (Zapnuté).

3. V kopírovaní fotografií pokračujte od kroku 5 v časti 
„Kopírovanie fotografií“ na strane 9.

Poznámka:
❏ Farby je možné obnovit’ na fotografiách do veľkosti 10 × 15 cm 

(4 × 6 palcov). 

❏ Farby fotografií väčších než 10 × 15 cm (4 × 6 palcov) sa tiež 
dajú opravit’, ale fotografie najskôr musíte naskenovat’ do 
počítača. Podrobné pokyny nájdete v Používateľskej príručke.

Tlač s rámčekmi

K fotografiám môžete pomocou nástroja PRINT Image 
Framer pridat’ farebné rámčeky. 

1. Na disku CD-ROM dodanom s tlačiarňou EPSON 
STYLUS PHOTO RX je viacero rámčekov, ktoré 
môžete uložit’ na pamät’ovú kartu pomocou nástroja 
EPSON PRINT Image Framer. Podrobnosti nájdete 
v Pomocníkovi.

Rady:
Softvér PIF DESIGNER je možné použit’ pri úprave existujúcich 
alebo na vytvorenie nových rámčekov. Podrobnosti nájdete 
v Pomocníkovi.

2. Vložte papier zodpovedajúci veľkosti rámčeka
(& str. 4).

3. Položte predlohu na platňu na dokumenty.

4. Zasuňte pamät’ovú kartu obsahujúcu rámčeky P.I.F. 
(& str. 15).

5. Pri tlači fotografií s rámčekmi pokračujte od kroku 
4 v časti „Tlač s rámčekmi“ na str. 19.

Kopírovanie na disky CD/DVD
Tlačiareň umožňuje priamu tlač na disky CD/DVD bez 
použitia počítača. Môžete naskenovat’ obrázok a skopírovat’ 
ho na disk CD/DVD. Podobne môžete použit’ vlastnú 
fotografiu.

1. Vložte disk CD/DVD do priečinka CD/DVD a zasuňte 
priečinok do tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX 
(& str. 6).

2. Položte predlohu, ktorú chcete skopírovat’, na platňu 
na dokumenty (& str. 8). Obraz sa automaticky oreže a 
jeho veľkost’ bude upravená podľa veľkosti disku 
CD/DVD.

horná 
čast’

dolná čast’

horná 
čast’

dolná 
čast’
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3. Stlačte tlačidlo Kopírovat’.

4. Tlačidlami u, d, l a r vyberte tieto nastavenia.

5. Skontrolujte nastavenie tlače v položkách ponúk. 
V prípade potreby stlačte tlačidlo Nastavenie tlače 
a zmeňte nastavenie. (& str. 13: nastavenie tlače.) 
Potom tlačidlom OK nové nastavenie zaveďte.

Rady:
Ak chcete tlač len skontrolovat’, vyberte pre nastavenie 
Paper Type (Typ papiera) položku Plain Paper (Bežný papier) 
a vložte obyčajný papier.

6. Stlačte tlačidlo x Štart. Spustí sa potlač disku 
CD/DVD.

Ak potrebujete kopírovanie zastavit’, stlačte tlačidlo 
y Stop/Clear (Zastavit’/Zmazat’).

7. Po skončení tlače vytiahnite priečinok z tlačiarne 
EPSON STYLUS PHOTO RX (& str. 7) a nechajte 
potlač na disku CD/DVD úplne zaschnút’.

8. Po skončení tlače na disky CD/DVD zdvihnutím páčky 
zásobníka vrát’te predný zásobník do pôvodnej polohy 
(& str. 7).

Rady:
Ak sa tlač na diskoch CD/DVD rozmazáva, možno bude nutné 
upravit’ hustotu atramentu. Disky CD/DVD od rôznych výrobcov 
neabsorbujú atrament rovnako, preto môže byt’ nutné toto 
nastavenie upravit’ pre každú značku zvlášt’. Po vykonaní 
základného nastavenia tlače stlačte tlačidlo Nastavenie tlače. 
V prípade potreby zmeňte nastavenie Copy Density (Sýtost’ kópií) 
a potom stlačte tlačidlo OK.

Kopírovanie s použitím 
špeciálnych rozvrhnutí
Pri kopírovaní výstrižkov z novín či fotografií tlačiareň 
EPSON STYLUS PHOTO RX umožňuje vytlačit’ kópie 
s použitím rôznych rozvrhnutí.

Voľba rozvrhnutia kopírovania 
1. Stlačte tlačidlo Kopírovat’. 

2. Tlačidlom u alebo d vyberte položku Layout 
(Rozvrhnutie) a stlačte tlačidlo r.

3. Tlačidlom u alebo d vyberte jednu z možností 
rozvrhnutia a stlačte tlačidlo OK.

Ak chcete kopírovat’ 
farebne, vyberte 
položku Color 
(Farebne). Pre 
čiernobiele 
kopírovanie vyberte 
položku B&W (Čb.)

Vyberte položku 
Text alebo Photo 
(Fotografia).

Vyberte položku CD 
Copy (Kopírovanie 
na disky) (& str. 12 : 
možnosti rozvrhnutia). 

Skontrolujte 
nastavenie tlače

Nastavenie Copy Layout 
(Rozvrhnutie kopírovania)

Výsledok

With Border (S okrajmi)

Predloha sa skopíruje so 
štandardným 3 mm okrajom.

Borderless (Bez okrajov)*

Fotografie sa na papier 
vytlačia bez okrajov.

CD Copy (Kopírovanie na 
disky)

Fotografie sa skopírujú na 
tlačovú stranu disku CD s 
použitím funkcie Auto-fit 
(Automatické prispôsobenie). 

Kopírovanie 2 stránok 
na list

Na list sa skopírujú dve 
predlohy.

1. Vyberte položku 
Copy Layout 
(Rozvrhnutie 
kopírovania).

2. Stlačte 
tlačidlo OK.
12 Kopírovanie
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* Bezokrajová tlač je k dispozícii len s použitím fotografického 
papiera Epson v uvedených veľkostiach. Ak zistíte zníženú 
kvalitu tlače v dolnej časti výtlačku, skúste použit’ režim tlače 
s okrajmi.

Kopírovanie 2 alebo 4 predlôh na 
jeden list
1. Položte prvú predlohu na platňu na dokumenty

(& str. 8).

2. Vyberte pre nastavenie Copy Layout (Rozvrhnutie 
kopírovania) položku 2-up Copy (Kopírovanie 2 strán 
na jeden list).
Ak chcete kopírovat’ štyri predlohy na jeden list, vyberte 
položku 4-up Copy (Kopírovanie 4 strán na jeden list). 
Stlačte tlačidlo OK.
& „Voľba rozvrhnutia kopírovania“ na strane 12

Poznámka:
Ak vyberiete položku 4-up Copy (Kopírovanie 4 strán na jeden 
list), ale nevyberiete štyri predlohy, miesto pre chýbajúce 
predlohy bude prázdne.

3. Stlačte tlačidlo Nastavenie tlače a v prípade potreby 
zmeňte nastavenie (& str. 13). Potom tlačidlom OK 
nové nastavenie zaveďte.

4. Stlačte tlačidlo x Štart. Prvá predloha sa naskenuje 
a tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX spustí 
kopírovanie.

5. Len čo tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX 
dokončí skenovanie prvej predlohy, položte na 
platňu na dokumenty druhú predlohu.

6. Znovu stlačte tlačidlo x Štart. Druhá predloha 
sa naskenuje a vytlačí sa kópia.

Ak chcete kopírovat’ štyri predlohy na jeden list, dvakrát 
zopakujte kroky 5 a 6.

Voľba špeciálneho 
nastavenia tlače
K dispozícii máte papier EPSON rôznych formátov a typov.

1. Po stlačení tlačidla Kopírovat’ alebo tlačidla 
Špeciálna tlač a nastavení funkcií kopírovania stlačte 
tlačidlo Nastavenie tlače.

2. Tlačidlom u alebo d vyberte položku ponuky a potom 
stlačte tlačidlo r.

Kopírovanie 4 stránok 
na list

Na list sa skopírujú štyri 
predlohy.

Opakované kopírovanie

Vytlačí fotografiu na list v 
skutočnej veľkosti toľkokrát, 
koľkokrát sa vojde na list.

Repeat Copy - 4, 9 or 16 
(Opakované kopírovanie 
4, 9 alebo 16)

Na jeden list sa fotografia 
vytlačí niekoľkokrát. Môžete 
vytlačit’ 4, 9 alebo 16 fotografií.

Nastavenie Copy Layout 
(Rozvrhnutie kopírovania)

Výsledok
Kopírovanie 13



3. Tlačidlom u alebo d vyberte položku ponuky a potom 
stlačte tlačidlo OK. Nastavenie sa zavedie.

Copy mode (Režim kopírovania)

Lupa Pre bezokrajovú tlač vyberte položku Auto 
Fit Page (Automatické prispôsobenie na 
stránku). Vyberte položku Actual 
(Skutočná veľkost’), ak chcete zachovat’ 
pôvodnú veľkost’ fotografie alebo zmenit’ 
veľkost’ pre papiere rôznych bežných 
formátov.
Veľkost’ predlohy je tiež možné zmenit’ 
zadaním percent (25–400 %).

Typ papiera Vyberte nastavenie podľa typu vloženého 
papiera (& str. 4).

Formát papiera Vyberte veľkost’ vloženého papiera.

Kvalita Vyberte kvalitu kópií.

Copy Density 
(Sýtost’ kópie)

Upravte sýtost’ kopírovaných dokumentov.

Borderless 
Expansion 
(Rozšírenie 
tlače bez 
okrajov)

Upravte mieru zväčšenia obrazu 
s použitím nastavenia Borderless 
(Bez okrajov).

Standard (Štandardný): Nevytlačia sa 
žiadne okraje.

Mid (Stredný): Miera zväčšenia je nízka. 
(Môžu sa objavit’ okraje.)

Min (Minimálny): Miera zväčšenia je nižšia 
než u nastavenia Mid 
(Stredný). (Môžu sa 
objavit’ okraje.)

Režim špeciálnej tlače

Typ papiera Vyberte nastavenie podľa typu vloženého 
papiera (& str. 4).

Formát papiera Vyberte veľkost’ vloženého papiera.

Rozvrhnutie 
stránky

Vyberte položku Borderless (Bez 
okrajov), ak chcete fotografie tlačit’ bez 
bielych okrajov.

Kvalita Vyberte kvalitu kópií.

Borderless 
Expansion 
(Rozšírenie 
tlače bez 
okrajov)

Upravte mieru zväčšenia obrazu 
s použitím nastavenia Borderless 
(Bez okrajov).

Standard (Štandardný): Nevytlačia 
sa žiadne okraje.

Mid: (Stredný): Miera zväčšenia je nízka. 
(Môžu sa objavit’ okraje.)

Min (Minimálny):Miera zväčšenia je nižšia 
než u nastavenia Mid 
(Stredný). (Môžu sa 
objavit’ okraje.)

Filter (Filter) Pre čiernobielu tlač vyberte položku 
B&W (Čb.)
14 Kopírovanie
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Fotografie je možné tlačit’ priamo z digitálneho fotoaparátu 
– stačí vložit’ pamät’ovú kartu do tlačiarne EPSON STYLUS 
PHOTO RX. Ak fotoaparát vyhovuje štandardu PictBridge 
alebo USB Direct Print, dá sa pripojit’ k tlačiarni EPSON 
STYLUS PHOTO RX pomocou kábla USB (& str. 29). 

Po vložení pamät’ovej karty môžete fotografie zobrazit’ na 
displeji a vybrat’ alebo môžete vytlačit’ a naskenovat’ index.

Poznámka:
Ak fotoaparát podporuje tlač DPOF (Digital Print Order Format – 
formát poradia tlače digitálnych obrazov), môžete vybrat’ 
požadované fotografie, keď je karta vo fotoaparáte (& str. 19).

Vloženie pamät’ovej karty

Kompatibilné karty a poloha pre 
vkladanie
V tlačiarni EPSON STYLUS PHOTO RX je možné použit’ 
nasledujúce typy pamät’ových kariet:

c Upozornenie:
Kartu zasuňte s požadovanou orientáciou. Skontrolujte tiež, či nie 
je nutné ku karte pred zasunutím do zariadenia pripevnit’ adaptér. 
Karta by mohla v tlačiarni EPSON STYLUS PHOTO RX uviaznut’.

Skontrolujte, či fotografie na karte spĺňajú nasledujúce 
požiadavky: 

Zásuvka Typ karty

Smart Media

xD-Picture Card
xD-Picture Card, typ M

Formát média DCF (Design rule for Camera File system – 
zásady pre tvorbu súborového systému 
fotoaparátov), verzia 1.0 alebo 2.0.

Formát súboru Snímky formátu JPEG alebo TIFF, DOS FAT 
(FAT 12 alebo 16, jeden oddiel) vytvorené 
digitálnym fotoaparátom kompatibilným so 
štandardom DCF verzia 1.0 alebo 2.0.

Podporuje Exif verzia 2.21

Veľkost’ obrazu 80 x 80 obr. bodov až 9 200 x 9 200 obr. bodov

Počet súborov Až 999

Zásuvka Typ karty

Memory Stick
Memory Stick PRO
MagicGate Memory Stick

SD Memory Card
MultiMediaCard

Memory Stick Duo*
Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo*

miniSD card*

* Je požadovaný adaptér.

Compact Flash

Microdrive
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Vloženie pamät’ovej karty
Ak chcete tlačit’ priamo z pamät’ovej karty, odporúčame 
odpojit’ tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX od počítača 
alebo vypnút’ počítač. V opačnom prípade by tlač mohla trvat’ 
dlhšie.

1. Vypnite počítač alebo ho odpojte od tlačiarne EPSON 
STYLUS PHOTO RX.

2. Otvorte kryt zásuvky pamät’ovej karty.

3. Indikátor pamät’ovej karty nesmie svietit’ (vedľa zásuvky 
pamät’ovej karty) a všetky zásuvky musia byt’ prázdne. 
Potom zasuňte pamät’ovú kartu (& str. 15). 

Indikátor pamät’ovej karty zabliká a potom začne svietit’ 
zeleno. 

4. Zatvorte kryt zásuvky pamät’ovej karty.

c Upozornenie:
❏ Nezasúvajte do tlačiarne viac kariet naraz.

❏ Nesnažte sa pamät’ovú kartu do zásuvky zatlačit’ silou. Kartu nie 
je možné úplne zasunút’. Pôsobením nadmernej sily môžete 
poškodit’ tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX, pamät’ovú kartu 
alebo oboje. 

❏ Ak je karta vložená, kryt zásuvky pre pamät’ové karty musí byt’ 
zatvorené. Karta je tak chránená pred prachom a statickou 
elektrinou; v opačnom prípade by sa mohli stratit’ dáta na 
pamät’ovej karte alebo poškodit’ tlačiareň EPSON STYLUS 
PHOTO RX.

❏ Statický náboj na niektorých pamät’ových kartách môže spôsobit’ 
poruchu tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX.

❏ Ak nie je karta správne naformátovaná, zobrazí sa na displeji 
upozornenie. Stlačením tlačidla zobrazeného na displeji kartu 
naformátujte. Všetky dáta uložené na karte budú zmazané.

Vytiahnutie pamät’ovej karty
1. Všetky tlačové úlohy musia byt’ ukončené.

2. Otvorte kryt zásuvky pamät’ovej karty.

3. Indikátor prístupu na pamät’ovú kartu nesmie blikat’.

4. Vytiahnite pamät’ovú kartu priamym t’ahom zo zásuvky.

5. Zatvorte kryt zásuvky pamät’ovej karty.

c Upozornenie:
❏ Skôr než kartu vytiahnete alebo vypnete zariadenie EPSON 

STYLUS PHOTO RX, počkajte, kým neprestane blikat’ indikátor 
pamät’ovej karty – mohli by sa stratit’ dáta na karte.

❏ V systéme Windows 2000 alebo XP nevypínajte tlačiareň 
EPSON STYLUS PHOTO RX ani neodpájajte kábel USB, ak je 
pamät’ová karta vložená; mohli by sa stratit’ dáta na karte. 
Podrobnosti nájdete v Používateľskej príručke.

Kontrola fotografií uložených 
na pamät’ovej karte
Po vložení pamät’ovej karty je možné zobrazit’ všetky na nej 
uložené fotografie.

1. Stlačte tlačidlo Memory Card(Pamät’ová karta).

2. Pomocou tlačidiel l a r vyberte položku Play Slide 
Show (Spustit’ prezeranie obrázkov).

3. Klepnutím na tlačidlo OK spustíte prezeranie obrázkov. 
Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX začne 
postupne zobrazovat’ fotografie na karte, t. j. prechod 
na ďalšiu snímku prebieha automaticky.

Ak chcete prezeranie ukončit’, stlačte tlačidlo OK.

Tlač fotografií

Upravte nastavenie tlače tak, aby zodpovedalo typu 
vloženého papiera a bolo možné dosiahnut’ požadovanú 
kvalitu.

1. Vložte fotografický papier Epson.

2. Zasuňte pamät’ovú kartu (& str. 15).

indikátor 
pamät’ovej 
karty
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3. Stlačte tlačidlo Memory Card(Pamät’ová karta).

4. Tlačidlom l alebo r vyberte jednu z možností voľby 
fotografií a potom stlačte tlačidlo OK.

Podľa vykonanej voľby bude obrazovka vyzerat’ 
približne takto:

5. Podľa pokynov v dolnej časti displeja vyberte fotografie 
na vytlačenie a počet kópií.

Tlačidlami u, d, l a r vyberte fotografiu. Tlačidlami u 
a d nastavte počet kópií. 

6. Stlačte tlačidlo Nastavenie tlače. 

7. Tlačidlom u alebo d vyberte položku ponuky a potom 
stlačte tlačidlo r. 

8. Stlačením tlačidla u alebo d vyberte položku 
nastavenia. Potom tlačidlom OK nové nastavenie 
zaveďte.

Nastavenie Popis

View and Print Photos 
(Fotografie zobrazit’ 
a vytlačit’)

Vytlačí len vybrané fotografie.

Print All Photos 
(Tlač všetkých fotografií)

Vytlačia sa všetky fotografie na 
pamät’ovej karte.

Print by Date 
(Tlač podľa dátumu)

Vytlačí fotografie podľa dátumu 
vzniku.

Print Range (Tlač rozsahu 
fotografií)

Vytlačia sa fotografie v určitom 
rozsahu, napríklad fotografie 
3 až 8.

Print Cropped Photos 
(Tlač orezaných fotografií)

Vytlačí sa len nastavený výrez 
fotografie. (& str. 22)

Print Index Sheet 
(Tlač indexu)

Vytlačí miniatúry fotografií 
uložených na karte a zjednoduší 
tak výber fotografií pre tlač. 
(& str. 20)

1. Vyberte 
požadovanú 
možnost’.

2. Stlačte 
tlačidlo OK.

Nastavenie Popis

Paper Type 
(Typ papiera)

Vyberte nastavenie podľa typu 
vloženého papiera (& str. 4). 

Paper Size 
(Formát papiera)

Vyberte veľkost’ vloženého papiera.

Layout 
(Rozvrhnutie)

Ak chcete tlačit’ bez bielych okrajov, 
vyberte položku Borderless (Bez 
okrajov). V opačnom prípade vyberte 
položku Border (Okraje) alebo inú 
možnost’ rozvrhnutia popísanú na 
str. 18.

Date (Dátum) Vytlačí dátum vyhotovenia fotografie. 
Vyberte jeden z nasledujúcich 
formátov: yyyy.mm.dd (rrrr.mm.dd – 
2005.10.01), mmm.dd.yyyy 
(mmm.dd.rrrr – Okt.01.2005), 
dd.mmm.yyyy (dd.mmm.rrrr – 
01.okt..2005) alebo None (Žiadny).

Time (Čas) Vytlačí čas, kedy bola fotografia 
zhotovená. Vyberte jeden z 
nasledujúcich formátov: 12-hour 
system (12-hodinový formát – 8:35), 
24-hour system (24-hodinový formát – 
20:35) alebo None (Žiadny).

Quality (Kvalita) Vyberte kvalitu tlače.

Filter (Filter) Pre čiernobielu tlač vyberte položku 
B&W (Čb.) Pre tlač so sépiovým 
odtieňom vyberte položku Sepia 
(Sépiové).

Auto Correct 
(Automatická 
korekcia)

Voľba P.I.M. použije nastavenie 
fotoaparátu pre funkcie PRINT Image 
Matching alebo Exif Print.

PhotoEnhance: Upraví jas, kontrast a 
sýtost’ fotografií.

Brightness (Jas) Upravte toto nastavenie, ak sú 
vytlačené obrázky príliš svetlé 
alebo tmavé.
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9. Tlač fotografií spustíte stlačením tlačidla x Štart.

Tlač je možné zrušit’ tlačidlom y Stop/Clear 
Settings (Zastavit’/Zmazat’).

Výber rozvrhnutia
Tieto rozvrhnutia fotografií sú dostupné pri úpravách 
nastavenia tlače (& str. 16). Vyberte položku Layout 
(Rozvrhnutie), stlačte tlačidlo r a pomocou tlačidiel u a d 
vyberte jedno z nasledujúcich rozvrhnutí.

Poznámka:
Vo väčšina rozvrhnutí pre tlač viacerých fotografií je vytlačená 
vždy len jedna kópia každej zvolenej fotografie. Ak ste však zvolili 
možnost’ Print Cropped Photos (Tlač orezaných fotografií), vytlačia 
sa len kópie orezanej fotografie.

Úprava polohy tlače na médium Photo 
Stickers
Ak obraz vytlačený na médium Photo Stickers nie je 
vystredený, môžete upravit’ jeho polohu. V prípade 
potreby potlačte skúšobný list bežného papiera.

Contrast 
(Kontrast)

Upravte toto nastavenie, ak chcete 
upravit’ kontrast.

Sharpness 
(Ostrost’)

Upravte toto nastavenie, ak chcete 
zvýšit’ alebo naopak znížit’ ostrost’ 
fotografií.

Saturation 
(Sýtost’)

K dispozícii je nastavenie Highest 
(Najvyššia), Higher (Vyššia), 
Standard (Štandardná), Lower 
(Nižšia) a Lowest (Najnižšia).

Print Info 
(Tlač informácií)

Vyberte pre toto nastavenie položku 
On (Zapnuté), ak chcete vytlačit’ údaje 
o expozícii (rýchlosti závierky), clone a 
citlivosti ISO.

Small Image 
(Malý obrázok)

Vyberte pre toto nastavenie položku On 
(Zapnuté), ak chcete odstránit’ digitálny 
šum a zvýšit’ kvalitu obrázkov v nízkom 
rozlíšení.

Poznámka: 
Táto funkcia nefunguje, ak je 
pre nastavenie Auto Correct 
(Automatická korekcia) vybraná 
položka None (Žiadna).

Fit to Frame 
(Prispôsobit’ 
rámčeku)

Ak je fotografia pre zvolené rozvrhnutie 
príliš široká alebo vysoká, prebehne 
jej automatické orezanie (ak je táto 
možnost’ nastavená na On /Zapnuté/). 
Ak chcete automatické orezávanie 
zakázat’ a ponechat’ na fotografii biele 
okraje, vyberte pre toto nastavenie 
položku Off (Vypnuté).

Bidirectional 
(Obojsmerne)

Ak vyberiete položku On (Zapnuté), 
zvýši sa rýchlost’. Ak pre toto 
nastavenie vyberiete položku Off 
(Vypnuté), zvýšite kvalitu tlače 
(fotografie sa ale budú tlačit’ pomalšie).

Borderless 
Expansion 
(Rozšírenie tlače 
bez okrajov)

Upravte mieru zväčšenia obrazu 
pomocou nastavenia Borderless 
(Bez okrajov).

Standard (Štandardná): Nevytlačia sa 
žiadne okraje.

Mid (Stredná):Miera zväčšenia bude 
nízka. (Môžu sa objavit’ 
okraje.)

Min (Minimálna):Miera zväčšenia je 
nižšia než v nastavení 
Mid (Stredná). (Môžu 
sa objavit’ okraje.)

PIF Relation 
(Použitie PIF)

Ak má každá fotografia zadaný rámček 
P.I.F. a chcete vytlačit’ tieto fotografie 
podľa zadaných rozvrhnutí P.I.F, zvoľte 
možnost’ On (Zapnuté).

Nastavenie Popis

Nastavenie Popis

Borderless (Bez 
okrajov)

Fotografie sa na papier vytlačia bez 
okrajov.

Border (Okraje) Fotografie budú mat’ biely okraj.

Upper Half 
(Horná polovica)

Vytlačí fotografiu na hornú polovicu 
papiera.

2-up (2 predlohy 
na list)

Vytlačí dve fotografie na jeden list.

4-up (4 predlohy 
na list)

Vytlačí štyri fotografie na jeden list.

8-up (8 predlôh 
na list)

Vytlačí osem fotografií na jeden list.

20-up (20 predlôh 
na list)

Vytlačí dvadsat’ fotografií na 
jeden list.

Index Vytlačí 80 fotografií na papier 
formátu A4.

Poznámka: 
Ak je vybraná možnost’ Index 
(Register), nie sú funkcie Auto 
Correct (Automatická korekcia) 
a Filter (Filter) dostupné.

16-up (16 
predlôh na list)

Vytlačí sa 16 fotografií na jeden list 
s nálepkami. Ak vyberiete len jednu 
fotografiu, vytlačí sa v 16 kópiách. 
Ak zvolíte fotografií viac, každá z 
vybraných fotografií sa vytlačí vždy 
po jednej kópii.

1. Vyberte 
položku Layout 
(Rozvrhnutie).

2. Vyberte 
možnosti 
rozvrhnutia.
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1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.

2. Tlačidlami u a d zvoľte jednu z položiek Stickers 
Position Up-Down (Poloha nálepiek -- nahor/nadol) 
alebo Stickers Position Left-Right (Poloha 
nálepiek -- vľavo/vpravo) a stlačte tlačidlo r.

3. Tlačidlami u, d, l alebo r upravte tlačovú polohu 
nálepiek.

4. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo OK.

Použitie technológie DPOF na výber 
fotografií 
Ak fotoaparát podporuje tlač DPOF (Digital Print Order 
Format – formát poradia tlače digitálnych obrazov), môžete 
vybrat’ fotografie a počet kópií na tlač, keď je karta vo 
fotoaparáte. Podrobnosti nájdete v príručke k fotoaparátu. 

1. Vložte fotografický papier (& str. 4).

2. Zasuňte pamät’ovú kartu (& str. 15) obsahujúcu dáta 
DPOF.

3. Stlačte tlačidlo Memory Card(Pamät’ová karta).

4. Vyberte položku View and Print Photos (Fotografie 
zobrazit’ a vytlačit’), Print All Photos (Tlač všetkých 
fotografií) alebo Print Range of Photos (Tlač 
rozsahu fotografií) a stlačte tlačidlo OK. Objaví sa 
táto obrazovka:

5. Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte tlačidlo OK.

6. Ak je to potrebné, vykonajte nastavenie tlače podľa 
pokynov na str. 16. 

7. Tlač fotografií spustíte stlačením tlačidla x Štart.

Tlač je možné zrušit’ tlačidlom y Stop/Clear 
Settings (Zastavit’/Zmazat’).

Tlač s rámčekmi

K fotografiám môžete pomocou nástroja PRINT Image 
Framer pridat’ fariebné rámčeky.

1. Na disku CD-ROM dodanom s tlačiarňou EPSON 
STYLUS PHOTO RX je mnoho rámčekov, ktoré 
môžete uložit’ na pamät’ovú kartu pomocou nástroja 
EPSON PRINT Image Framer. Podrobnosti nájdete 
v Pomocníkovi.

Rada:
Softvér PIF DESIGNER je možné použit’ pri úprave existujúcich 
alebo na vytvorenie nových rámčekov. Podrobnosti nájdete 
v Pomocníkovi.

2. Vložte papier zodpovedajúci veľkosti rámčeka 
(& str. 4).

3. Zasuňte pamät’ovú kartu obsahujúcu fotografie 
a rámčeky P.I.F.

Poznámka:
Rámčeky P.I.F. je potrebné uložit’ na pamät’ovú kartu pomocou 
nástroja EPSON PRINT Image Framer Tool; v opačnom 
prípade sa názov súboru P.I.F. na displeji nezobrazí.

4. Stlačte tlačidlo Specialty Print (Špeciálna tlač).

5. Vyberte položku P.I.F. Print (Tisk P.I.F.) a potom 
stlačte tlačidlo OK.

Možnosti polohy tlače Popis

Stickers Position 
Up-Down (Poloha 
nálepiek – nahor/nadol)

Slúži na jemné nastavenie 
polohy tlače na médium Photo 
Stickers. Môžete ju upravit’ v 
rozsahu -2,5 až + 2,5 mm nahor 
a nadol v krokoch po 0,1 mm.

Stickers Position 
Left-Right (Poloha 
nálepiek – vľavo/vpravo)

Slúži na jemné nastavenie 
polohy tlače na médium Photo 
Stickers. Môžete ju upravit’ v 
rozsahu -2,5 až 2,5 mm doľava 
a doprava v krokoch po 0,1 mm.

1. Vyberte 
položku P.I.F. 
Print (Tlač P.I.F.)

2. Stlačte 
tlačidlo OK.
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6. Stlačením tlačidla r vyberte nastavenie položky 
Document Type (Typ dokumentu) v hornej časti 
displeja. Ak chcete vytlačit’ z pamät’ovej karty fotografiu 
s rámčekom P.I.F., vyberte položku Memory Card 
(Pamät’ová karta). Ak chcete vytlačit’ fotografiu s 
rámčekom P.I.F., vyberte položku Photo (Fotografia) 
a stlačte tlačidlo OK.

7. Znovu stlačte tlačidlo OK a potom tlačidlami l a r 
zvoľte rámček P.I.F., ktorý chcete vytlačit’, a stlačte 
tlačidlo OK.

8. Tlačidlom l alebo r vyberte fotografie, ktoré chcete 
vytlačit’, a potom stlačte tlačidlo OK.

Ak zvolíte rámček P.I.F., ktorý môže obsahovat’ viac 
fotografií, vyberte fotografiu pomocou tlačidiel l a r 
a potom tlačidlom u umiestnite fotografiu. Vybraná 
fotografia bude zvýraznená svetlým modrým 
rámčekom.

9. Pomocou tlačidla OK potvrďte rozvrhnutie a tlačidlami 
u a d zadajte počet kópií.

10. Skontrolujte nastavenie tlače. V prípade potreby stlačte 
tlačidlo Nastavenie tlače a zmeňte nastavenie podľa 
kroku 8 v časti „Tlač fotografií“ na strane 16. Potom 
tlačidlom OK nové nastavenie zaveďte.

Poznámka:
Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX automaticky vyberie 
veľkost’ papiera podľa nastaveného rámčeka. Ak používate 
bezokrajový rámček P.I.F, nie je možné upravit’ nastavenie 
položky Borderless Expansion (Rozšírenie tlače bez 
okrajov).

11. Spustite tlač stlačením tlačidla x Štart.

Poznámka:
Ak ste zadali určitý rámček pre každú fotografiu zvlášt’, v režime 
Memory Card (Pamät’ová karta) vyberte pred tlačou pre 
nastavenie PIF Relation (Použitie PIF) položku On (Zapnuté).

Obnovenie východiskového 
nastavenia
Ak chcete obnovit’ pôvodné nastavenie tlače a kopírovania, 
pokračujte nasledujúcim spôsobom: 

1. Stlačte tlačidlo Nastavenie. 

2. Pomocou tlačidiel u a d vyberte položku Restore to 
Factory Settings (Obnovit’ nastavenie výrobcu). 

3. Stlačte tlačidlo r a potom tlačidlom OK nastavenie 
obnovte. 

Tlač z indexu

Tlač z indexu - prehľad
Index obsahuje miniatúry fotografií 
uložených na karte, čím zjednodušuje 
výber fotografií, ktoré chcete vytlačit’. 
Pomocou indexu je možné tlačit’ bez 
okrajov na papier formátu 10 × 15 cm 
(4 × 6 palcov), 13 × 18 cm (5 × 7 palcov) a A4 .

Index vytlačte na bežný papier. Len čo budete pripravení 
tlačit’ fotografie, vložte jeden z fotografických papierov 
Epson. 

Tlač indexu

Výber fotografií na indexe.

Naskenovanie indexu.

Vyberte položku 
Document Type 
(Typ dokumentu)
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Tlač vybraných fotografií.

Tlač indexu
1. Vložte niekoľko listov bežného papiera. Ak pamät’ová 

karta obsahuje viac než 30 fotografií, budete potrebovat’ 
viac než jede list papiera.

2. Zasuňte pamät’ovú kartu (& str. 15).

3. Stlačte tlačidlo Memory Card (Pamät’ová karta). 

4. Vyberte položku Print Index Sheet (Tlač indexu) 
a stlačte tlačidlo OK.

5. Vyberte položku Print Index Sheet Range 
(Tlač indexu z rozsahu fotografií).

6. Stlačte tlačidlo r a pomocou tlačidla u alebo d vyberte 
rozsah fotografií z indexu, ktoré chcete vytlačit’. Potom 
stlačte tlačidlo OK.

7. Tlač indexu spustíte stlačením tlačidla x Štart.

Poznámka:
Tlač je možné zrušit’ tlačidlom y Stop/Clear Settings 
(Zastavit’/Zmazat’). Ak pamät’ová karta obsahuje veľké 
množstvo fotografií, ich spracovanie nejaký čas potrvá, 
než sa spustí tlač. 

Výber fotografií na indexe
Vyplňte oválne rámčeky u vybraných fotografií na indexe 
tmavou farbou (perom alebo ceruzkou).

1. V časti 1 zvoľte formát a typ papiera, na ktorý chcete 
tlačit’, ako je to vypísané nižšie. Vyplňte oválny rámček 
vľavo od vybranej fotografie.

Rozsah Popis

All Photos 
(Všetky fotografie)

Vytlačí všetky fotografie na 
pamät’ovej karte.

Latest 30 
(Najnovších 30)

Vytlačí 30 najnovších fotografií 
zoradených podľa názvu súboru.

Latest 60 
(Najnovších 60)

Vytlačí 60 najnovších fotografií 
zoradených podľa názvu súboru.

Latest 90 
(Najnovších 90)

Vytlačí 90 najnovších fotografií 
zoradených podľa názvu súboru.

Ak chcete tlačit’ na 
tento papier…

Zvoľte jednu z týchto 
možností

Hrubý matný papier 
Epson

Matte (Matný) – A4

Prvotriedny lesklý 
fotografický papier Epson

Prem./Ultra Glossy 
(Lesklý/Veľmi lesklý) – 
10 × 15 cm (4 × 6 palcov)
Prem./Ultra Glossy 
(Lesklý/Veľmi lesklý) – 
13 × 18 cm (5 × 7 palcov)
Prem./Ultra Glossy 
(Lesklý/Veľmi lesklý) – A4

Mimoriadne lesklý 
fotografický papier Epson

Prvotriedny pololesklý 
fotografický papier Epson

SemiGloss (Pololesklý) – 
10 × 15 cm (4 × 6 palcov)
SemiGloss (Pololesklý) – A4

Správne:

Nesprávne:
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2. Určite, či chcete tlačit’ bez okrajov alebo s okrajmi.

3. Vyplňte oválny rámček Date (Dátum), ak chcete 
zahrnút’ dátumovú pečiatku.

4. V časti 2 vyberte položku All (Všetko), ak chcete vytlačit’ 
po jednej kópii od každej fotografie. Alebo zadajte 
požadovaný počet kópií (1, 2 alebo 3) do poľa s číslom 
pod každú fotografiu.

Skenovanie indexu a tlač vybraných 
fotografií
1. Vložte zvolený typ papiera. Vložte toľko listov, koľko 

fotografií chcete vytlačit’.

2. Umiestnite index na platňu na dokumenty lícom nadol 
tak, aby horná hrana indexu bola zarovnaná k ľavému 
okraju platne na dokumenty.

3. Zatvorte kryt dokumentu.

4. Na displeji skontrolujte, či je vybraná položka Scan 
Index Sheet (Naskenovat’ index), a potom stlačte 
tlačidlo x Štart. Index sa naskenuje a potom sa vytlačia 
vybrané fotografie. 

Tlač je možné zrušit’ tlačidlom y Stop/Clear 
(Zastavit’/Zmazat’).

Poznámka:
Ak máte viac listov indexu, počkajte, kým tlačiareň EPSON 
STYLUS PHOTO RX dokončí tlač. Potom podľa vyššie 
uvedených krokov naskenujte a vytlačte ďalšie listy.

Orezanie fotografie

Táto tlačiareň umožňuje vytvorit’ výrez fotografie. Vytvorený 
výrez sa potom dá vytlačit’. 

1. Vložte požadovaný typ papiera (& str. 4).

2. Zasuňte pamät’ovú kartu (& str. 15).

3. Stlačte tlačidlo Memory Card (Pamät’ová karta).

4. Tlačidlom l alebo r vyberte položku Print Cropped 
Photos (Tlač orezaných fotografií) a potom stlačte 
tlačidlo OK.

5. Tlačidlom l alebo r vyberte fotografiu, ktorú chcete 
orezat’, a potom stlačte tlačidlo OK.

6. Upravte oblast’ výrezu a spustite tlač podľa pokynov 
na str. 10.

Tlač na disky CD/DVD
Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX umožňuje tlač 
fotografií z pamät’ovej karty priamo na disky CD/DVD bez 
použitia počítača.

Vlastnú zbierku diskov CD/DVD môžete vylepšit’ 
vytvorením vlastného obalu (& str. 24).

1. Vložte disk CD/DVD do priečinka CD/DVD a zasuňte 
priečinok do tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX 
(& str. 6).

2. Zasuňte pamät’ovú kartu (& str. 15).

Líce

Rub
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3. Stlačte tlačidlo režimu Specialty Print 
(Špeciálna tlač).

4. Tlačidlom l alebo r vyberte položku CD/DVD Print 
(Tlač na disky CD/DVD) a potom stlačte tlačidlo OK.

Na obrazovke sa objaví prvá fotografia na pamät’ovej 
karte:

5. Stlačte tlačidlo Nastavenie tlače. 

6. Tlačidlom u nebo d vyberte položku ponuky a potom 
stlačte tlačidlo r. 

7. Stlačením tlačidla u alebo d vyberte položku 
nastavenia. Potom tlačidlom OK nové nastavenie 
zaveďte.

8. Po nastavení tlače stlačte tlačidlo OK a tlačidlami l 
alebo r vyberte fotografiu. Tlačidlami u alebo d 
nastavte počet kópií.

Poznámka:
Ak vyberiete položku 4-up (4 predlohy na list), ale nevyberiete 
štyri fotografie, miesto pre chýbajúce fotografie bude prázdne.

9. Stlačte tlačidlo x Štart. Spustí sa potlač disku 
CD/DVD.

Tlač je možné zrušit’ tlačidlom y Stop/Clear 
(Zastavit’/Zmazat’).

10. Ak chcete potlačit’ ďalší disk CD/DVD, po skončení 
tlače vyberte na displeji položku Yes (Áno).

11. Po skončení tlače vytiahnite priečinok z tlačiarne 
EPSON STYLUS PHOTO RX (& str. 7) a nechajte 
potlač na disku CD/DVD úplne zaschnút’.

12. Po skončení tlače na disky CD/DVD zdvihnutím páčky 
zásobníka vrát’te predný zásobník do pôvodnej polohy 
(& str. 7).

Voľbarozvrhnutia 
Tieto rozvrhnutia fotografií sú k dispozícii pre tlač fotografií 
na disky DC/DVD (& str. 22). Stlačením tlačidla 

Nastavenie tlače vyberte položku Layout(Rozvrhnutie). 
Stlačte tlačidlo r a tlačidlami u alebo d vyberte jedno 
z uvedených nastavení. Tlačidlom OK nové nastavenie 
zaveďte.

Nastavenie Popis

Media Type 
(Typ média)

Vyberte položku CD Label (Etiketa 
disku), ak chcete vytlačit’ fotografie 
na etiketu pre disky CD/DVD.

Paper Type 
(Typ papiera)

Vyberte položku CD/DVD, ak chcete 
vytlačit’ fotografie priamo na etiketu 
disku CD/DVD. Ak chcete tlačový 
výstup najskôr skontrolovat’, zvoľte 
položku Plain Paper (Bežný papier).

Paper Size 
(Formát papiera)

Zvoľte položku CD/DVD.

Layout 
(Rozvrhnutie)

Zvoľte možnost’ rozvrhnutia podľa 
pokynov v nasledujúcej časti.

Nastavenie Popis

1-up 
(1 predlo
ha na list)

Vytlačí jednu fotografiu na disk 
CD/DVD. Tlač bude vystredená na otvor 
uprostred disku.

4-up 
(4 predlo
hy na list)

Vytlačí na disk CD/DVD štyri fotografie, 
každú snímku na jednu štvrtinu plochy.

Nastavenie Popis
Tlač z pamät’ovej karty 23



Vytvorenie obalu na disky
Na tlač obalu na disky je možné použit’ fotografiu 
z pamät’ovej karty fotoaparátu.

1. Vložte papier formátu A4 (& str. 4).

2. Zasuňte pamät’ovú kartu (& str. 15).

3. Stlačte tlačidlo režimu Specialty Print 
(Špeciálna tlač).

4. Tlačidlom l alebo r vyberte položku CD/DVD Print 
(Tisk na disky CD/DVD) a potom stlačte tlačidlo OK.

Na obrazovke sa objaví prvá fotografia na pamät’ovej 
karte:

5. Stlačte tlačidlo Nastavenie tlače. Ak chcete vytlačit’ 
obal disku CD/DVD, vyberte pre nastavenie Media 
Type (Typ média) položku CD Jacket (Obal na disk).

6. V prípade potreby zmeňte tlačidlami u, d, l a r ďalšie 
nastavenie a potom stlačte tlačidlo OK.

7. Pomocou tlačidla l alebo r vyberte fotografiu; 
pomocou tlačidla u alebo d vyberte počet kópií.

8. Spustite tlač stlačením tlačidla x Štart.

Tlač je možné zrušit’ tlačidlom y Stop/Clear 
(Zastavit’/Zmazat’).

Tlač s použitím listu pre 
kombinovanú tlač

Tlač pomocou listu pre 
kombinovanú tlač – prehľad
Pomocou listu pre kombinovanú tlač je na obľúbenú 
fotografiu možné jednoducho pridat’ ručne písanú správu 
alebo kresbu.

Šablónu vytlačte na bežný papier (list pre kombinovanú 
tlač). Len čo bude všetko pripravené na tlač fotografie s 
ručnými kresbami, vložte do tlačiarne jeden z fotografických 
papierov Epson formátu 10 × 15 cm (4 × 6 palcov).

Voľba fotografie na pamät’ovej karte.

Tlač šablóny.

Napísanie správy alebo vytvorenie kresby na 
šablónu.

8-up 
(8 predlô
h na list)

Vytlačí na disk CD/DVD osem fotografií 
poskladaných do kruhu okolo vonkajšej 
hrany disku.

12-up 
(12 predl
ôh na list)

Vytlačí na disk CD/DVD dvanást’ 
fotografií poskladaných do kruhu okolo 
vonkajšej hrany disku. 

Nastavenie Popis
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Skenovanie šablóny.

Tlač fotografií s ručnými kresbami.

Voľba fotografie a tlač šablóny
1. Vložte bežný papier formátu A4 (& str. 4).

2. Zasuňte pamät’ovú kartu (& str. 15).

3. Stlačte tlačidlo režimu Specialty Print 
(Špeciálna tlač).

4. Tlačidlom l alebo r vyberte položku Combo 
Printing Sheet (List pre kombinovanú tlač) 
a potom stlačte tlačidlo OK.

5. Vyberte položku Select Photo and Print Template 
(Vybrat’ fotografiu a tlač šablóny) a stlačte tlačidlo OK.

6. Vyberte položku Paper Type (Typ papiera) a stlačte 
tlačidlo r. Tlačidlom u alebo d vyberte zo zoznamu 
nižšie požadovaný typ papiera a stlačte tlačidlo OK. 

7. Vyberte položku Frame (Rámček) a stlačte tlačidlo r. 
Tlačidlom u alebo d vyberte jedno z nasledujúcich 
nastavení a stlačte tlačidlo OK. 

8. Vyberte možnost’ Layout (Rozvrhnutie) a stlačte 
tlačidlo r. Tlačidlom u alebo d vyberte jedno z 
nasledujúcich nastavení a stlačte tlačidlo OK. 

9. Stlačte tlačidlo OK.

Ak chcete tlačit’ na 
tento papier…

Vyberte túto možnost’

Prvotriedny lesklý 
fotografický papier Epson

Prem.Glossy (Lesklý)

Prvotriedny pololesklý 
fotografický papier Epson

SemiGloss (Pololesklý)

Mimoriadne lesklý 
fotografický papier Epson

Ultra Glossy (Veľmi lesklý)

Frame (Rámček) Popis

Štandard Bez rámčeka.

Ellipse (Elipsa) Vytlačí fotografiu s 
elipsovitým rámčekom.

Ellipse-shading 
(Elipsovitý – tiene)

Vytlačí fotografiu s 
tieňovaným elipsovitým 
rámčekom.

Layout 
(Rozvrhnutie)

Popis

Na dolnú čast’ papiera sa vytlačí ručná 
kresba alebo napísaný text a na hornú 
čast’ fotografia.

Na papier sa vytlačí fotografia.

Na hornú čast’ papiera sa vytlačí ručná 
kresba alebo napísaný text a na dolnú 
čast’ fotografia.
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10. Pomocou tlačidiel l alebo r vyberte fotografiu, ktorú 
chcete použit’.

11. Spustite tlač stlačením tlačidla x Štart. 

Tlač je možné zrušit’ tlačidlom y Stop/Clear 
(Zastavit’/Zmazat’).

Napísanie správy alebo vytvorenie 
kresby na šablónu
Vyplňte oválne rámčeky u vybraných fotografií na šablóne 
tmavou farbou (perom alebo ceruzkou).

1. V časti 1 vyberte požadovaný druh ručnej kresby. 
Vyplňte oválny rámček vľavo od vybranej fotografie. 

2. V časti 2 vyberte požadovaný počet kópií (1–10). 
Vyplňte oválny rámček vpravo od vybranej fotografie.

3. V časti 3 tmavým perom napíšte správu alebo nakreslite 
obrázok, ktorý chcete na fotografiu pridat’. Oblast’ pre 
kreslenie sa líši v závislosti od zvoleného rozvrhnutia. 

Skenovanie šablóny a tlač fotografií
1. Vložte vybraný fotografický papier Epson formátu 

10 × 15 cm (4 × 6 palcov). Vložte toľko listov, koľko 
fotografií chcete vytlačit’.

2. Umiestnite šablónu na platňu na dokumenty lícom 
nadol tak, aby trojuholníková značka v ľavej dolnej časti 
šablóny bola zarovnaná k ľavému hornému rohu platne 
na dokumenty.

3. Zatvorte kryt dokumentu.

Ručné kresby Popis

Správa alebo kresba bude vytlačená 
bez okraja.

Správa alebo kresba bude vytlačená 
s malým okrajom.

Správa alebo kresba bude vytlačená 
s malým okrajom a tieňom.

Správa alebo kresba bude vytlačená 
so širokým okrajom.

Správa alebo kresba bude vytlačená 
so širokým okrajom a tieňom.

Správa alebo kresba bude vytlačená 
so zlatým okrajom a tieňom.

Správa alebo kresba bude vytlačená 
vnútri bielej “komiksovej” bubliny.

Správne:

Nesprávne:

Layout 
(Rozvrhnutie)

Oblast’ pre kreslenie

Píšte alebo kreslite do bieleho poľa vpravo.

Píšte alebo kreslite na fotografiu.

Píšte alebo kreslite do bieleho poľa vľavo.
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4. Skontrolujte, či je označená položka Print Photos 
from Template (Tlač fotografií zo šablóny), a stlačte 
tlačidlo x Štart. Šablóna sa naskenuje a potom sa 
vytlačia vybrané fotografie.

Tlač je možné zrušit’ tlačidlom y Stop/Clear 
(Zastavit’/Zmazat’). 

Tlač uložených fotografií
Obrázky z pamät’ovej karty môžete skopírovat’ na pamät’ové 
zariadenia USB, ako napríklad jednotku Zip, zapisovaciu 
jednotku CD-R/RW (s pripojením USB), magnetooptický 
disk alebo disk USB typu flash. Vďaka tomu môžete po 
zálohovaní fotografií tieto fotografie odstránit’ z pamät’ovej 
karty. 

Ak používate jednotku CD-ROM alebo Zip, musí mat’ táto 
jednotka vlastné napájanie (z externého zdroja napájania 
alebo adaptéra).  

Poznámka:
Niektoré zariadenia USB nie sú podporované. Podrobné informácie 
vám poskytne miestne stredisko podpory zákazníkom.

Po skopírovaní môžete súbory z pamät’ového zariadenia 
kedykoľvek vytlačit’, ako je popísané na str. 27.

Kopírovanie fotografií na 
jednotku USB
1. Ak je tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX pripojená 

k počítaču, odpojte kábel USB a vypnite počítač. 

2. Skontrolujte, či je tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO 
RX zapnutá a či je do nej vložená pamät’ová karta s 
fotografiami. 

3. Pripojte kábel USB z pamät’ového zariadenia k portu 
USB EXT. I/F (Externé rozhranie) na prednej strane 
tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX. (Ak používate 
miniatúrny disk, zapojte ho priamo.) Potom vložte do 
pamät’ového zariadenia médium.

4. Stlačte tlačidlo Nastavenie. 

5. Pomocou tlačidiel u alebo d vyberte položku Memory 
Card Backup (Pamät’ová karta – záloha) a stlačte 
tlačidlo r.

6. Stlačte tlačidlo OK.

7. Opätovným stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie. 
Postupujte podľa prípadných ďalších pokynov na 
displeji. 

Všetky fotografie na karte sa skopírujú na pripojené 
pamät’ové zariadenia. V závislosti od počtu fotografií 
to môže trvat’ i niekoľko minút.

8. Až kopírovanie dokončíte, stlačte tlačidlo OK a 
vytiahnite kartu podľa pokynov na str. 16. 

Poznámka:
Pri zálohovaní fotografií na disk CD-R/RW tlačiareň EPSON 
STYLUS PHOTO RX vytvorí priečinok pre každú inštanciu 
zálohovania. Na disky CD-R/RW môžete zálohovat’ i 
opakovane.

Tlač fotografií
Po skopírovaní do pamät’ového zariadenia môžete fotografie 
vytlačit’ nasledujúcim spôsobom.

1. Pripojte jednotku k tlačiarni EPSON STYLUS PHOTO 
RX podľa pokynov na str. 27.

Port USB 
EXT. I/F 
(Externé 
rozhranie)
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Poznámka:
Vytiahnite z tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX všetky 
pamät’ové karty. Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX 
periférne zariadenia nerozpozná, ak je vložená pamät’ová 
karta.

2. Až sa objaví táto obrazovka, pomocou tlačidiel u alebo 
d vyberte priečinok, z ktorého chcete tlačit’, a stlačte 
tlačidlo OK.

3. Stlačte tlačidlo Memory card (Pamät’ová karta) 
postupujte rovnako ako pri tlači z pamät’ovej karty 
(& str. 16).

Odstránenie všetkých fotografií 
z pamät’ovej karty
Ak chcete odstránit’ z pamät’ovej karty všetky fotografie, 
postupujte nasledujúcim spôsobom.

1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.

2. Pomocou tlačidiel u alebo d vyberte položku Clear All 
Files (Zmazat’ všetky súbory).

3. Stlačte tlačidlo r a potom tlačidlo OK.

4. Opätovným stlačením tlačidla OK spustíte mazanie 
súborov.

Všetky fotografie na karte budú odstránené. V závislosti 
od počtu fotografií to môže trvat’ i niekoľko minút.

5. Po dokončení mazania súborov stlačte tlačidlo OK.
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Funkcie PictBridge a USB DIRECT-PRINT umožňujú tlačit’ 
fotografie priamym prepojením digitálneho fotoaparátu so 
zariadením EPSON STYLUS PHOTO RX. 

Pripojenie a tlač 
Fotoaparát musí podporovat’ funkciu PictBridge alebo USB 
DIRECT-PRINT a fotografie musia spĺňat’ nasledujúce 
požiadavky. 

1. Vytiahnite z tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX 
všetky pamät’ové karty. (Ak necháte v tlačiarni kartu, 
načítajú sa fotografie z karty a nie z fotoaparátu.)

2. Klepnite na tlačidlo Nastavenie.

3. Tlačidlom u alebo d vyberte položku PictBridge 
Setup (Nastavenie PictBridge) a potom stlačte 
tlačidlo r.

4. Pomocou displeja vyberte nastavenie tlače (& str. 17). 

5. Po dokončení nastavenia tlače stlačte tlačidlo OK.

6. Pripojte kábel USB dodaný s digitálnym fotoaparátom 
k portu USB EXT. I/F (Externé rozhranie) na prednej 
strane zariadenia EPSON STYLUS PHOTO RX. 

7. Vložte požadovaný typ papiera (& str. 4).

8. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý.

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

Poznámka:
❏ Ak fotoaparát nie je kompatibilný so štandardom PictBridge 

alebo USB DIRECT-PRINT, zobrazí sa správa o tom, že 
pripojenie zariadenia nie je možné použit’. Spoločnost’ 
Epson neručí za kompatibilitu fotoaparátov.

❏ Niektoré nastavenia na digitálnom fotoaparáte sa na 
výsledku tlače nemusia prejavit’. Formát súboru JPEG

Rozlíšenie 80 × 80 obr. bodov až 9 200 × 9 200 obr. 
bodov

Port USB 
EXT. I/F USB 
(Externé 
rozhranie)
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Tlač z diapozitívu alebo negatívu
Na skenovanie 35 mm diapozitívov a pásov negatívov alebo 
pozitívneho filmu môžete použit’ držiak filmov dodávaný s 
tlačiarňouEPSON STYLUS PHOTO RX. Naskenované 
obrázky je možné priamo tlačit’.

Profesionálnych výsledkov a vzhľadu tradičných fotografií 
dosiahnete vďaka špeciálnym papierom Epson, zoznam 
ktorých nájdete v časti str. 4.

c Upozornenie:
Filmy a pásy negatívov musíte držat’ za okraje alebo si vziat’ rukavice. 
Priamy kontakt s povrchom filmu môže zanechat’ odtlačky prstov 
alebo iné stopy.

Odstránenie podložky na 
dokumenty a držiaka filmov
1. Otvorte kryt dokumentu a vytiahnite podložku na 

dokumenty.

2. Ak je držiak filmu uložený na zadnej strane podložky na 
dokumenty, otočte podložku na dokumenty a vytiahnite 
držiak.

3. Umiestnite film alebo diapozitívy do držiaka podľa 
popisu na nasledujúcich stránkach.

Vloženie 35 mm diapozitívov 
do držiaka
1. Zasuňte výstupky držiaka do dvoch malých otvorov na 

prednej strane platne na dokumenty. 

Výrezy na 35 mm diapozitívy musia byt’ uprostred platne 
na dokumenty (nie však na prednej strane). Pri 
zatvorení krytu sa musia výrezy zarovnat’ s okienkom 
jednotky pre priehľadné materiály.

2. Vložte diapozitívy do držiaka filmu (pozrite obrázok).

Poznámka:
❏ Pri prezeraní by fotografie mali byt’ zrkadlovo obrátené. 

(Lesklou stranou nadol, matnou stranou nahor.)

❏ Na platňu na dokumenty sa nesmie príliš silno tlačit’.

Výrezy pre diapozitívy 
sú uprostred platne na 
dokumenty

okienko jednotky pre filmy

Zarovnajte značku 
diapozitívu na držiaku so 
značkou diapozitívu na 
platne na dokumenty

horná čast’

dolná čast’
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3. Úplne uzavrite kryt dokumentu.

Pri skenovaní a tlači fotografií pokračujte krokmi v časti 
„Tlač fotografií“ na strane 31.

Vloženie 35 mm pásov filmu 
do držiaka
1. Otvorte kryt filmového pásu.

2. Negatívny alebo pozitívny filmový pás zasuňte pod 
výstupky držiaka. 

Poznámka:
Pri prezeraní by fotografie mali byt’ zrkadlovo obrátené. 
(Lesklou stranou nadol, matnou stranou nahor.)

3. Zatvorte kryt filmového pásu.

4. Zasuňte výstupky držiaka do dvoch malých otvorov na 
prednej strane platne na dokumenty. 

Výrezy na filmový pás musia byt’ v strede platne na 
dokumenty (nielen na prednej strane). Pri zavedení 
krytu sa musia výrezy zarovnat’ s okienkom jednotky 
pre priehľadné materiály.

c Upozornenie:
Na platňu na dokumenty sa nesmie príliš silno tlačit’.

5. Zatvorte kryt dokumentu.

Pri skenovaní a tlači fotografií pokračujte kroky v ďalšej 
časti.

Tlač fotografií
Po umiestnení diapozitívu, negatívu alebo filmového pásu na 
skener môžete pomocou displeja prezriet’ a vybrat’ fotografie, 
ktoré chcete vytlačit’. K dispozícii máte papier EPSON 
rôznych veľkostí a typov.

1. Vložte požadovaný typ papiera (& str. 4).

2. Stlačte tlačidlo Diapozitív/negatív.

horná čast’

dolná čast’

filmový pás je v strede platne 
na dokumentyokienko jednotky pre filmy

Zarovnajte značku filmu na 
držiaku so značkou filmu na 
platne na dokumenty.
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3. Vyberte typ filmu.

Ak skenujete diapozitívy, vyberte položku Color 
Positive(slide) (Farebný pozitív - diapozitív). Ak 
skenujete filmový pás, vyberte jednu z týchto možností.

■ Color Negative (Farebný negatív, vhodný pre 
väčšinu úloh skenovania),

■ BW Negative (Čb. negatív),

■ Color Positive(strip) (Farebný pozitív - pás).

Po zvolení nastavení stlačte tlačidlo OK. 

4. Tlačidlom u alebo d vyberte položku Color 
Restoration (Obnova farieb) alebo Auto Exp. Level 
(Automatická úroveň expozície) a potom stlačením 
tlačidla r vyberte požadovanú položku nastavenia.

5. Stlačte tlačidlo OK. Tlačiareň EPSON STYLUS 
PHOTO RX spustí náhľady diapozitívov.

6. Stlačte tlačidlo OK, ak ste s náhľadom fotografie 
spokojní.

Ak chcete skenovat’ ďalšie predlohy, stlačte tlačidlo 
Spät’.

7. Tlačidlom l alebo r vyberte jednu z možností voľby 
fotografií a potom stlačte tlačidlo OK.

Podľa vykonanej voľby bude obrazovka vyzerat’ 
približne takto:

8. Podľa pokynov v dolnej časti displeja vyberte fotografie 
na vytlačenie a počet kópií.

Tlačidlami u, d, l a r vyberte fotografiu. Tlačidlo u a 
d nastavte počet kópií.

9. Stlačte tlačidlo Nastavenie tlače.

10. Tlačidlom u alebo d vyberte položku ponuky a potom 
stlačte tlačidlo r. 

Nastavenie Popis

Obnovenie farieb Ak chcete obnovit’ vyblednuté farby 
diapozitívov, negatívov alebo filmov, 
vyberte položku On (Zapnuté).

Auto Exp. Level 
(Automatická 
úroveň expozície)

Lower (Nižšia): Zníži úroveň expozície

Standard (Štandardná): Štandardná 
úroveň expozície

Higher (Vyššia): Zvýši úroveň expozície

Nastavenie Popis

View and Print 
Photos (Fotografie 
zobrazit’ a vytlačit’)

Vytlačí len vybrané fotografie.

Print all 
(Tlačit’ všetko).

Vytlačia sa všetky fotografie.

Print Range 
(Tlač rozsahu)

Vytlačia sa fotografie v určitom 
rozsahu, napríklad fotografie 3 až 8.

Print Crop 
(Tlač výrezu)

Vytlačí sa len nastavený výrez 
fotografie (& str. 33).

Save to Memory 
Card (Uložit’ na 
pamät’ovú kartu)

Uloží fotografie na pamät’ovú kartu 
(& str. 35).

Rescan (Znovu 
naskenovat’)

Slúži na opätovné naskenovanie 
diapozitívov, filmu alebo negatívu.

1. Vyberte 
príslušnú 
možnost’.

2. Stlačte 
tlačidlo OK.
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11. Stlačením tlačidla u alebo d vyberte položku 
nastavenia. Potom tlačidlom OK nové nastavenie 
zaveďte.

12. Znovu stlačte tlačidlo OK a potom spustite tlač 
stlačením tlačidla x Štart.

Tlač je možné zrušit’ tlačidlom y Stop/Clear 
(Zastavit’/Zmazat’).

Obnova farieb pozitívov a negatívov
Pomocou funkcie Color Restoration (Obnova farieb) 
môžete obnovit’ staré vyblednuté negatívy alebo diapozitívy.

Ak chcete obnovit’ vyblednuté farby diapozitívov alebo 
negatívov, položte ich na platňu na dokumenty podľa 
pokynov na str. 30 alebo 31 a upravte nastavenie. 

1. Stlačte tlačidlo Diapozitív/negatív.

2. Vyberte typ filmu.

Ak skenujete diapozitívy, vyberte položku Color 
Positive(slide) (Farebný pozitív - diapozitív). Ak 
skenujete filmový pás, vyberte jednu z týchto možností.

■ Color Negative (Farebný negatív, vhodný pre 
väčšinu úloh skenovania),

■ BW Negative (Čb. negatív),

■ Color Positive(strip) (Farebný pozitív - pás).

Po zvolení nastavení stlačte tlačidlo OK.

3. Pre nastavenie Color Restoration (Obnova farieb) 
musí byt’ vybraná položka On (Zapnuté).

4. Ak tlačíte negatívy, filmy alebo diapozitívy, pokračujte 
od kroku 5 na str. 32.

Orezanie fotografie

Fotografie zaznamenané na diapozitívoch, negatívoch alebo 
filmoch je možné orezat’ a zväčšit’. Skôr než začnete, položte 
diapozitívy, negatívy alebo film na platňu na dokumenty 
(str. 30 alebo 31) a vložte papier, na ktorý chcete tlačit’ 
(& str. 4).

1. Stlačte tlačidlo Diapozitív/negatív.

Nastavenie Popis

Typ papiera Vyberte nastavenia podľa typu 
vloženého papiera (& str. 4).

Formát papiera Vyberte formát vloženého papiera.

Rozloženie 
stránky

Ak chcete tlačit’ bez bielych okrajov, 
vyberte položku Borderless (Bez 
okrajov). V opačnom prípade vyberte 
položku Border (Okraje).

Kvalita Vyberte kvalitu tlače.

Borderless 
Expansion 
(Rozšírenie tlače 
bez okrajov)

Upravte mieru zväčšenia obrazu 
pomocou nastavenia Borderless 
(Bez okrajov).

Standard (Štandardná): Nevytlačia sa 
žiadne okraje.

Mid (Stredná):Miera zväčšenia je nízka. 
(Môžu sa objavit’ okraje.)

Min (Minimálna):Miera zväčšenia je 
nižšia než pri nastavení 
Mid (Stredná). (Môžu 
sa objavit’ okraje.)

Filter (Filter) Pre čiernobielu tlač vyberte položku 
B&W (Čb.)
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2. Vyberte typ filmu.

Ak skenujete diapozitívy, vyberte položku Color 
Positive(slide) (Farebný pozitív - diapozitív/). Ak 
skenujete filmový pás, vyberte jednu z týchto možností.

■ Color Negative (Farebný negatív, vhodný pre 
väčšinu úloh skenovania),

■ BW Negative (Čb. negatív),

■ Color Positive(strip) (Farebný pozitív - pás).

Po zvolení nastavení stlačte tlačidlo OK. 

3. V prípade potreby upravte nastavenie Color 
Restoration (Obnova farieb) a Auto Exp. Level 
(Automatická úroveň expozície).

4. Stlačte tlačidlo OK. Tlačiareň EPSON STYLUS 
PHOTO RX spustí náhľady diapozitívov.

5. Stlačte tlačidlo OK, ak ste s náhľadom fotografie 
spokojní.

Ak chcete skenovat’ ďalšie predlohy, stlačte tlačidlo 
Spät’.

6. Tlačidlom l alebo r vyberte položku Print Crop (Tlač 
výrezu) a potom stlačte tlačidlo OK.

7. Tlačidlom l alebo r vyberte fotografiu, ktorú chcete 
orezat’, a potom stlačte tlačidlo OK.

8. Upravte oblast’ výrezu a spustite tlač podľa pokynov na 
str. 10. 
34 Tlač z diapozitívu alebo negatívu



Skenovanie na pamät’ovú kartu
S
lo

ve
n

sk
y

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX je možné použit’ na 
ukladanie fotografií, filmov alebo diapozitívov na pamät’ovú 
kartu. Tiež sa dá použit’ na skenovanie fotografií do počítača 
(pozrite pokyny v Používateľskej príručke na displeji).

Skenovanie fotografií
Zasuňte pamät’ovú kartu (& str. 15) a podľa nasledujúcich 
pokynov naskenujte fotografiu na kartu a uložte ju vo 
formáte JPEG. 

1. Otvorte kryt dokumentu.

2. Položte na platňu na dokumenty fotografiu lícom nadol 
a zarovnajte ju k hornému ľavému rohu (pozrite 
obrázok).

Poznámka:
Ak sú okraje skenovaného obrazu orezané, odsuňte fotografiu 
mierne od rohu.

3. Zatvorte kryt dokumentu. 

4. Stlačte tlačidlo Skenovat’.

5. Tlačidlom l alebo r vyberte položku Save to 
Memory Card (Uložit’ na pamät’ovú kartu) a potom 
stlačte tlačidlo OK.

6. Tlačidlami u, d, l a r vyberte nasledujúce možnosti:

7. Stlačte tlačidlo x Štart. Fotografia sa naskenuje a uloží 
na pamät’ovú kartu do priečinka EPSCAN. 

Po skončení skenovania sa objaví obrazovka s 
potvrdením. Poznamenajte si názov obrazu a jeho 
umiestnenie na karte. 

c Upozornenie:
❏ Počas skenovania neotvárajte jednotku skenera. Tlačiareň by sa 

mohla poškodit’ EPSON STYLUS PHOTO RX.

❏ Pamät’ovú kartu nevysúvajte ani nevypínajte tlačiareň EPSON 
STYLUS PHOTO RX, ak bliká indikátor činnosti pamät’ovej karty. 
Mohli by sa stratit’ dáta na karte.

Skenovanie filmov alebo 
diapozitívov 
Zasuňte pamät’ovú kartu (& str. 15) a podľa nasledujúcich 
pokynov naskenujte diapozitívy alebo film na kartu a uložte 
ju vo formáte JPEG. 

1. Vložte diapozitívy alebo film na platňu na dokumenty 
podľa pokynov na 30 alebo 31.

Nastavenie Popis

Scan area 
(Oblast’ skenovania)

Ak majú okraje fotografie svetlé 
farby, vyberte položku Max Area 
(Maximálna plocha). V opačnom 
prípade vyberte položku Auto 
Cropping (Automatické orezanie).

Typ dokumentu Vyberte položku Photograph 
(Fotografia).

Scan Quality 
(Kvalita skenovania)

Vyberte položku Photo (Fotografia).
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2. Zatvorte kryt dokumentu.

3. Stlačte tlačidlo Diapozitív/negatív. 

4. Vyberte typ filmu.

Ak skenujete diapozitívy, vyberte položku Color 
Positive(slide) (Farebný pozitív - diapozitív). Ak 
skenujete filmový pás, vyberte jednu z týchto možností:

■ Color Negative (Farebný negatív, vhodný pre 
väčšinu úloh skenovania),

■ BW Negative (Čb. negatív),

■ Color Positive(strip) (Farebný pozitív - pás).

Po zvolení nastavenia stlačte tlačidlo OK. 

5. V prípade potreby upravte nastavenie Color 
Restoration (Obnova farieb) a Auto Exp. Level 
(Automatická úroveň expozície).

6. Stlačte tlačidlo OK. Tlačiareň EPSON STYLUS 
PHOTO RX spustí náhľady diapozitívov.

7. Stlačte tlačidlo OK, ak ste s náhľadmi fotografií 
spokojní.

Ak chcete skenovat’ ďalšie predlohy, stlačte tlačidlo 
Spät’.

8. Tlačidlom l alebo r vyberte položku Save to 
Memory Card (Uložit’ na pamät’ovú kartu) a potom 
stlačte tlačidlo OK.

Na displeji tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX sa 
zobrazia prvé fotografie.

9. Tlačidlom l alebo r môžete zobrazit’ náhľad 
jednotlivých fotografií. 

10. Keď je fotografia zobrazená, môžete ju vybrat’ vložením 
začiarkavacieho políčka do poľa v hornom pravom 
rohu. Na to použite tlačidlo u alebo d. 

11. Po zvolení fotografií stlačte tlačidlo nastavenia tlače a 
potom stlačte tlačidlo r . Potom pomocou tlačidiel u a 
d vyberte pre nastavenie Quality (Kvalita) položku 
Photo (Fotografia; ak požadujete dobrú kvalitu) alebo 
Best Photo (Najlepšia; ak požadujete maximálnu 
kvalitu) a potom stlačte tlačidlo OK.

12. Opätovným stlačením tlačidla OK nové nastavenie 
zaveďte.

13. Stlačte tlačidlo x Štart. Fotografia sa naskenuje a uloží 
na pamät’ovú kartu do priečinka EPSCAN. 

Po skončení skenovania sa objaví obrazovka s 
potvrdením. Poznamenajte si názov obrazu a jeho 
umiestnenie na karte.

c Upozornenie:
Pamät’ovú kartu nevysúvajte ani nevypínajte tlačiareň EPSON 
STYLUS PHOTO RX, ak bliká indikátor činnosti pamät’ovej karty. 
Mohli by sa stratit’ dáta na karte.
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Ak máte mobilný telefón vybavený infračerveným portom, 
môžete odoslat’ obrazové súbory JPEG z telefónu do 
tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX a potom ich vytlačit’.

Tlač snímok
Skontrolujte, či mobilný telefón podporuje infračervený 
prenos dát.

1. Vložte požadovaný typ papiera (& str. 4).

2. Klepnite na tlačidlo Nastavenie.

3. Tlačidlom u alebo d vyberte položku PictBridge 
Setup (Nastavenie PictBridge) a potom stlačte 
tlačidlo r.

4. Pomocou displeja vyberte nastavenie tlače (& str. 17).

Pre nastavenie Small Image (Malý obrázok) musí byt’ 
vybraná položka On (Zapnuté); pozrite obrázok.

5. Po dokončení nastavenia tlače stlačte tlačidlo OK.

6. Namierte infračervený port telefónu na infračervený 
port tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX a odošlite 
snímky. Podrobnosti nájdete v príručke k mobilnému 
telefónu.

Ak prenos dát do tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO 
RX prebehne správne, spustí sa tlač.

Poznámka: 
❏ Dosah snímača infračerveného portu je 20 cm.

❏ Je možné odoslat’ až 10 obrazových súborov (maximálny celkový 
objem dát je 3 MB), vrátane dokumentov, ktoré sa tlačia.

❏ Prenos dát sa nemusí podarit’, ak na jeden alebo oba 
infračervené porty svieti slnečné svetlo alebo žiarivka.

Špecifikácie infračerveného 
pripojenia

Verzia V súlade so štandardom IrDA® 
(verzia 1.3, nízkonapät’ové zariadenia).

Maximálna rýchlost’ 
prenosu

Max. 4 megabity/s

Maximálna vzdialenost’ 20 cm

do 20 cm
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Údržba a preprava
Výmena atramentových 
zásobníkov
Ak sa míňa alebo úplne minie niektorý zo zásobníkov 
atramentu, na displeji sa zobrazí správa. Podľa ikony 
zobrazenej v dolnom pravom rohu displeja zistíte, ktorý 
zásobník sa míňa alebo minul.

Ak je zásobník starší než šest’ mesiacov, kvalita tlače sa môže 
zhoršit’. V prípade potreby vyčistite tlačovú hlavu (pozrite 
str. 40). Ak kvalita tlače stále nie je uspokojivá, možno bude 
nutné zásobník vymenit’.

Kontrola stavu atramentu
Stav atramentu zistíte nasledujúcim spôsobom: 

1. Klepnite na tlačidlo Nastavenie.

2. Tlačidlom u alebo d vyberte položku Ink Levels 
(Hladiny atramentu) a potom stlačte tlačidlo r.

Zobrazí sa symbol znázorňujúci zvyšné množstvo 
atramentu v každom zásobníku. 

Y (Žltá), B (Čierna), LC (Svetlá azúrová), LM (Svetlá 
purpurová), M (Purpurová) a C (Azúrová).

3. Po kontrole hladiny atramentu stlačte tlačidlo OK.

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

Nákup zásobníkov atramentu
Tieto atramentové zásobníky Epson spotrebujte do šiestich 
mesiacov od dátumu inštalácie, prípadne do dátumu 
skončenia životnosti. 

c Upozornenie:
Na zaistenie maximálnej kvality používajte atramentové zásobníky 
Epson. Zásobníky znovu nenapĺňajte. Produkty iných výrobcov 
môžu spôsobit’ poškodenie zariadenia, na ktoré sa nebude 
vzt’ahovat’ záruka spoločnosti Epson, a za určitých okolností môže 
zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX fungovat’ neočakávaným 
spôsobom.

Zásobníky atramentu – bezpečnostné 
pokyny

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 predišli poškodeniu tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO 

RX, tlačovú hlavu nikdy neposúvajte ručne.

❏ Len čo sa atramentový zásobník vyprázdni, nie je možné 
pokračovat’ v kopírovaní ani tlači, hoci ostatné zásobníky stále 
obsahujú atrament. 

❏ Spotrebovaný zásobník nechajte v tlačiarni EPSON STYLUS 
PHOTO RX až do výmeny. V opačnom prípade by zvyšný 
atrament v tryskách tlačovej hlavy mohol vyschnút’. 

❏ 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 sa však spotrebuje 
určité množstvo atramentu, pretože EPSON STYLUS PHOTO 
RX automaticky kontroluje spoľahlivost’ zásobníka.

Vytiahnutie a inštalácia 
atramentových zásobníkov
Pripravte si nový atramentový zásobník. Len čo začnete, 
musíte všetky kroky výmeny vykonat’ v rámci jednej operácie. 

1. Ďalej postupujte takto:

■ Atramentový zásobník je prázdny:
Pomocou správy na displeji zistíte, ktorý zásobník 
je prázdny, a potom stlačte tlačidlo OK.

Farba Číslo súčasti

Čierna T0481

Azúrová T0482

množstvo atramentu

Purpurová T0483

Žltá T0484

Svetlá azúrová T0485

Svetlá purpurová T0486

Farba Číslo súčasti
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■ Atrament v zásobníku sa míňa:
Podľa ikony zobrazenej v dolnom pravom rohu 
displeja zistíte, ktorý zásobník sa míňa alebo 
skontrolujte hladinu atramentu podľa pokynov 
nastr. 38. Stlačte tlačidlo Nastavenie. 
Tlačidlom u alebo d vyberte položku Change Ink 
Cartridge (Vymenit’ zásobník atramentu) a potom 
stlačte tlačidlo r. Len čo sa zobrazí výzva na 
potvrdenie, stlačte tlačidlo x Štart.

2. Zdvihnite jednotku skenera a sprístupníte oblast’ 
tlačiarne.

3. Otvorte kryt zásobníka.

c Upozornenie:
Nikdy neotvárajte kryt zásobníkov, ak sa posúva tlačová hlava. 
Počkajte, kým sa zásobníky posunú do polohy pre výmenu.

4. Vytiahnite požadovaný zásobník. Stlačte výstupok na 
zadnej strane zásobníka a vytiahnite ho smerom nahor. 
Zásobník náležitým spôsobom zlikvidujte. 
Nedemontujte použitý zásobník a nedopĺňajte v ňom 
atrament.

5. Vybaľte nový zásobník.

6. Vložte nový zásobník do držiaka a zatlačte ho nadol 
(musí zaklapnút’).

Ak je potrebné vymenit’ ďalšie zásobníky atramentu, 
zopakujte kroky 4 až 6 a potom pokračujte ďalším 
krokom.

7. Zatvorte kryt atramentových zásobníkov a 
zaklapnite ho.

c Upozornenie:
Ak kryt nie je možné zatvorit’, skontrolujte, či sú všetky 
zásobníky správne usadené. Pri zatlačení na každý zásobník 
musíte počut’ zaklapnutie. Nikdy kryt nezatvárajte násilím.

8. Zatvorte jednotku skenera.

9. Stlačte tlačidlo OK.

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX spustí 
dopĺňanie atramentu a na displeji sa objaví správa 
Charging ink. Please wait. (Dopĺňa sa atrament. 
Čakajte.).

Počkajte, kým sa na displeji nezobrazí správa Ink 
cartridge replacement is complete. (Výmena 
zásobníka atramentu je dokončená). Potom môžete 
znovu tlačit’. 

c Upozornenie:
V priebehu dopĺňania atramentu tlačiareň nikdy nevypínajte 
EPSON STYLUS PHOTO RX, pretože sa tým zbytočne 
spotrebuje atrament.
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Kontrola a čistenie tlačovej 
hlavy
Ak je výtlačok príliš svetlý alebo ak na ňom chýbajú farby 
alebo ak sú na výtlačku svetlé či tmavé pruhy, je nutné vyčistit’ 
tlačovú hlavu. Týmto postupom sa vyčistia trysky tlačovej 
hlavy, ktoré sa upchajú, ak tlačiareň EPSON STYLUS 
PHOTO RX nebudete dlhší čas používat’. 

Poznámka:
Predný zásobník musí byt’ v polohe pre papier (nižšia poloha) a 
priečinok na disky CD/DVD nesmie byt’ v tlačiarni EPSON STYLUS 
PHOTO RX zasunutý. Podrobné informácie nájdete v časti 
”Vloženie papiera” na strane 4.

Rady:
Z dôvodu zachovania kvality tlače odporúčame tlačiareň EPSON 
STYLUS PHOTO RX zapnút’ aspoň raz za mesiac.

Kontrola tlačovej hlavy
Vytlačením vzoru na kontrolu trysiek môžete zistit’, či nie sú 
upchané niektoré trysky tlačovej hlavy. Prípadne môžete 
tento vzor vytlačit’ i po vyčistení tlačovej hlavy.

1. Klepnite na tlačidlo Nastavenie. (Ak ste práve 
dokončili čistenie tlačovej hlavy, môžete spustit’ 
kontrolu trysiek tlačidlom x Štart.)

2. Tlačidlom u alebo d vyberte položku Nozzle Check 
(Kontrola trysiek) a potom stlačte tlačidlo r. 

3. Skontrolujte, či je vložený papier. Stlačením tlačidla 
x Štart vytlačíte vzorku na kontrolu trysiek.

4. Skontrolujte vytlačený vzor na kontrolu trysiek. Čiary 
nesmú byt’ prerušované (pozrite obrázok). 

■ Ak sa vzor vytlačí správne, stlačením tlačidla 
Spät’ obnovte predchádzajúci režim. 

■ Ak čiary budú prerušené (pozrite obrázok), 
tlačidlom x Štart spustíte čistenie tlačovej hlavy 
podľa pokynov v nasledujúcej časti.

Čistenie tlačovej hlavy
Nasledujúci postup slúži na vyčistenie tlačovej hlavy, ktorá 
zabezpečuje správne nanášanie atramentu. Pri čistení 
tlačovej hlavy sa spotrebúva atrament, preto čistenie 
vykonávajte len ak sa zhorší kvalita tlače. 

Poznámka:
Ak sa na displeji zobrazia informácie o tom, že sa míňa alebo minul 
atrament, čistenie tlačovej hlavy nie je možné vykonat’ . Najskôr 
vymeňte označený zásobník atramentu.

1. Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX musí byt’ 
zapnutá, nesmie však tlačit’. 

2. Klepnite na tlačidlo Nastavenie.

3. Tlačidlom u alebo d vyberte položku Head Cleaning 
(Čistenie hlavy) a potom stlačte tlačidlo r.

4. Stlačením tlačidla x Štart spustite čistenie tlačovej 
hlavy.

Čistenie trvá približne 60 sekúnd. Počas čistenia bude 
na displeji zobrazená správa Print head cleaning in 
progress. Please wait. (Prebieha čistenie hlavy. 
Čakajte).

c Upozornenie:
Počas čistenia tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX nikdy 
nevypínajte, v opačnom prípade by sa zariadenie mohlo 
poškodit’ . 

5. Po skončení čistenia stlačením tlačidla x Štart 
skontrolujte výsledok vytlačenia vzoru na kontrolu 
trysiek.

Ak sa kvalita nezlepší ani po troch či štyroch cykloch 
čistenia, skúste problém odstránit’ podľa pokynov 
začínajúcich na str. 42. Podobne môžete tlačit’ EPSON 
STYLUS PHOTO RX vypnút’ cez noc, vďaka čomu sa 
umožní zmäknutie uschnutého atramentu. Potom skúste 
čistenie tlačovej hlavy zopakovat’.

Nastavenie tlačovej hlavy
Ak sa na výtlačku objavia nerovné zvislé čiary alebo ak je 
výtlačok zrnitý, možno bude nutné nastavit’ tlačovú hlavu. 

Poznámka:
Predný zásobník musí byt’ v polohe pre papier (nižšia poloha) a 
priečinok na disky CD/DVD nesmie byt’ v tlačiarni EPSON STYLUS 
PHOTO RX zasunutý. Podrobné informácie nájdete v časti 
”Vloženie papiera” na strane 4.

1. Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX musí byt’ 
zapnutá, nesmie však tlačit’.

2. Vložte niekoľko listov bežného papiera.

3. Klepnite na tlačidlo Nastavenie.

4. Tlačidlom u alebo d vyberte položku Head 
Alignment (Nastavenie hlavy) a potom stlačte 
tlačidlo r.

5. Tlač vzoru na nastavenie hlavy spustíte stlačením 
tlačidla x Štart.

Vytlačí sa nasledujúca stránka nastavenia.

Poznámka:
Počas tlače vzoru pre nastavenie hlavy nepoužívajte tlačidlo 
y Stop/Clear (Zastavit’/Zmazat’).
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6. Prezrite si vzor č. 1 a nájdite čast’, ktorá je vytlačená 
najvyrovnanejšie (bez rozmazaných čiar a šmúh).

7. Stlačte tlačidlo r a pomocou tlačidla u alebo d vyberte 
číslo vzoru.

8. Stlačte tlačidlo OK a zadajte čísla ostatných vzorov 
rovnakým spôsobom.

9. Po skončení stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa správa 
Print head alignment is complete. (Nastavenie 
tlačovej hlavy je dokončené). Tlačidlom OK obnovíte 
režim Setup (Nastavenie). 

Preprava tlačiarne EPSON 
STYLUS PHOTO RX
Ak potrebujete tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX 
prepravit’ na iné miesto, zabaľte ju do pôvodnej škatule alebo 
inej škatule vhodných rozmerov.

c Upozornenie:
❏ Pri skladovaní alebo preprave tlačiareň EPSON STYLUS 

PHOTO RX neklopte, neukladajte ju zvislo ani ju neprevracajte, 
mohol by vytiect’ atrament zo zásobníkov.

❏ Nechajte zásobníky atramentu nainštalované; počas prepravy by 
sa tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX mohla poškodit’.

1. Odstráňte všetok papier z podávača listov a vypnite 
tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX.

2. Otvorte jednotku skenera a skontrolujte, či je tlačová 
hlava v správnej (východiskovej) polohe, t. j. vpravo.

3. Zatvorte jednotku skenera.

4. Otvorte kryt dokumentu a aktiváciou prepravného 
zámku zabezpečte skener (pozrite nasledujúci 
obrázok).

5. Odpojte napájací kábel od zdroja napájania a odpojte 
kábel USB od počítača. 

6. Zatvorte podperu papiera, predný zásobník a 
predný kryt.

7. Zabaľte tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX 
do škatule; použite ochranný materiál dodaný so 
zariadením.

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX sa počas prepravy 
nesmie nakláňat’. Po preprave nezabudnite odomknút’ 
skener. 

Zmena jazyka informácií 
zobrazovaných na displeji
Jazyk používateľského rozhrania zobrazovaného na displeji 
je možné zmenit’.

1. Klepnite na tlačidlo Nastavenie.

2. Tlačidlom u alebo d vyberte položku Language 
(Jazyk) a potom stlačte tlačidlo r.

3. Stlačením tlačidiel u alebo d vyberte požadovaný jazyk.

4. Stlačte tlačidlo OK.
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Riešenie problémov
Ak nastanú problémy so zariadením EPSON STYLUS 
PHOTO RX, prejdite hlásenie na displeji, skontrolujte trysky 
(& str. 40) alebo si prečítajte čast’ „Problémy a ich riešenie“ 
na strane 42. 

Chybové hlásenia
Pomocou správ na displeji je možné určit’ a vyriešit’ väčšinu 
problémov. Ak hlásenie na displeji na vyriešenie problému 
nestačí, použite odporúčané riešenie v nasledujúcej tabuľke.

Poznámka:
Riešenia sú uvedené pre problémy, ktoré sa vyskytujú pri 
samostatnom používaní tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX. 
Podrobné informácie o riešení problémov pri tlači, skenovaní, kvalite 
tlače alebo pripojení k počítaču nájdete v online Používateľskej 
príručke.

Problémy a ich riešenie
Ak pri použití tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX 
vzniknú problémy, skontrolujte riešenia uvedené nižšie.

Problémy s inštaláciou
Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX je po zapnutí 
hlučná. 

■ Skontrolujte, či ochranná páska neblokuje tlačovú 
hlavu.

■ Skontrolujte, či je prepravná zámka v odomknutej 
polohe, pozrite list Prvé kroky.

Po odblokovaní tlačovej hlavy alebo skenera vypnite 
napájanie. Chvíľu počkajte a potom tlačiareň znovu zapnite.

chybové hlásenia riešenie

A printer error occurred. 
(Vyskytla sa chyba 
tlačiarne). Please see 
your manual. (Pozrite 
príručku).

Vypnite a znovu zapnite tlačiareň 
EPSON STYLUS PHOTO RX. 
Skontrolujte, či v tlačiarni nezostali 
ochranné pásky a papiere. Ak sa 
stále zobrazuje chybové hlásenie, 
obrát’te sa na predajcu.

A scanner error has 
occurred. (Vyskytla sa 
chyba skenera). Please 
see your manual. (Pozrite 
príručku).

Vypnite a znovu zapnite tlačiareň 
EPSON STYLUS PHOTO RX. 
Potom skontrolujte, či je prepravná 
zámka uvoľnená. Ak sa stále 
zobrazuje chybové hlásenie, 
obrát’te sa na predajcu.

Service required. 
(Vyžaduje servis). Parts 
inside your printer are 
near the end of their 
service life. (Niektoré 
súčasti v tlačiarni sú 
takmer na konci 
životnosti). See your 
manual for details. 
(Podrobnosti nájdete 
v príručke).

Podložka na zachytávanie 
odpadového atramentu je takmer 
nasýtená. Obrát’te sa na predajcu.

Service required. 
(Vyžaduje servis). Parts 
inside your printer are 
near the end of their 
service life. (Súčasti 
v tlačiarni sú takmer na 
konci životnosti). See 
your manual for details. 
(Podrobnosti nájdete 
v príručke).

Cannot recognize the 
USB device. (Nie je 
možné rozpoznat’ 
zariadenie USB).

Skontrolujte, či bola pamät’ová karta 
vložená správne. Ak ste pripojili 
pamät’ové zariadenie USB, 
skontrolujte, či je správne pripojené.

Cannot recognize the 
memory card or disk. 
(Nie je možné rozpoznat’ 
pamät’ovú kartu alebo 
disk).

Skontrolujte, či sú pamät’ová karta 
alebo úložný disk vložené správne. 
Skontrolujte, či sa nevyskytli 
problémy s kartou alebo diskom, 
a skúste to znovu.

A problem occurred while 
formatting. (Počas 
formátovania sa vyskytol 
problém). Formatting 
cancelled. (Formátovanie 
bolo zrušené).

Zopakujte postup. Ak sa chyba 
vyskytne znovu, problém môže 
spočívat’ v pamät’ovej karte alebo 
úložnom disku. Skontrolujte kartu 
alebo disk a skúste to znovu.

An error occurred while 
saving. (V priebehu 
ukladania sa vyskytla 
chyba). Save canceled. 
(Ukladanie bolo zrušené).

An error occurred while 
clearing files. (V priebehu 
mazania súborov sa 
vyskytla chyba). 
Operation canceled. 
(Operácia bola zrušená).

Cannot create a folder on 
the memory card or disk. 
(Na pamät’ovej karte 
alebo disku nie je možné 
vytvorit’ priečinok). 
Operation canceled. 
(Operácia bola zrušená). 

Vložte inú pamät’ovú kartu a skúste 
to znovu.

Print head cleaning failed. 
(Zlyhanie čistenia 
tlačovej hlavy).

Zopakujte postup. Ak sa stále 
zobrazuje toto chybové hlásenie, 
obrát’te sa na predajcu.

Cannot perform print 
head cleaning due to 
low ink level. (Čistenie 
tlačovej hlavy nie je 
možné vykonat’ kvôli 
nedostatku atramentu).

Skontrolujte hladiny atramentu 
a v prípade potreby vymeňte 
zásobník atramentu (pozrite 
str. 38). Potom to skúste znovu. 

chybové hlásenia riešenie
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Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX je po nainštalovaní 
atramentového zásobníka hlučná. 

■ Po inštalácii atramentovej kazety musí tlačiareň EPSON 
STYLUS PHOTO RX zaviest’ atrament do systému 
dodávky atramentu. Počkajte, kým tento proces 
neskončí (z displeja zmizne správa Charging – 
Dopĺňanie). Potom tlačiareň vypnite. Ak ju vypnete 
predčasne, pri ďalšom zapnutí sa môže zbytočne 
spotrebovat’ atrament.

■ Skontrolujte, či sú zásobníky atramentu správne 
zasunuté a či v tlačiarni EPSON STYLUS PHOTO RX 
nezostal žiadny obalový materiál. Otvorte kryt 
zásobníkov a zasuňte zásobníky úplne nadol (musia 
zaklapnút’). Vypnite tlačiareň, počkajte chvíľu a potom 
ju znovu zapnite.

Položky na displeji nie sú v požadovanom jazyku.

Ak sa položky na displeji nezobrazujú v požadovanom 
jazyku, vyberte v ponuke Setup (Nastavenie) požadovaný 
jazyk. Podrobnosti sú uvedené v časti „Zmena jazyka 
informácií zobrazovaných na displeji“ na strane 41.

Problémy s tlačou a kopírovaním
Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX je zapnutá, ale 
netlačí. 

■ Skontrolujte, či je kábel USB na oboch koncoch správne 
pripojený.

■ Spustite kontrolu trysiek popísanú na str. 40. Ak 
tlačiareň netlačí, možno bude nutné vyčistit’ tlačovú 
hlavu. 

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX vydáva zvuky, ako 
keby tlačila, ale nič sa nevytlačí.

■ Možno je potrebné vyčistit’ trysky tlačovej hlavy; 
& str. 40.

■ Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX musí byt’ 
umiestnená na rovnom a stabilnom povrchu.

Výtlačok má nesprávne okraje. 

■ Skontrolujte, či nastavenie veľkosti papiera zodpovedá 
vloženému papieru.

■ Nastavte správne okraje pre veľkost’ vloženého papiera.

■ Papier musí byt’ vložený krátkou stranou na pravej 
strane podávača listov. Vodidlo okraja musí mierne 
priliehat’ k ľavej strane papiera. 

■ Nevkladajte naraz príliš veľa listov (aby ste nepresiahli 
šípku c na ľavom vodidle okraja). Ďalšie informácie 
nájdete v časti & str. 4.

■ Vyberte položku Actual (Skutočná veľkost’) namiesto 
položky Auto Fit Page (Automatické prispôsobenie 
na stránku) alebo upravte nastavenie zmeny mierky.

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX tlačí prázdne 
stránky. 

■ Skontrolujte, či nastavenie veľkosti papiera zodpovedá 
vloženému papieru (& str. 4).

■ Možno je potrebné vyčistit’ trysky tlačovej hlavy 
(& str. 40). 

Tlač je príliš tmavá. 

Pri kopírovaní stlačte 
tlačidlo Nastavenie 
tlače a upravte nastavenie 
Copy Density (Sýtost’ 
kópie).

Problémy so skenovaním
Okienko jednotky pre filmy nie je zapnuté. 

■ Z dôvodu úspory energie sa lampa automaticky vypne 
(úsporný režim); zapne sa pri spúšt’aní skenovania.

■ Skontrolujte, či je tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO 
RX pripojená k fungujúcej elektrickej zásuvke. 

Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX neskenuje.

■ Počkajte, kým sa nezapne okienko jednotky pre filmy 
(zariadenie pripravené na skenovanie). Aby sa lampa 
zapla, možno bude nutné zobrazit’ náhľad skenovanej 
predlohy. 

■ Ak skenujete diapozitívy, negatívy alebo film, vytiahnite 
bielu podložku na dokumenty a umiestnite držiak filmu 
požadovaným spôsobom.

Problémy s podávaním papiera
Papier nie je správne podávaný alebo uviazol.

■ Ak papier nie je správne podávaný, vytiahnite ho 
z podávača. Prelistujte ho, potom vložte k pravej hrane 
a prisuňte k nemu ľavé vodidlo okraja (nie však príliš 
tesne). Nevkladajte naraz príliš veľa listov (aby ste 
nepresiahli šípku c na ľavom vodidle okraja). Ďalšie 
informácie nájdete v časti & str. 4.

■ Ak papier uviazne, stlačením tlačidla x Štart vysuňte 
uviaznutý papier. Ak sa papier nevysunie, vypnite 
napájanie, zdvihnite jednotku skenera a vytiahnite 
z vnútornej časti všetok papier, vrátane útržkov. Vložte 
papier opatrne spät’, znovu zapnite napájanie a stlačte 
tlačidlo x Štart.

■ Ak je uviaznutie papiera časté, skontrolujte, či ľavé 
vodidlo okraja nedolieha k papieru príliš tesne. Skúste 
vložit’ menej listov papiera. Nevkladajte naraz príliš veľa 
listov (aby ste nepresiahli šípku c na ľavom vodidle 
okraja); & str. 4.
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Problémy s kvalitou tlače
Na výtlačkoch alebo kópiách sú pásy (svetlé čiary).

■ Vyčistite tlačovú hlavu (& str. 40).

■ Vyberte správny typ papiera (& str. 4).

■ Tlačová strana papiera (belšia alebo lesklejšia) musí 
smerovat’ nahor. 

■ Možno je nutné vymenit’ zásobníky atramentu 
(& str. 38).

■ Nastavte tlačovú hlavu (& str. 40). 

Výtlačok je rozmazaný alebo sú na ňom šmuhy. 

■ Papier nesmie byt’ skrútený ani pokrčený (belšia alebo 
lesklejšia strana musí smerovat’ nahor). Vložte nový 
papier tlačovou stranou nahor.

■ Použite so špeciálnym papierom podkladový list alebo 
vkladajte jeden list po druhom.

■ Nastavte tlačovú hlavu (& str. 40).

■ Zhotovte niekoľko kópií, ale na platňu dokumentu 
nevkladajte žiadny dokument.

■ Požívajte výhradne papier odporúčaný spoločnost’ou 
Epson a originálne zásobníky Epson.

Výtlačky sú slabé alebo neúplné. 

■ Vyčistite tlačovú hlavu (& str. 40).

■ Zásobník atramentu môže byt’ starý alebo sa v ňom míňa 
atrament (& str. 38). 

■ Vyberte správny typ papiera. & str. 4.

■ Skontrolujte, či papier nie je poškodený, znečistený 
alebo vložený tlačovou stranou nadol. Ak áno, vložte 
papier belšou alebo lesklejšou stranou nahor. 

Tlač je zrnitá. 

■ Vyberte nastavenia kvality Best Photo (Najlepšia). 

■ Ak tlačíte alebo kopírujete fotografie, nevyrábajte príliš 
veľké zväčšeniny. Skúste fotografiu vytlačit’ s menším 
pomerom zväčšenia.

■ Nastavte tlačovú hlavu (& str. 40).

Na výtlačkoch sú nesprávne alebo chýbajúce farby. 

■ Vyčistite tlačovú hlavu (& str. 40).

■ Zásobník atramentu môže byt’ starý alebo sa v ňom míňa 
atrament (& str. 38). 

■ Skontrolujte, či je vložený správny papier a či ste 
pomocou ovládacieho panela vybrali vhodné 
nastavenie.

■ Skontrolujte, či nepoužívate špeciálny efekt meniaci 
farby obrazu, napríklad sépiový efekt.

■ Ak sa minie papier, čo najskôr ho doplňte. Ak tlačiareň 
EPSON STYLUS PHOTO RX ponecháte bez papiera 
príliš dlho, farby nasledujúcej kópie alebo výtlačku 
nemusia byt’ správne.

Rôzne problémy s tlačou
Nesprávna veľkost’ alebo poloha obrazu. 

■ Skontrolujte správnost’ nastavenia možností papiera 
alebo rozvrhnutia. Skontrolujte na displeji nastavenie 
rozvrhnutia.

■ Skontrolujte, či je predloha umiestnená na platni na 
dokumenty správne (& str. 8).

Problémy s kvalitou skenovaného 
obrazu
Naskenovaný obraz je 
rozmazaný alebo 
zdeformovaný. 

■ Skontrolujte, či 
predloha rovnomerne 
prilieha k platni na 
dokumenty. Ak je 
rozmazaná len čast’ 
obrazu, predloha môže byt’ pokrčená alebo zvlnená.

■ Vyčistite platňu na dokumenty čistou a suchou 
handričkou (neodporúčame papierové uteráky). Ak 
sa sklo nedá vyčistit’, použite mäkkú látku s malým 
množstvom prostriedku na čistenie skla. Na skle nesmú 
zostat’ zvyšky čistiaceho prostriedku. Nestriekajte 
prostriedok na čistenie skla priamo na sklo.

■ Tlačiareň EPSON STYLUS PHOTO RX nesmie byt’ 
naklonená ani umiestnená na šikmom povrchu.
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Naskenuje sa len čast’ 
obrazu. 

Obraz predlohy na 
okrajoch skla skenera sa 
nenaskenuje. Posuňte 
fotografiu mierne od 
okrajov skla.

Súbor je príliš veľký.

Skúste zmenit’ nastavenie kvality. 

Na obraze sa objaví bodkovaná čiara.

■ Vyčistite platňu na dokumenty čistou a suchou 
handričkou (neodporúčame papierové uteráky). Ak 
sa platňa nedá vyčistit’, použite mäkkú látku s malým 
množstvom prostriedku na čistenie skla. Na skle nesmú 
zostat’ zvyšky čistiaceho prostriedku. Nestriekajte 
prostriedok na čistenie skla priamo na sklo.

■ Ak sa čiara vyskytuje len na výtlačku, možno bude 
potrebné vyčistit’ tlačovú hlavu (& str. 40).

Služby zákazníkom

Kontakty na strediská pre služby 
zákazníkom
Ak sa počas prevádzky výrobku Epson vyskytnú problémy, 
ktoré sa nedajú odstránit’ podľa pokynov uvedených v 
dokumentácii k produktu, obrát’te sa na stredisko služieb 
zákazníkom. Informácie o kontakte na podporu zákazníkom 
spoločnosti EPSON nájdete v dokumente Pan-European 
Warranty Document. Zamestnanci strediska služieb 
zákazníkom vám dokážu pomôct’ rýchlejšie, ak im 
poskytnete nasledujúce údaje:

■ sériové číslo zariadenia
(štítok so sériovým číslom sa zvyčajne nachádza na 
zadnej strane zariadenia);

■ model výrobku;

■ verzia softvéru zariadenia
(klepnite na položku About /O aplikácii/, Version 
Info /Informácie o verzii/ alebo na iné tlačidlo v softvéri 
zariadenia);

■ značka a model počítača;

■ názov a verzia operačného systému počítača;

■ názvy a verzie softvérových aplikácií, ktoré s výrobkom 
zvyčajne používate.

Webové stránky technickej podpory
Navštívte stránky na adrese http://www.epson.com a vyberte 
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 s problémami, ktoré nie je možné vyriešit’ 
pomocou informácií na riešenie problémov v dokumentácii 
tlačiarne.
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Upozornenie
Dôležité bezpečnostné 
pokyny
Pred použitím zariadenia EPSON STYLUS PHOTO RX si 
prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny: 

■ Používajte len napájací kábel dodaný so zariadením 
EPSON STYLUS PHOTO RX. Použitie iného kábla 
môže spôsobit’ požiar alebo úraz elektrickým prúdom. 
Kábel nepoužívajte s inými zariadeniami.

■ Dbajte na to, aby napájací kábel, ktorý používate, spĺňal 
všetky miestne bezpečnostné normy. 

■ Používajte typ zdroja, ktorý je uvedený na štítku .

■ Zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX umiestnite 
v blízkosti elektrickej zásuvky, kde sa dá jednoducho 
vytiahnut’ napájací kábel.

■ Nedovoľte, aby sa napájací kábel poškodil.

■ Ak na zapojenie zariadenia EPSON STYLUS PHOTO 
RX používate predlžovaciu šnúru, skontrolujte, či 
celková kapacita prúdu pre všetky zariadenia zapojená 
pomocou tejto šnúry neprekračuje kapacitu šnúry 
v ampéroch. Taktiež skontrolujte, či celkový príkon 
všetkých zariadení pripojených do siet’ovej zásuvky 
nepresahuje prúdovú zat’ažiteľnost’ siet’ovej zásuvky.

■ Neumiestňujte zariadenie do prostredia s výrazne 
premenlivou teplotou a vlhkost’ ou, do prašného 
prostredia ani do prostredia, kde by mohlo byt’ vystavené 
vibráciám.

■ Z dôvodu dostatočného vetrania ponechajte okolo 
zariadenia EPSON STYLUS PHOTO RX primeraný 
priestor.

■ Zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX 
neumiestňujte v blízkosti kúrenia, ventilačných otvorov 
ani na priame slnečné svetlo.

■ Umiestnite zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX 
na rovný pevný povrch, ktorý na všetkých stranách 
presahuje základňu zariadenia. Zariadenie nebude plne 
funkčné, ak bude naklonené alebo postavené našikmo. 

■ Zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX umiestnite 
aspoň 10 cm od steny.

■ Dávajte pozor, aby sa na zariadenie EPSON STYLUS 
PHOTO RX nevyliala žiadna tekutina.

■ Nepoužívajte vnútri alebo v blízkosti zariadenia EPSON 
STYLUS PHOTO RX aerosólové produkty obsahujúce 
horľavé plyny. Mohol by vzniknút’ požiar.

■ Kryt dokumentu nikdy neotvárajte pod uhlom väčším, 
než aký je vymedzený konštrukciou ani na zariadenie 
EPSON STYLUS PHOTO RX nestavajte t’ ažké 
predmety.

■ Nezakrývajte otvory na skrini ani do nich nezasúvajte 
žiadne predmety.

■ Okrem prípadov výslovne popísaných v tejto príručke 
sa zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX nesnažte 
sami opravovat’ .

■ V nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie EPSON 
STYLUS PHOTO RX od elektrickej siete a zverte 
opravu kvalifikovanému servisnému technikovi: je 
poškodený napájací kábel alebo zástrčka; do zariadenia 
prenikla kvapalina; zariadenie spadlo alebo má 
poškodenú skriňu, zariadenie nefunguje normálne alebo 
vykazuje výraznú zmenu funkčnosti. Nastavujte iba tie 
ovládacie prvky, ktoré sú popísané v pokynoch pre 
činnost’ prístroja.

■ Zariadenie EPSON STYLUS PHOTO RX pri 
skladovaní ani pri preprave neklopte, nestavajte na bok 
ani neprevracajte. V opačnom prípade by zo zásobníkov 
mohol uniknút’ atrament.

■ Pri zatváraní jednotky skenera dajte pozor, aby ste si 
neporanili prsty.

Bezpečnostné pokyny na použitie 
atramentových zásobníkov
■ Atramentové zásobníky uchovávajte mimo dosahu detí 

a nepite ich obsah.

■ Pri manipulácii s použitým atramentovým zásobníkom 
buďte opatrní, pretože okolo otvoru pre prívod 
atramentu môžu byt’ zvyšky atramentu. Ak sa vám 
atrament dostane na pokožku, dôkladne ju umyte 
mydlom a vodou. Ak sa vám dostane do očí, ihneď 
ich vypláchnite vodou. Ak by ste mali nejaké problémy 
alebo spozorujete zhoršenie zraku, ihneď navštívte 
lekára.

■ Počas tlače nedávajte ruky do zariadenia EPSON 
STYLUS PHOTO RX a nedotýkajte sa zásobníkov 
atramentu.

■ Atramentovými zásobníkmi netrepte. Mohlo by to 
spôsobit’ únik atramentu.

■ Nainštalujte zásobník atramentu bezprostredne po 
vytiahnutí z obalu. Ak necháte zásobník nezabalený 
dlhší čas pred použitím, môže sa zhoršit’ kvalita tlače.
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■ Neodstraňujte ani neodtŕhajte štítok na zásobníku, 
mohlo by to spôsobit’ únik atramentu.

■ Nedotýkajte sa zeleného integrovaného obvodu, ktorý 
sa nachádza na bočnej strane kazety. Mohla by sa 
narušit’ správna prevádzka a tlač.

■ Ak vyt’ ahujete zásobník atramentu a plánujete ho použit’ 
neskôr, chráňte oblast’ na odčerpávaní atramentu pred 
nečistotami a prachom; zásobník skladujte v rovnakom 
prostredí, v akom je zariadenie EPSON STYLUS 
PHOTO RX. V časti na odčerpávanie atramentu je 
uzáver, takže nemusíte túto oblast’ zakrývat’. Zabráňte 
však kontaktu iných predmetov so zásobníkom, mohli 
by sa znečistit’. Nedotýkajte sa tejto časti ani jej okolia.

Súlad s programom ENERGY 
STAR®

Ako partner programu ENERGY 
STAR Partner, Epson potvrdzuje, 
že tento produkt spĺňa požiadavky 
smernice ENERGY STAR pre úsporu 
energie.

Medzinárodný program ENERGY STAR Office 
Equipment Program predstavuje dobrovoľné partnerstvo 
v oblasti kancelárskeho a počítačového priemyslu, ktoré si 
kladie za cieľ propagáciu úsporných počítačov, monitorov, 
tlačiarní, faxov, kopírok, skenerov a multifunkčných 
zariadení s cieľom obmedzit’ znečistenie životného 
prostredia v dôsledku výroby elektrickej energie. Logo 
a štandard týchto zariadení je jednotný vo všetkých 
zúčastnených krajinách.

Autorské práva
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, ktoré 
obsahuje táto publikácia sú určené iba na použitie s daným 
produktom. 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™ a Exceed Your Vision sú ochranné známky 
spoločnosti Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ a logo PRINT Image Matching 
sú ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation. 
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Všetky práva 
vyhradené.

USB DIRECT-PRINT™ a logo USB DIRECT-PRINT sú 
ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation. 
Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Všetky práva 
vyhradené.

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

Macintosh® je registrovaná ochranná známka 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.

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.

Zip® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Iomega 
Corporation.

Všeobecná poznámka:Ďalšie tu použité názvy produktov 
slúžia len na identifikačné účely a môžu byt’ ochrannými 
známkami príslušných vlastníkov. Spoločnost’ Epson sa 
vzdáva akýchkoľvek a všetkých práv na tieto známky.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. All rights 
reserved.
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A
atramentové zásobníky

bezpečnostné pokyny, 46 to 47
kontrola stavu atramentu, 38
výmena, 38 to 39

B
Bezpečnostné pokyny, 46 to 47
bezpečnostné pokyny, 46 to 47

C
CD, ukladanie súborov na, 27
CD/DVD

kopírovanie, 11
tlač, 22 to 24
úprava polohy tlače, 7
vysunutie, 7
zavádzanie, 6

chybové hlásenia, 42

D
diapozitívy

obnova farieb, 33
skenovanie na pamät’ovú kartu, 35 to 36
tlač z, 30 to 34

digitálny fotoaparát
kompatibilné súbory, 29
pripojenie k tlačiarni, 29
tlač z, 29

disk USB typu flash, 27 to 28
dokument

položenie na platňu na dokumenty, 8
problémy s umiestnením, 45

DPOF (Digital Print Order Format – formát poradia tlače 
digitálnych obrazov), 19

držiak filmu
odstránenie z podložky na dokumenty, 30
vloženie, film, 31
založenie diapozitívov, 30

Č
čiary na výtlačku, 44
čistenie tlačovej hlavy, 40

E
elektrina, úspora, 3
energie, úspora, 3
Epson

papier, 4
pomoc, 45
PRINT Image Framer, nástroj, 11, 19

F
farba

obnova, 33
farby

nesprávne, 44 to 45
obnova, 11

film
obnova farieb, 33
skenovanie na pamät’ovú kartu, 35 to 36
tlač výrezu, 33 to 34
tlač z, 30 to 34

fotoaparát
pripojenie k tlačiarni, 29
tlač z, 29

fotografie
kopírovanie, 8 to 9, 9 to 10
obnova farieb, 11, 33
orezanie, 22, 33 to 34
podporované typy súborov, 15
položenie na platňu na dokumenty, 8
problémy s umiestnením, 45
skenovanie na pamät’ovú kartu, 35 to 36
výrez, 33 to 34

H

hlásenia, chybové, 42
hluk, 42, 43

I

inštalácia atramentových zásobníkov, 38 to 39
index, 20 to 22
indikátor pamät’ovej karty, 16
infračervený port, 2

J

jas
kópie, 9, 14, 44

jednotka pre filmy, 2, 31
jednotka skenera, 2
jednotka Zip, 27 to 28

K

konektor na pripojenie rozhrania USB, 2
kontrola atramentových trysiek, 40
kontrola trysiek, 40
kontrola trysiek tlačovej hlavy, 40
kontrolný výtlačok, 20 to 22
Kopírovanie

text a grafika, 8 to 9
kopírovanie

CD/DVD, 11
diapozitívov a negatívov, 30 to 34
fotografie, 8 to 9
jas, úprava, 9, 14
možnosti rozvrhnutia, 12 to 13
text a grafika, 8 to 9
viac predlôh na jeden list, 13
zrušenie, 3

kopírovanie fotografií, 9 to 10
kryt dokumentu, 2
kryt podávača, 2
kryt zásobníkov, 2
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L

Layout (Rozvrhnutie)
tlač, 18

list pre kombinovanú tlač, 24

M

magnetooptický disk, 27 to 28
miniatúrny disk, 27 to 28
minul sa atrament, 38
míňa sa atrament, 38
mobilný telefón

tlač z, 37

N

nastavenie, režim, 20
nastavenie sýtosti, 9, 14
nastavenie sýtosti kópií, 9, 14
nastavenie tlačovej hlavy, 40 to 41
nastavenie typu papiera, 4
nastavenie výrobcu, 20
nátlač, 20 to 22, 24 to 27
negatívy

obnova farieb, 33
skenovanie na pamät’ovú kartu, 35 to 36
tlač z, 30 to 34
zavádzanie, 31

nesprávne farby, 44 to 45
neúplná tlač, 44

O

obnova farieb, 11, 33
obnovenie východiskového nastavenia, 20
Odstránenie všetkých súborov z pamät’ovej karty, 28
okienko jednotky pre filmy, 2, 43
okienko jednotky pre fólie, 30
okrajové vodidlo, 2
oprava farieb, 44
orezaná tlač, 43
orezanie

fotografie, 10
skenované obrazy, 33 to 34
snímky na pamät’ovej karte, 22

ovládací panel, 3

P

páčka zásobníka, 2
pamät’ová karta typu flash, 27 to 28
pamät’ové karty

šablóna, 24 to 27
index fotografií, 20 to 22
index fotografií na, 20 to 22
kompatibilné, 15
orezanie fotografií z, 22
podporované typy súborov, 15
použitie listu pre kombinovanú tlač, 24 to 27
skenovanie, 35 to 36
tlač na disky CD/DVD, 22 to 24
tlač z, 15 to 27
ukladanie súborov z, 27
vloženie, 16
vytiahnutie, 16

papier
uviaznutie, 43
voľba, 4
zavádzanie, 4 to 5

PictBridge, 29
PIF, nástroj, 11, 19
PIF Designer, 11, 19
podávač listov, 2
podložka na dokumenty, 2, 30
podpera papiera, 2
pokrčený papier, 43
pomoc, Epson, 45
port USB EXT. I/F USB (externé rozhranie), 2
použitie listu pre kombinovanú tlač, 24 to 27
prázdne stránky, 43
predný zásobník, 2
preprava, 41
prepravný zámok, 2
prepravná zámka, 41
prezeranie obrázkov, 16
priečinok CD/DVD, 2
PRINT Image Framer, 11, 19
problémy

inštalácia, 42 to 43
kopírovanie, 43
kvalita obrazu, 44
kvalita skenovania, 44
kvalita tlače, 44
podávanie papiera, 43
riešenie, 42 to 45
skenovanie, 43
tlač, 40, 43, 44

problémy s inštaláciou, 42 to 43
problémy s kvalitou obrazu, 44
problémy s okrajmi, 43
problémy s podávaním, 43
pruhy, 44

R

režim spánku
displej LCD, 3

riešenie problémov, 42 to 45
rozmazaný

skenovaný obraz, 44
rozvrhnutie

CD/DVD, 23
kópia, 12 to 13
problémy, 44

S

skenovanie
šablóna, 26
filmy a diapozitívy, 35 to 36
index, 22
list pre kombinovanú tlač, 26
na pamät’ovú kartu, 35 to 36
problémy, 43, 44

sklo skenera, 2
slabá tlač, 44
služby zákazníkom, 45
stmavenie kópií, 9, 14
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šetrič obrazovky, 3
šmuhy, 44
špecifikácie infračerveného pripojenia, 37

T

technická podpora, 45
Tlač

z fotoaparátu, 29
tlač

tlač z indexu, 20 to 22
z diapozitívu alebo negatívu, 30 to 34
z fotoaparátu, 15 to 29
z listu pre kombinovanú tlač, 24 to 27
z mobilného telefónu, 37
zo šablóny, 24 to 27
z pamät’ového zariadenia USB, 27
z pamät’ovej karty, 15 to 26

Tlačidlá, 3
tlač listu, 24
tlač miniatúr, 20 to 22
tlačová hlava

čistenie, 40
hluk, 42, 43
nastavenie, 40 to 41

tmavý obraz, 44
typy súborov, pamät’ová karta, 15

U

Ukladanie súborov z pamät’ovej karty, 27
USB DIRECT-PRINT (PRIAMA TLAČ), 29
uviaznutý papier, 43

Ú

úsporný režim
skenovacia lampa, 43

V

východiskové nastavenie, 20
výmena atramentových zásobníkov, 38 to 39
veľkost’ súboru, 45
vyblednuté fotografie, 11, 33
vytiahnutie atramentových zásobníkov, 38 to 39

Z

zásobníky, výmena, 38 to 39
zásobníky atramentu

bezpečnostné pokyny, 46 to 47
kontrola stavu atramentu, 38
nákup, 38
prázdny, 38
výmena, 38 to 39

zastavenie
kopírovanie, 3
tlač, 3

zásuvka na pamät’ovú kartu, 2
zosvetlenie kópií, 9, 14
zrnitá tlač, 44
zrušenie

kopírovanie, 3
tlač, 3
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Nastavenie panela – prehľad
Režim kopírovania

Nastavenie tlače pre režim 
kopírovania

Režim pamät’ovej karty

Nastavenie tlače pre režim pamät’vej 
karty

Copies 
(Počet kópií)

1 až 99

Color/B&W 
(Farebný/Čb.)

Color (Farebne), B&W (Čb.)

Document type 
(Typ dokumentu)

Text, Photo (Fotografia)

Layout 
(Rozvrhnutie)

With Borders (S okrajmi), Borderless (Bez 
okrajov), CD Copy (Kopírovanie na disky),
2-up Copy (Kopírovanie 2 strán na jeden list), 
4-up Copy (Kopírovanie 4 strán na jeden list), 
Repeat Copy (Opakované kopírovanie), 
Repeat Copy-4 (Opakované kopírovanie - 4), 
Repeat Copy-9 (Opakované kopírovanie - 9),
Repeat Copy -16 (Opakované kopírovanie – 16)

Zoom (Lupa) Auto Fit Page (Automatické prispôsobenie na 
stránku) 10 × 15 & A4,
A4 & 10 × 15, 13 × 18 & 10 × 15,
10 × 15 & 13 × 18, A5 & A4, A4 & A5

Paper Type 
(Typ papiera)

Plain Paper (Bežný papier), Matte (Matný), 
PQIJ (Fotografický papier), Prem.Glossy 
(Lesklý),
Ultra Glossy (Veľmi lesklý), SemiGloss 
(Pololesklý), Photo Paper (Fotografický papier)

Paper Size 
(Formát papiera)

A4, A5, 10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm 
( 5 × 7 palcov), 16:9 wide size (veľkost’ 16:9)

Quality (Kvalita) Draft (Koncept), Text, Photo (Fotografia) a Best 
Photo (Najlepšia).

Copy Density 
(Sýtost’ kópie)

-4 až +4

Borderless 
Expansion 
(Rozšírenie tlače 
bez okrajov)

Standard (Štandardný), Mid (Stredný), Min 
(Minimálny)

View and Print Photos (Fotografie zobrazit’ a vytlačit’)

Print All Photos (Tlač všetkých fotografií)

Print by Date (Tlač podľa dátumu)

Print Range of Photos (Tlač rozsahu fotografií)

Print Cropped Photos (Tlač orezaných fotografií)

Print Index Sheet (Tlač indexu)

Play Slide Show (Prezerat’ obrázky)

Paper Type 
(Typ papiera)

Prem.Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi 
lesklý), SemiGloss (Pololesklý), Photo Paper 
(Fotografický papier), Plain Paper (Bežný 
papier), Matte (Matný), PQIJ (Fotografický 
papier), Photo Stickers (Nálepky s fotografiou)

Paper Size 
(Formát 
papiera)

10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm 
(5 × 7 palcov), A4, A6, 16:9 wide size 
(Veľkost’ 16:9)

Layout 
(Rozvrhnutie)

Borderless (Bez okrajov), Border (Okraj), Upper 
Half (Horná polovica), 2-up (2 predlohy na list), 
4-up (4 predlohy na list), 8-up (8 predlôh na list), 
16-up (16 predlôh na list), 20-up (20 predlôh na 
list), Index

Date (Dátum) None (Žiadny, yyyy.mm.dd (rrrr.mm.dd), 
mmm.dd.yyyy (mmm.dd.rrrr), dd.mmm.yyyy 
(dd.mmm.rrrr)

Time (Čas) None (Žiadny), 12-hour system (12-hodinový 
formát), 24-hour system (24-hodinový formát)

Quality (Kvalita) Normal (Normálna), Photo (Fotografia), Best 
Photo (Najlepšia)
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Režim Diapozitív/negatív

Nastavenie tlače pre režim 
Diapozitív/negatív

Režim špeciálnej tlače

Filter (Filter) Off (Vypnuté), Sepia (Sépia), B&W (Čb.)

Auto Correct 
(Automatická 
korekcia)

PhotoEnhance, P.I.M., None (Žiadna)

Brightness (Jas) Brightest (Najvyšší jas), Brighter (Jasnejší), 
Standard, Darker (Tmavší), Darkest 
(Najtmavší)

Contrast 
(Kontrast)

Standard (Štandardný), Higher (Vyšší), Highest 
(Najvyšší)

Sharpness 
(Ostrost’)

Sharpest (Najostrejší), Sharper (Ostrejší), 
Štandard, Softer (Mäkší), Softest (Najmäkší)

Saturation 
(Sýtost’)

Highest (Najvyššia), Higher (Vyššia), Standard 
(Štandardná), Lower (Nižšia), Lowest 
(Najnižšia)

Print Info 
(Tlač informácií)

Off (Zapnuté), On (Vypnuté)

Small Image 
(Malý obrázok)

Off (Zapnuté), On (Vypnuté)

Fit to Frame 
(Prispôsobit’ 
rámčeku)

Off (Vypnuté), On (Zapnuté)

Bidirectional 
(Obojsmerne)

Off (Vypnuté), On (Zapnuté)

Borderless 
Expansion 
(Rozšírenie 
tlače bez 
okrajov)

Standard (Štandardný), Mid (Stredný), Min 
(Minimálny)

PIF Relation 
(Použitie PIF)

Off (Vypnuté), On (Zapnuté)

Color Negative (Farebný negatív)

Color Positive (slide) (Farebný pozitív - diapozitív).

BW Negative (Čb. negatív)

Color Positive(strip) (Farebný pozitív - pás).

Paper Type (Typ 
papiera)

Prem.Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi 
lesklý), SemiGloss (Pololesklý), Photo Paper 
(Fotografický papier), Plain Paper (Bežný 
papier), Matte (Matný), PQIJ (Fotografický 
papier)

Paper Size 
(Formát papiera)

10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm 
(5 × 7 palcov), A4, 16:9 wide size 
(Veľkost’ 16:9)

Layout 
(Rozvrhnutie)

Borderless (Bez okrajov), Border (Okraje)

Quality (Kvalita) Normal (Normálna), Photo (Fotografia), Best 
Photo (Najlepšia)

Borderless 
Expansion 
(Rozšírenie tlače 
bez okrajov)

Standard (Štandardný), Mid (Stredný), 
Min (Minimálny)

Filter (Filter) Off (Vypnuté), B&W (Čb.)

Reprint/Restore Photos (Kopírovat’/obnovit’ fotografie)

CD/DVD Print (Tlač na disky CD/DVD)

Combo Printing Sheet (List pre kombinovanú tlač)

P.I.F. Print (Tlač P.I.F.)
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Nastavenie tlače pre režim 
špeciálnej tlače

Reprint/Restore Photos (Kopírovat’/obnovit’ fotografie)

Paper Type 
(Typ papiera)

Prem. Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi 
lesklý), SemiGloss (Pololesklý), Photo Paper 
(Fotografický papier), Matte (Matný)

Paper Size 
(Formát papiera)

10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm 
(5 × 7 palcov), A4

Layout 
(Rozvrhnutie)

Borderless (Bez okrajov), Border (Okraj)

Quality (Kvalita) Photo (Fotografia)

Borderless 
Expansion 
(Rozšírenie tlače 
bez okrajov)

Standard (Štandardný), Mid (Stredný), Min 
(Minimálny)

Filter (Filter) Off (Vypnuté), B&W (Čb.)

CD/DVD Print (Tlač na disky CD/DVD)

Nastavenie tlače, ak je 
pre nastavenie Media 
Type (Typ média) 
vybraná položka CD 
Label (Etiketa pre disk).

Nastavenie tlače, ak 
je pre nastavenie 
Media Type (Typ 
média) vybraná 
položka CD Jacket 
(Obal na disk).

Media Type 
(Typ média)

CD Label 
(Etiketa pre disk)

CD Jacket 
(Obal na disk)

Paper Type 
(Typ papiera)

CD/DVD, Plain Paper 
(Bežný papier)

Prem.Glossy (Lesklý), 
Ultra Glossy (Veľmi 
lesklý), SemiGloss 
(Pololesklý), Photo 
Paper (Fotografický 
papier), Plain Paper 
(Bežný papier), Matte 
(Matný), PQIJ 
(Fotografický papier)

Paper Size 
(Formát 
papiera)

CD/DVD A4

Layout 
(Rozvrhnutie)

1-up (2 stránky na list), 
4-up (4 stránky na list), 
8-up (8 stránok na list), 
12-up (20 stránok 
na list)

Jewel Case Upper 
(Obal na disk – 
predný), Jewel Case 
index (Obal na disk – 
zoznam)

Density 
(Hustota)

Standard (Štandardná), 
Darker (Tmavšia), 
Darkest (Najtmavšia)

-

Date (Dátum) - None (Žiadny, 
yyyy.mm.dd 
(rrrr.mm.dd), 
mmm.dd.yyyy 
(mmm.dd.rrrr), 
dd.mmm.yyyy 
(dd.mmm.rrrr)

Time (Čas) - None (Žiadny), 
12-hour system 
(12-hodinový formát), 
24-hour system 
(24-hodinový formát)

Quality (Kvalita) - Normal (Normálna), 
Photo (Fotografia), 
Best Photo 
(Najlepšia)

Filter (Filter) Off (Vypnuté), Sepia 
(Sépia), B&W (Čb.)

Off (Vypnuté), Sepia 
(Sépia), B&W (Čb.)

Auto Correct 
(Automatická 
korekcia)

PhotoEnhance, P.I.M., 
None (Žiadna)

PhotoEnhance, 
P.I.M., None (Žiadna)

Brightness (Jas) Brightest (Najvyšší jas), 
Brighter (Jasnejší), 
Štandard, Darker 
(Tmavší), Darkest 
(Najtmavší)

Brightest (Najvyšší 
jas), Brighter 
(Jasnejší), Štandard, 
Darker (Tmavší), 
Darkest (Najtmavší)

Contrast 
(Kontrast)

- Standard 
(Štandardný), 
Higher (Vyšší), 
Highest (Najvyšší)

Sharpness 
(Ostrost’)

Sharpest (Najostrejšia), 
Sharper (Ostrejšia), 
Štandard, Softer 
(Mäkšia), Softest 
(Najmäkšia)

Sharpest 
(Najostrejšia), 
Sharper (Ostrejšia), 
Štandard, Softer 
(Mäkšia), Softest 
(Najmäkšia)

Saturation 
(Sýtost’)

Highest (Najvyššia), 
Higher (Vyššia), 
Standard (Štandardná), 
Lower (Nižšia), Lowest 
(Najnižšia)

Highest (Najvyššia), 
Higher (Vyššia), 
Standard 
(Štandardná), Lower 
(Nižšia), Lowest 
(Najnižšia)

Print Info 
(Tlač informácií)

- Off (Zapnuté), 
On (Vypnuté)

Small Image 
(Malý obrázok)

- Off (Zapnuté), 
On (Vypnuté)

Fit to Frame 
(Prispôsobit’ 
rámčeku)

- Off (Vypnuté), 
On (Zapnuté)

Bidirectional 
(Obojsmerne)

- Off (Vypnuté), 
On (Zapnuté)

Borderless 
Expansion 
(Rozšírenie 
tlače bez 
okrajov)

- Standard 
(Štandardný), 
Mid (Stredný), 
Min (Minimálny)

Combo Printing Sheet (List pre kombinovanú tlač)

Paper Type 
(Typ papiera)

Prem.Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi 
lesklý), SemiGloss (Pololesklý)

Paper Size 
(Formát papiera)

10 × 15 cm (4 × 6 palcov)

Frame (Rámček) Standard (Štandardný), Ellipse (Elipsovitý), 
Ellipse-shading (Elipsovitý – tiene)

Layout 
(Rozvrhnutie)
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Režim Scan (Skenovat’)

Režim Nastavenie
P.I.F. Print (Tlač P.I.F.)

Paper Type (Typ 
papiera)

Prem.Glossy (Lesklý), Ultra Glossy (Veľmi 
lesklý), SemiGloss (Pololesklý), Photo Paper 
(Fotografický papier), Plain Paper (Obyčajný 
papier), Matte (Matný), PQIJ (Fotografický 
papier)

Paper Size 
(Formát papiera)

10 × 15 cm (4 × 6 palcov), 13 × 18 cm (5 × 7 
palcov), A4

Quality (Kvalita) Normal (Normálna), Photo (Fotografia), 
Best Photo (Najlepšia)

Filter (Filter) Off (Vypnuté), B&W (Čb.), Sepia (Sépia)

Auto Correct 
(Automatická 
korekcia)

PhotoEnhance, P.I.M., None (Žiadna)

Brightness (Jas) Brightest (Najvyšší jas), Brighter (Jasnejší), 
Štandard, Darker (Tmavší), Darkest 
(Najtmavší)

Contrast 
(Kontrast)

Standard (Štandardný), Higher (Vyšší), 
Highest (Najvyšší)

Sharpness 
(Ostrost’)

Sharpest (Najostrejšia), Sharper (Ostrejšia), 
Štandard, Softer (Mäkšia), Softest (Najmäkšia)

Saturation 
(Sýtost’)

Highest (Najvyššia), Higher (Vyššia), Standard 
(Štandardná), Lower (Nižšia), Lowest 
(Najnižšia)

Small Image 
(Malý obrázok)

Off (Zapnuté), On (Vypnuté)

Bidirectional 
(Obojsmerne)

Off (Vypnuté), On (Zapnuté)

Save to Memory Card (Uložit’na pamät’ovú kartu)

Scan to PC (Skenovat’ do počítača)

Scan to PDF (Skenovat’ do PDF)

Scan to Email (Skenovat’ do e-mailu)

Ink Levels (Hladiny atramentu)

Nozzle Check (Kontrola trysiek)

Head Cleaning (Čistenie hlavy)

Head Alignment (Nastavenie hlavy)

Change Ink Cartridge (Vymenit’ zásobník atramentu)

Memory Card Backup (Pamät’ová karta – záloha)

CD/DVD Inner Print Position (CD/DVD – vnútorná poloha tlače)

CD/DVD Outer Print Position (CD/DVD – vonkajšia poloha tlače)

CD/DVD Print Pos. Up-Down (CD/DVD – poloha tlače 
nahor/nadol)

CD/DVD Print Pos. Left-Right (CD/DVD – poloha tlače 
vľavo/vpravo)

Stickers Position Up-Down (Poloha nálepiek – nahor/nadol)

Stickers Position Left-Right (Poloha nálepiek – vľavo/vpravo)

PictBridge Setup (Nastavenie PictBridge)

Select Folder (Vybrat’ priečinok)

BT Printer ID set (Súprava ID tlačiarne BT)

BT Connectivity Mode (Režim pripojenia BT)

BT Encryption (Šifrovanie BT)

BT PIN Code Set (Súprava kódov BT PIN)

BT Device address (Adresa zariadenia BT)

Thick Paper (Hrubý papier)

Language (Jazyk)

Restore to Factory Settings (Obnovit’ nastavenie výrobcu)

Clear All Files (Zmazat’ všetky súbory)

Screen Saver Settings (Nastavenie šetriča obrazovky)
Nastavenie panela – prehľad 55




	Úvod 
	Súčasti 
	Ovládací panel 
	Tlačidlá 
	LCD screen (Displej LCD) 


	Manipulácia s papierom 
	Voľba papiera 
	Vloženie papiera 

	Manipulácia s diskami CD/DVD 
	Vkladanie diskov CD/DVD 
	Vysunutie priečinka na disky CD/DVD 
	Úprava polohy tlače 

	Kopírovanie 
	Vloženie predlohy na platňu na dokumenty 
	Kopírovanie viacerých fotografií 

	Kopírovanie originálu 
	Kopírovanie fotografií 
	Orezanie fotografie 
	Obnova farieb fotografií 

	Tlač s rámčekmi 
	Kopírovanie na disky CD/DVD 
	Kopírovanie s použitím špeciálnych rozvrhnutí 
	Voľba rozvrhnutia kopírovania 
	Kopírovanie 2 alebo 4 predlôh na jeden list 

	Voľba špeciálneho nastavenia tlače 

	Tlač z pamät’ovej karty 
	Vloženie pamät’ovej karty 
	Kompatibilné karty a poloha pre vkladanie 
	Vloženie pamät’ovej karty 
	Vytiahnutie pamät’ovej karty 

	Kontrola fotografií uložených na pamät’ovej karte 
	Tlač fotografií 
	Výber rozvrhnutia 
	Použitie technológie DPOF na výber fotografií  
	Tlač s rámčekmi 
	Obnovenie východiskového nastavenia 

	Tlač z indexu 
	Tlač z indexu - prehľad 
	Tlač indexu 
	Výber fotografií na indexe 
	Skenovanie indexu a tlač vybraných fotografií 

	Orezanie fotografie 
	Tlač na disky CD/DVD 
	Voľbarozvrhnutia 

	Vytvorenie obalu na disky 
	Tlač s použitím listu pre kombinovanú tlač 
	Tlač pomocou listu pre kombinovanú tlač - prehľad 
	Voľba fotografie a tlač šablóny 
	Napísanie správy alebo vytvorenie kresby na šablónu 
	Skenovanie šablóny a tlač fotografií 

	Tlač uložených fotografií 
	Kopírovanie fotografií na jednotku USB 
	Tlač fotografií 
	Odstránenie všetkých fotografií z pamät’ovej karty 


	Tlač z digitálneho fotoaparátu 
	Pripojenie a tlač  

	Tlač z diapozitívu alebo negatívu 
	Odstránenie podložky na dokumenty a držiaka filmov 
	Vloženie 35 mm diapozitívov do držiaka 
	Vloženie 35 mm pásov filmu do držiaka 
	Tlač fotografií 
	Obnova farieb pozitívov a negatívov 
	Orezanie fotografie 


	Skenovanie na pamät’ovú kartu 
	Skenovanie fotografií 
	Skenovanie filmov alebo diapozitívov  

	Tlač z mobilného telefónu 
	Tlač snímok 
	Špecifikácie infračerveného pripojenia 

	Údržba a preprava 
	Výmena atramentových zásobníkov 
	Kontrola stavu atramentu 
	Nákup zásobníkov atramentu 
	Vytiahnutie a inštalácia atramentových zásobníkov 

	Kontrola a čistenie tlačovej hlavy 
	Kontrola tlačovej hlavy 
	Čistenie tlačovej hlavy 

	Nastavenie tlačovej hlavy 
	Preprava tlačiarne EPSON STYLUS PHOTO RX 
	Zmena jazyka informácií zobrazovaných na displeji 

	Riešenie problémov 
	Chybové hlásenia 
	Problémy a ich riešenie 
	Problémy s inštaláciou 
	Problémy s tlačou a kopírovaním 
	Problémy so skenovaním 
	Problémy s podávaním papiera 
	Problémy s kvalitou tlače 
	Rôzne problémy s tlačou 
	Problémy s kvalitou skenovaného obrazu 

	Služby zákazníkom 
	Kontakty na strediská pre služby zákazníkom 
	Webové stránky technickej podpory 


	Upozornenie 
	Dôležité bezpečnostné pokyny 
	Bezpečnostné pokyny na použitie atramentových zásobníkov 
	Súlad s programom ENERGY STAR® 

	Autorské práva 

	Register 
	Nastavenie panela - prehľad 
	Režim kopírovania 
	Nastavenie tlače pre režim kopírovania 
	Režim pamät’ovej karty 
	Nastavenie tlače pre režim pamät’vej karty 
	Režim Diapozitív/negatív 
	Nastavenie tlače pre režim Diapozitív/negatív 
	Režim špeciálnej tlače 
	Nastavenie tlače pre režim špeciálnej tlače 
	Režim Scan (Skenovat’) 
	Režim Nastavenie 


