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Pokyny
Bezpečnostné pokyny
Pred používaním tlačiarne si prečítajte všetky pokyny v tejto 
časti. Takisto dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny 
uvedené na tlačiarni.

Nastavovanie tlačiarne
■ Neblokujte ani neprikrývajte vetracie štrbiny a otvory 

tlačiarne.

■ Používajte typ zdroja, ktorý je uvedený na štítku 
tlačiarne.

■ Používajte len napájací kábel dodaný s touto tlačiarňou. 
Použitie iného kábla môže spôsobit’ požiar alebo úraz 
elektrickým prúdom.

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

■ Nepoužívajte poškodený alebo rozstrapkaný napájací 
kábel.

■ Ak s tlačiarňou používate predlžovaciu šnúru, 
skontrolujte, či celkový menovitý výkon všetkých 
zariadení zapojených do tejto predlžovacej šnúry 
neprekračuje celkové menovité napätie šnúry 
v ampéroch. Takisto skontrolujte, či celkový príkon 
všetkých zariadení zapojených do siet’ovej zásuvky 
nepresahuje prúdovú zat’ažiteľnost’ siet’ovej zásuvky.

■ Tlačiareň sa nikdy nesnažte opravovat’ vlastnými 
silami.

■ V nasledujúcich prípadoch odpojte tlačiareň 
od elektrickej siete a zverte opravu kvalifikovanému 
servisnému technikovi:

Je poškodený napájací kábel alebo zástrčka; 
do tlačiarne prenikla kvapalina; tlačiareň spadla alebo 
má poškodený kryt; tlačiareň nefunguje normálne 
alebo vykazuje výraznú zmenu funkčnosti.

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

všetkých stranách presahuje jej základňu. Ak tlačiareň 
umiestnite pri stene, medzi zadnou stranou tlačiarne 
a stenou ponechajte aspoň 10 cm voľného priestoru. 
Tlačiareň nebude správne fungovat’, ak bude 
naklonená.

■ Tlačiareň pri skladovaní ani pri preprave nenakláňajte, 
nestavajte na bok ani neprevracajte. V opačnom prípade 
by zo zásobníkov mohol uniknút’ atrament.

■ Vyhnite sa miestam, ktoré sú vystavené rýchlym 
zmenám teploty a vlhkosti. Tlačiareň tiež nevystavujte 
priamemu slnečnému žiareniu, silnému svetlu ani 
zdrojom tepla.

■ Z dôvodu dostatočného vetrania ponechajte okolo 
tlačiarne primeraný priestor.

■ Tlačiareň umiestnite v blízkosti elektrickej zásuvky, 
kde sa dá jednoducho vytiahnut’ napájací kábel.

Používanie tlačiarne
Dávajte pozor, aby ste na tlačiareň nevyliali žiadne 
kvapaliny.

Používanie pamät’ovej karty
■ Počas prebiehajúcej komunikácie medzi počítačom 

a pamät’ovou kartou túto pamät’ovú kartu nevyt’ahujte 
ani nevypínajte tlačiareň (ak bliká indikátor pamät’ovej 
karty). 

■ Spôsob použitia pamät’ovej karty závisí od jej typu. 
Podrobnosti nájdete v dokumentácii k pamät’ovej 
karte. 

■ Používajte iba pamät’ové karty, ktoré sú s tlačiarňou 
kompatibilné. Pozrite si čast’ Vkladanie pamät’ovej 
karty.

Používanie displeja
■ Displej môže obsahovat’ niekoľko malých svetlých 

alebo tmavých bodov. To je normálne a neznamená to 
žiadne poškodenie. 

■ Na čistenie displeja používajte len suchú jemnú 
handričku. Nepoužívajte tekuté ani chemické čistiace 
prostriedky. 

■ Ak je displej na ovládacom paneli tlačiarne poškodený, 
kontaktujte predajcu. Ak sa vám roztok z tekutých 
kryštálov dostane na ruky, dôkladne si ich umyte 
mydlom a vodou. Ak sa vám roztok z tekutých 
kryštálov dostane do očí, ihneď ich vypláchnite vodou. 
Ak máte aj po dôkladnom vypláchnutí nejaké problémy 
alebo spozorujete zhoršenie zraku, ihneď navštívte 
lekára.

Používanie voliteľného adaptéra 
Bluetooth Photo Print
Bezpečnostné pokyny nájdete v dokumentácii k adaptéru 
Bluetooth Photo Print. 
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Manipulácia so zásobníkmi atramentu
■ Zásobníky atramentu uchovávajte mimo dosahu detí. 

Nedovoľte det’om, aby zo zásobníkov pili alebo s nimi 
manipulovali.

■ Zásobníkmi atramentu netraste. Mohlo by to spôsobit’ 
únik atramentu.

■ Pri manipulácii s použitými zásobníkmi atramentu 
buďte opatrní, pretože okolo otvoru pre prívod 
atramentu sa môžu nachádzat’ zvyšky atramentu. 
Ak sa vám atrament dostane na pokožku, dané miesto 
dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak sa atrament 
dostane do očí, ihneď ich vypláchnite vodou. Ak máte 
aj po dôkladnom vypláchnutí nejaké problémy alebo 
spozorujete zhoršenie zraku, ihneď navštívte lekára.

■ Neodstraňujte ani neodtŕhajte štítok na zásobníku. 
Mohlo by to spôsobit’ únik atramentu.

■ Zásobník atramentu nainštalujte bezprostredne po jeho 
vytiahnutí z obalu. Ak necháte zásobník vybalený dlhší 
čas pred jeho použitím, môže to znemožnit’ správnu 
tlač. 

■ Nedotýkajte sa zeleného čipu IC, ktorý sa nachádza 
na zadnej strane zásobníka. Mohla by sa tým narušit’ 
správna prevádzka a tlač.

Súlad s programom ENERGY STAR®

Spoločnost’ Epson je partnerom 
programu ENERGY STAR 
a potvrdzuje, že tento produkt spĺňa 
požiadavky smernice ENERGY STAR 
týkajúce sa úspory energie.

Medzinárodný program ENERGY STAR Office 
Equipment predstavuje dobrovoľné partnerstvo v oblasti 
kancelárskeho a počítačového priemyslu, ktoré si kladie za 
cieľ propagáciu úsporných osobných počítačov, monitorov, 
tlačiarní, faxov, kopírovacích zariadení, 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 a ochranné známky
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson 
Corporation nie je možné žiadnu čast’ tejto publikácie reprodukovat’, 
uschovávat’ vo vyhľadávacích systémoch ani prenášat’ v žiadnej 
inej forme alebo iným spôsobom, či už elektronicky, mechanicky, 
fotokopírovaním, nahrávaním alebo inak. Informácie, ktoré obsahuje 
táto publikácia, sú určené iba na použitie s danou tlačiarňou Epson. 
Spoločnost’ Epson nenesie žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek 
používanie týchto informácií pri práci s inými typmi tlačiarní.

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

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

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

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

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

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

Slovná známka a logá Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth 
SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto známok spoločnost’ou Seiko 
Epson Corporation sa deje na základe licencie.

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

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

Čast’ z fotografických údajov uložených na disku CD-ROM Printer 
Software (Softvér tlačiarne) je licencovaná od spoločnosti Design 
Exchange Co., Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. 
Všetky práva vyhradené.

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

Zip® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Iomega Corporation.

SD™ je ochranná známka.

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

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

Všeobecná poznámka: Ďalšie názvy produktov použité v tomto dokumente 
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. Všetky práva vyhradené. 
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Úvod
Po inštalácii a nastavení tlačiarne podľa pokynov na letáku 
Prvé kroky môžete podľa tejto príručky vykonat’ 
nasledujúce činnosti:

■ Vložit’ papier

■ Tlačit’ fotografie uložené na pamät’ovej karte

■ Tlačit’ fotografie z externého zariadenia

■ Uložit’ fotografie z pamät’ovej karty do externého 
zariadenia

■ Vykonávat’ pravidelnú údržbu

■ Vyriešit’ väčšinu problémov

Podľa pokynov v tejto príručke môžete všetky tieto činnosti 
vykonávat’ bez použitia počítača. Samozrejme, tlačiareň 
toho dokáže oveľa viac, keď ju pripojíte k počítaču 
so systémom Windows alebo Macintosh. 

Kompletné pokyny na použitie tlačiarne  s počítačom 
nájdete v elektronickej Používateľskej príručke. 
Po inštalácii softvéru sa ikona príručky automaticky 
umiestni na pracovnú plochu.

Pri čítaní príručky sa riaďte týmito pokynmi:

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

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

Poznámka
Poznámky obsahujú dôležité informácie o tlačiarni.

3 spôsoby priameho prístupu

Podrobnosti o používaní voliteľného adaptéra Bluetooth 
nájdete v elektronickej Používateľskej príručke.

Základný postup pri tlači

1. Vloženie papiera Vložte papier tlačovou stranou nahor 
a prispôsobte mu vodidlo okraja.

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

2. Vloženie 
pamät’ovej karty

Pozrite si čast’ „Vkladanie pamät’ovej 
karty“ na strane 9.

3. Výber fotografií Vyberte fotografie pomocou 
ovládacieho panela.

„Tlač všetkých fotografií (Print All 
Photos (Tlačit’ všetky fotografie))“ 
na strane 12.

„Tlač niekoľkých fotografií (View and 
Print Photos (Zobrazit’ a tlačit’ 
fotografie))“ na strane 11.

„Tlač skupiny fotografií (Print Range of 
Photos (Tlačit’ skupinu fotografií))“ 
na strane 12.

4. Tlač Stlačte tlačidlo Start (Štart).

Fotografie Tlač na štítky 
diskov CD/DVD

Možnost’ Bluetooth

Mobilný telefón, PDA Externé zariadenie, 
digitálny fotoaparát

Výtlačky s rôznymi 
rozloženiami

Pamät’ové karty
4 Úvod
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Súčasti tlačiarne

podpera papiera podávač listov kryt tlačiarne

konektor USB pre externé zariadenie

kryt zásuvky pamät’ovej karty

nadstavec výstupného zásobníka

výstupný zásobník

vodiace lišty

vodidlo diskov CD/DVD

konektor USB pre počítač

kryt zásobníkov

tlačová hlava

ovládací panel
Súčasti tlačiarne a ovládací panel 5



Tlačidlá na ovládacom paneli

*Podrobnosti o položkách jednotlivých ponúk nájdete v časti „Prehľad nastavení na paneli“ na strane 35.

Poznámka
Okrem tlačidiel y Stop/Clear (Zastavit’/Zmazat’) a P On (Zapnuté) sa tlačidlá na ovládacom paneli používajú iba pri priamej tlači z pamät’ovej 
karty.

5. OK4. Print Setting3. Zoom in/out 

1. On

10. Setup

6. Start

9. Back 8. 4-smerný posun 7. Stop/Clear

2. Mode

11. indikátory režimu

Tlačidlá 
a indikátory

Funkcia

1 P On (Zapnuté) Zapína a vypína tlačiareň.

2 Mode (Režim)* Prepína medzi režimami Memory Card (Pamät’ová karta) a Specialty Print (Špeciálna tlač). 
(Indikátory ukazujú, ktorý režim je zvolený.)

3  Zoom in 
(Priblížit’) /  Zoom 
out (Vzdialit’)

Zväčšuje alebo zmenšuje fotografie, prípadne mení spôsob zobrazenia fotografií na displeji.

4  Print Setting 
(Nastavenie tlače)*

Zobrazuje možnosti nastavenia tlače.

5 OK Na displeji otvára ponuku s nastaveniami a vyberá položku, ktorá sa má nastavit’.

6 x Start (Štart) Spúšt’a tlač s nastaveniami zobrazenými na displeji, ktoré boli vybraté prostredníctvom tlačidiel na 
ovládacom paneli.

7 y  Stop/Clear 
(Zastavit’/Zmazat’)

Ruší tlač alebo nastavenia na displeji. Ak toto tlačidlo podržíte stlačené tri sekundy alebo dlhšie, obnovia 
sa všetky predvolené nastavenia tlačiarne.

8 4-smerný posun Posúva kurzor na displeji. Zväčšuje a zmenšuje čísla, ktoré sa zadávajú.

9 Back (Spät’) Návrat na hlavnú ponuku na displeji.

10 q Setup 
(Nastavenie)*

Zobrazuje možnosti nastavenia a údržby.

11 indikátory režimu Ukazujú, ktorý režim je zvolený.
6 Súčasti tlačiarne a ovládací panel
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Vkladanie papiera do podávača 
listov
Nasledujúci postup slúži na vloženie papiera.

1. Otvorte podperu papiera a potom vysuňte nadstavec.

2. Sklopte výstupný zásobník a vysuňte nadstavec.

3. Posuňte vodiacu lištu doľava.

4. Stoh papiera najskôr prelistujte a potom zarovnajte jeho 
hrany o rovnú plochu.

5. Vložte papier tlačovou stranou smerom nahor 
a posuňte ho k pravej strane podávača listov. 
Vložte stoh papiera za zarážky a skontrolujte, 
či nepresahuje šípku c na vnútornej strane ľavej 
vodiacej lišty. Papier vždy vkladajte krátkou stranou 
dopredu (dokonca i pri tlači na šírku).

6. K ľavej hrane papiera prisuňte vodiacu lištu (nie však 
príliš tesne).

10 × 15 cm, 
13 × 18 cm 
a A6

A4
Vkladanie papiera 7



Kapacita je pre jednotlivé typy papiera nasledovná.

Poznámka
❏ Pred tlačiarňou ponechajte dostatok voľného miesta, aby sa 

papier mohol úplne vysunút’.

❏ Papier vždy vkladajte do podávača listov krátkou stranou 
dopredu, dokonca i pri tlači obrázkov orientovaných na šírku.

❏ Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje šípku c na vnútornej 
strane ľavej vodiacej lišty.

❏ Zásuvka na disky CD/DVD nesmie byt’ vložená do tlačiarne 
a vodidlo diskov CD/DVD musí smerovat’ dohora. 

Skladovanie výtlačkov
Pri náležitej starostlivosti vydržia fotografie z tlačiarne 
mnoho rokov. Špeciálne atramenty Epson určené pre 
tlačiareň majú zloženie, vďaka ktorému sa pri ich použití 
spolu s papierom Epson a pri správnom vystavovaní alebo 
skladovaní výtlačkov dosahuje lepšia svetelná stálost’.

Tak ako pri tradičných fotografiách, náležitá starostlivost’ 
minimalizuje farebné zmeny a predlžuje životnost’:

■ Pri vystavení odporúča spoločnost’ Epson zarámovat’ 
výtlačky pod sklenenú alebo ochrannú plastovú vrstvu, 
aby boli chránené pred nepriaznivými vplyvmi 
ovzdušia, akými sú vlhkost’, cigaretový dym a vysoké 
koncentrácie ozónu.

■ Tak ako pri všetkých fotografiách, výtlačky chráňte 
pred vysokou teplotou a vlhkost’ou i pred priamym 
slnečným svetlom.

■ Spoločnost’ Epson odporúča uchovávat’ výtlačky 
vo fotoalbume alebo v plastovej schránke na úschovu 
fotografií a vložené do archivačných obalov bez obsahu 
kyseliny, ktoré sú bežne dostupné vo väčšine obchodov 
s fototechnikou.

Dodržiavajte všetky ostatné pokyny na skladovanie 
a vystavovanie, ktoré sú súčast’ou balenia papiera.

Typ média Kapacita

Epson Photo Quality Ink Jet Paper
Epson Premium Ink Jet Plain Paper 
Obyčajný papier

Až 100 listov

Epson Bright White Ink Jet Paper Až 80 listov

Epson Premium Glossy Photo Paper 
Epson Premium Semigloss Photo Paper 
Epson Photo Paper 
Epson Economy Photo Paper 
Epson Matte Paper-Heavyweight 
Epson Ultra Glossy Photo Paper

Až 20 listov

Epson Photo Stickers 
Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper

Po jednom liste
8 Vkladanie papiera
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Vkladanie pamät’ovej karty

Bezpečnostné pokyny:
❏ Pamät’ovú kartu vložte podľa obrázka tak, aby jej horná strana 

smerovala doprava.

❏ Ak vložíte pamät’ovú kartu spôsobom, ktorý nezodpovedá nižšie 
uvedeným obrázkom, môžete poškodit’ tlačiareň, pamät’ovú 
kartu alebo oboje.

❏ Nepoužívajte súčasne rôzne druhy pamät’ových kariet. 
Pred vložením iného druhu pamät’ovej karty najprv vytiahnite 
vloženú pamät’ovú kartu.

❏ Pred používaním pamät’ovej karty zatvorte kryt zásuvky 
pamät’ovej karty, aby bola pamät’ová karta chránená pred 
statickou elektrinou. Ak sa dotknete pamät’ovej karty, keď je 
vložená do tlačiarne, môže to spôsobit’ poruchu tlačiarne.

❏ Pred vložením pamät’ovej karty Memory Stick Duo, Memory 
Stick PRO Duo, miniSD alebo MagicGate Memory Stick Duo 
pripevnite adaptér, ktorý sa s ňou dodáva.

Vloženie pamät’ovej karty
1. Zapnite tlačiareň stlačením tlačidla P On (Zapnuté).

2. Otvorte kryt zásuvky pamät’ovej karty.

3. Podľa nižšie uvedených obrázkov vložte pamät’ovú 
kartu do príslušnej zásuvky tak hlboko, ako je to možné. 
Po jej vložení sa rozsvieti indikátor pamät’ovej karty.

*Vyžaduje sa adaptér.

4. Zatvorte kryt zásuvky pamät’ovej karty.

Po chvíli tlačiareň načíta obrázky z pamät’ovej karty 
a spočíta ich počet. Po dokončení tohto procesu sú 
obrázky pripravené na tlač (pozrite si str. 11). 

Vytiahnutie pamät’ovej karty
Ak indikátor pamät’ovej karty nebliká, vytiahnite 
pamät’ovú kartu priamym t’ahom zo zásuvky.

c Upozornenie
Pamät’ovú kartu nevyt’ahujte, kým bliká indikátor pamät’ovej karty, 
v opačnom prípade by sa mohli stratit’ obrázky uložené 
na pamät’ovej karte.

Pripojenie externého 
zariadenia
K tlačiarni môžete pomocou kábla USB pripojit’ externé 
zariadenia, napríklad magneto-optickú jednotku, jednotku 
CD-R alebo jednotku USB typu Flash.

Podrobnosti o tlači pomocou adaptéra Bluetooth Photo Print 
nájdete v elektronickej Používateľskej príručke.

Poznámka
Nie sú podporované všetky zariadenia, ktoré možno pripojit’ 
pomocou kábla USB. Podrobnosti získate v miestnom centre 
podpory zákazníkom.

Pripojenie
1. Z tlačiarne vytiahnite všetky pamät’ové karty.

Poznámka
Ak v tlačiarni necháte pamät’ovú kartu, obrázky sa načítajú 
z tejto pamät’ovej karty a nie z fotoaparátu alebo z ukladacej 
jednotky.

2. Pomocou kábla USB prepojte ukladacie zariadenie 
s portom USB označeným EXT I/F, ktorý sa nachádza 
na čelnej strane tlačiarne.

CompactFlash/
Microdrive 

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

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

indikátor 
pamät’ovej karty
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3. Zapnite tlačiareň aj ukladacie zariadenie. 

Po chvíli tlačiareň načíta obrázky z pamät’ovej karty 
a spočíta ich počet. Po dokončení tohto procesu sú 
obrázky pripravené na tlač (pozrite si str. 11).

Ukladanie fotografií do externého 
zariadenia
Ak nemáte počítač, fotografie uložené na pamät’ovej karte 
fotoaparátu môžete uložit’ do externého zariadenia, ktoré 
pripájate priamo k tlačiarni. To umožňuje odstránit’ 
fotografie z pamät’ovej karty, ktorú potom možno znova 
použit’ bez straty pôvodných fotografií. Nasledujúci postup 
slúži na uloženie fotografií na disk Zip, CD-R, DVD-R 
alebo do palcovej jednotky.

Poznámka
Spoločnost’ Epson neručí za kompatibilitu s inými fotoaparátmi 
alebo jednotkami. Ak si nie ste istí svojím fotoaparátom alebo 
jednotkou, môžete ju skúsit’ pripojit’. Ak nie je kompatibilná, zobrazí 
sa obrazovka informujúca o tom, že pripojené zariadenie sa nedá 
použit’.

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je do nej 
vložená pamät’ová karta, ktorú chcete zálohovat’.

2. Ak používate jednotku CD-R/RW alebo Zip, podľa 
potreby ju zapojte do elektrickej zásuvky.

3. Pomocou kábla USB prepojte jednotku s portom USB 
označeným EXT I/F, ktorý sa nachádza na čelnej strane 
tlačiarne (pozrite si str. 9).

4. Stlačte tlačidlo q Setup (Nastavenie), ktoré sa 
nachádza na tlačiarni.

5. Pomocou tlačidiel u a d zvýraznite možnost’ Backup 
(Zálohovanie) a potom stlačte tlačidlo r.

6. Stlačte tlačidlo OK. Keď sa zobrazí správa „Starting 
backup“ (Spúšt’a sa zálohovanie), opätovným 
stlačením tlačidla OK spustite proces zálohovania. 
Postupujte podľa prípadných ďalších pokynov na 
displeji tlačiarne. Všetky fotografie z pamät’ovej 
karty sa skopírujú do externej ukladacej jednotky. 
V závislosti od počtu fotografií to môže trvat’ niekoľko 
minút.

Poznámka
❏ Zálohovanie nevykonávajte počas tlače z počítača na tlačiareň.

❏ Externú ukladaciu jednotku nepripájajte, kým počítač pristupuje 
k pamät’ovej karte v tlačiarni.

❏ Dáta sa na disk CD-R zapisujú vo formáte Multisession 
(Mode 1/Režim 1), pričom sa používa súborový systém 
ISO 9660. V dôsledku použitia súborového systému ISO 9660 
sa na disk CD-R nedá zálohovat’ obsah pamät’ovej karty, 
ktorá obsahuje 8 alebo viac úrovní priečinkov.

❏ Názvy priečinkov a súborov na disku CD-R môžu obsahovat’ 
veľké písmená a znak podčiarknutia (_). Počas zálohovania 
na disk CD-R sa ostatné znaky zmenia na znaky podčiarknutia.

Priama tlač z digitálneho 
fotoaparátu
Funkcie PictBridge a USB DIRECT-PRINT umožňujú 
tlačit’ fotografie priamym prepojením digitálneho 
fotoaparátu s tlačiarňou.

Pripojenie a tlač
1. Skontrolujte, či tlačiareň netlačí dáta z počítača.

2. Z tlačiarne vytiahnite všetky pamät’ové karty.

3. Zapnite tlačiareň a vložte požadovaný typ papiera. 
(pozrite si str. 7)

4. Ak chcete upravit’ nastavenia tlače, použite ovládací 
panel tlačiarne. (napríklad Paper Type (Typ papiera), 
Paper Size (Formát papiera) alebo Layout 
(Rozloženie))

5. Zapnite digitálny fotoaparát a potom prepojte tlačiareň 
s digitálnym fotoaparátom pomocou kábla USB.

6. V digitálnom fotoaparáte vyberte fotografiu, ktorú 
chcete vytlačit’. V digitálnom fotoaparáte vykonajte 
požadované nastavenie, pretože nastavenia digitálneho 
fotoaparátu majú obvykle prednost’ pred nastaveniami 
tlačiarne.

7. Tlačte z digitálneho fotoaparátu.

Poznámka
❏ Pred alebo počas pripojenia digitálneho fotoaparátu k tlačiarni 

nevykonávajte zálohovanie.

❏ Pre technické údaje tlačiarne sa niektoré nastavenia digitálneho 
fotoaparátu nemusia na výstupe prejavit’.

❏ V závislosti od typu digitálneho fotoaparátu nemusia byt’ 
fotografie obsahujúce informácie DPOF dostupné pre tlač 
na disky CD/DVD.
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Úvod do tlače fotografií
V režime  Memory Card (Pamät’ová karta) môžete 
tlačit’ fotografie pri rôznych rozloženiach.

Najprv skontrolujte, či je tlačiareň v režime  Memory 
Card (Pamät’ová karta) (Indikátor režimu Memory Card 
(Pamät’ová karta) musí svietit’). Ak je tlačiareň v režime 

Specialty Print (Špeciálna tlač), stlačením tlačidla 
Memory Card (Pamät’ová karta) vyberte režim 

Memory Card (Pamät’ová karta).

Tento režim je štandardne nastavený na tlač fotografií 
na papier Premium Glossy Photo Paper, Borderless 
(prvotriedny lesklý fotografický papier bez okrajov) 
formátu 10 x 15 cm.

Prvá obrazovka slúži na výber fotografií pre tlač. Stlačením 
tlačidla r môžete zvolit’ spôsob výberu a tlače fotografií 
podľa nasledujúcej tabuľky.

Informácie o voliteľných nastaveniach nájdete v časti 
„Možnosti tlače fotografií“ na strane 19.

Tlač niekoľkých fotografií 
(View and Print Photos 
(Zobrazit’ a tlačit’ fotografie))
Nasledujúci príklad ukazuje postup pri tlači jednej 
fotografie bez okrajov.

1. Pomocou tlačidiel l a r zvýraznite na prvej obrazovke 
možnost’ View and Print Photos (Zobrazit’ a tlačit’ 
fotografie) a potom stlačte tlačidlo OK.

2. Pomocou tlačidiel l a r vyberte fotografiu, ktorú 
chcete vytlačit’.

Poznámka
Pomocou tlačidiel  Zoom out (Vzdialit’) a  Zoom in 
(Priblížit’) môžete zmenit’ spôsob zobrazenia fotografií.

3. Pomocou tlačidiel u a d zvoľte počet kópií pre túto 
fotografiu (až 99).

4. Zopakujte kroky 2 a 3 pre ďalšie fotografie.

5. Nastavte parametre papiera. Pozrite si čast’ 
„Nastavenie papiera a rozloženia“ na strane 19.
Tlačiareň je štandardne nastavená na tlač na papier 
Premium Glossy Photo Paper, Borderless (prvotriedny 
lesklý fotografický papier bez okrajov) formátu 
10 x 15 cm.

Poznámka
Nastavenia tlače môžete potvrdit’ stlačením tlačidla OK.

6. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Start (Štart).

View and Print Photos (Zobrazit’ a tlačit’ 
fotografie): Výber niekoľkých fotografií, 
s jednou alebo viacerými kópiami pre každú 
z nich (str. 11).

Print All Photos (Tlačit’ všetky fotografie): 
Tlač všetkých fotografií na pamät’ovej karte 
(str. 12).

Print Range of Photos (Tlačit’ skupinu 
fotografií): Výber postupnosti fotografií 
na pamät’ovej karte (str. 12).

Print by Date (Tlačit’ podľa dátumu): 
Vyhľadanie fotografií podľa dátumu ich 
vytvorenia a výber požadovaných fotografií 
(str. 12).

Print Index Sheet (Tlačit’ index): Tlač miniatúr 
všetkých fotografií uložených na pamät’ovej 
karte (str. 13).

Play Slide Show (Zobrazit’ prezentáciu): 
Postupné zobrazenie všetkých fotografií 
na pamät’ovej karte vo forme prezentácie.

Camera-selected DPOF Photos (Fotografie 
vybraté vo fotoaparáte pomocou funkcie 
DPOF): Tlač množiny fotografií, ktoré boli 
predtým vybraté v digitálnom fotoaparáte 
pomocou funkcie DPOF. Táto možnost’ sa 
zobrazí ako predvolená a je k dispozícii vtedy, 
keď boli fotografie vybraté iba pomocou funkcie 
DPOF. (Pozrite si čast’ „Tlač podľa nastavení 
DPOF“ na strane 13.)
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Tlač všetkých fotografií 
(Print All Photos (Tlačit’ 
všetky fotografie))
1. Pomocou tlačidiel l a r zvýraznite na prvej obrazovke 

možnost’ Print All Photos (Tlačit’ všetky fotografie) 
a potom stlačte tlačidlo OK.

2. Pomocou tlačidiel u a d zvoľte počet kópií.

3. V prípade potreby nastavte parametre papiera. Pozrite 
si čast’ „Nastavenie papiera a rozloženia“ na strane 19.
Tlačiareň je štandardne nastavená na tlač na papier 
Premium Glossy Photo Paper, Borderless (prvotriedny 
lesklý fotografický papier bez okrajov) formátu 
10 x 15 cm.

Poznámka
Nastavenia tlače môžete potvrdit’ stlačením tlačidla OK.

4. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Start (Štart). 

Tlač skupiny fotografií 
(Print Range of Photos 
(Tlačit’ skupinu fotografií))
Nasledujúci postup slúži na výber skupiny (alebo 
postupnosti) po sebe idúcich fotografií z pamät’ovej karty 
fotoaparátu. 

1. Pomocou tlačidiel l a r zvýraznite na prvej obrazovke 
možnost’ Print Range of Photos (Tlačit’ skupinu 
fotografií) a potom stlačte tlačidlo OK. 

2. Pomocou tlačidiel l a r vyberte prvú fotografiu. Potom 
stlačte tlačidlo OK. Vybratá fotografia bude 
zvýraznená modrou farbou.

Poznámka
Pomocou tlačidiel  Zoom out (Vzdialit’) a  Zoom in 
(Priblížit’) môžete zmenit’ spôsob zobrazenia fotografií.

3. Pomocou tlačidiel l, r, u a d vyberte poslednú 
fotografiu. Potom stlačte tlačidlo OK.

4. Pomocou tlačidiel u a d zvoľte počet kópií.

5. Nastavte parametre papiera. Pozrite si čast’ 
„Nastavenie papiera a rozloženia“ na strane 19.
Tlačiareň je štandardne nastavená na tlač na papier 
Premium Glossy Photo Paper, Borderless (prvotriedny 
lesklý fotografický papier bez okrajov) formátu 
10 x 15 cm.

Poznámka
Nastavenia tlače môžete potvrdit’ stlačením tlačidla OK.

6. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Start (Štart).

Tlač fotografií vyhľadaných 
podľa dátumu (Print by Date 
(Tlačit’ podľa dátumu))
Ak poznáte dátum, kedy boli fotografie vytvorené, 
pomocou tejto ponuky ich môžete jednoducho vyhľadat’ 
a vytlačit’.

1. Pomocou tlačidiel l a r zvýraznite na prvej obrazovke 
možnost’ Print by Date (Tlačit’ podľa dátumu) 
a potom stlačte tlačidlo OK. 

2. Pomocou tlačidiel u a d zvýraznite požadovaný dátum 
a potom ho začiarknite stlačením tlačidla r. Ak chcete 
zrušit’ začiarknutie, stlačte tlačidlo l.

3. Stlačte tlačidlo OK.

4. Pomocou tlačidiel l a r vyberte požadovanú 
fotografiu. 

Poznámka
Pomocou tlačidiel  Zoom out (Vzdialit’) a  Zoom in 
(Priblížit’) môžete zmenit’ spôsob zobrazenia fotografií.

5. Pomocou tlačidiel u a d zvoľte počet kópií.

6. Zopakujte kroky 4 a 5 pre ďalšie fotografie.

Poznámka
Nastavenia tlače môžete potvrdit’ stlačením tlačidla OK.

7. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Start (Štart).
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Tlač indexu fotografií
Poznámka
Pri tlači indexu nie sú dostupné funkcie Auto Correct (Automatická 
korekcia) a Filter.

Nasledujúci postup slúži na tlač miniatúr spolu s číslom 
fotografie a dátumom jej vytvorenia. 

1. Pomocou tlačidiel l a r zvýraznite na prvej obrazovke 
možnost’ Print Index Sheet (Tlačit’ index) a potom 
stlačte tlačidlo OK.

2. Stlačte tlačidlo  Print Setting (Nastavenie tlače).

3. Nastavte typ papiera pomocou možnosti Paper Type 
(Typ papiera).

4. Vyberte možnost’ Layout (Rozloženie) a zvoľte 
niektoré z nasledujúcich rozložení indexu.

Poznámka
Nastavenia tlače môžete potvrdit’ stlačením tlačidla OK.

5. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Start (Štart).

Tlač fotografie s rámčekom 
určeným podľa fotoaparátu
Ak chcete vytlačit’ fotografiu s rámčekom, ktorý ste 
predtým určili vo fotoaparáte EPSON, použite nasledujúci 
postup. Ak údaje fotografie obsahujú informácie P.I.F., 
na displeji sa zobrazí ikona .

1. V hlavnej ponuke alebo po výbere fotografií stlačte 
tlačidlo  Print Setting (Nastavenie tlače).

Poznámka
Fotografie vyberte pomocou ponuky View and Print Photos 
(Zobrazit’ a tlačit’ fotografie), Print All Photos (Tlačit’ všetky 
fotografie), Print Range of Photos (Tlačit’ skupinu fotografií) 
alebo Print by Date (Tlačit’ podľa dátumu).

2. Pomocou tlačidiel u a d vyberte možnost’ Keep 
P.I.F. Frame with Photo (Ponechat’ rámček P.I.F. 
pri fotografii) a potom stlačte tlačidlo r.

3. Pomocou tlačidiel u a d vyberte možnost’ 
On (Zapnuté) a potom stlačte tlačidlo OK.

4. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie 
a opätovným stlačením tlačidla OK zatvorte ponuku.

5. Vytlačte fotografiu.

Poznámka
Ak je možnost’ Keep P.I.F. Frame with Photo (Ponechat’ rámček 
P.I.F. pri fotografii) nastavená na hodnotu On (Zapnuté) a fotografie 
majú určené rámčeky, nastavenie Layout (Rozloženie) sa neberie 
do úvahy.

Tlač podľa nastavení DPOF
Ak fotoaparát podporuje štandard DPOF (Digital Print 
Order Format - formát poradia tlače digitálnych obrazov), 
pomocou neho môžete vopred určit’, ktoré fotografie 
a v koľkých kópiách chcete vytlačit’. Podľa príručky 
k digitálnemu fotoaparátu vyberte pomocou funkcie DPOF 
fotografie, ktoré sa majú vytlačit’, a potom vlože pamät’ovú 
kartu do tlačiarne. Tlačiareň automaticky načíta fotografie, 
ktoré ste vopred vybrali.

1. Vložte pamät’ovú kartu, ktorá obsahuje informácie 
DPOF, a potom stlačte tlačidlo OK. 

2. Ak sa zobrazí táto správa, vyberte možnost’ Yes (Áno) 
a potom stlačte tlačidlo OK.

3. Nastavte parametre papiera Paper Type (Typ papiera), 
Paper Size (Formát papiera) a Layout (Rozloženie). 
Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenie papiera 
a rozloženia“ na strane 19. Ponuka Total copies 
(Celkový počet kópií) zobrazuje potrebný počet listov 
papiera pre vybraté rozloženie.

Poznámka
Ak sa používajú nastavenia DPOF pri tlači indexu, nastavenie 
Layout (Rozloženie) nie je k dispozícii. 

4. Tlač spustíte stlačením tlačidla x  Start (Štart).

Zmena spôsobu zobrazenia 
fotografií na displeji
Pri výbere fotografií môžete stlačením tlačidla  Zoom 
out (Vzdialit’) zmenit’ spôsob zobrazenia na 9 fotografií na 
displeji. Ak chcete opät’ zobrazit’ len jednu fotografiu, 
stlačte tlačidlo  Zoom in (Priblížit’).

Poznámka
Súčasné zobrazenie 9 fotografií je užitočné pri výbere fotografií pre 
tlač pri nastavení Print Range of Photos (Tlačit’ skupinu fotografií) 
alebo View and Print Photos (Zobrazit’ a tlačit’ fotografie).

20-up 
(20 miniatúr/list)

80-up 
(80 miniatúr/list)

30-up 
(30 miniatúr/list)
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Zobrazenie prezentácie
1. Pomocou tlačidiel u a d zvýraznite na prvej obrazovke 

možnost’ Play Slide Show (Zobrazit’ prezentáciu) 
a potom stlačte tlačidlo OK. Tlačiareň postupne 
zobrazí všetky fotografie na pamät’ovej karte.

2. Prezentáciu ukončíte stlačením tlačidla  Back (Spät’) 
a stlačením tlačidla OK ju pozastavíte. V prezentácii 
môžete pokračovat’ opätovným stlačením tlačidla OK.
14 Tlač fotografií
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V režime Specialty Print (Špeciálna tlač) môžete tlačit’ 
na disky CD/DVD, nažehľovací papier a nalepovacie štítky, 
alebo môžete tlačit’ s použitím rámčekov P.I.F.

Najprv skontrolujte, či je tlačiareň v režime  Specialty 
Print (Špeciálna tlač) (Indikátor režimu Specialty Print 
(Špeciálna tlač) musí svietit’). Ak je tlačiareň v režime 

Memory Card (Pamät’ová karta), stlačením tlačidla 
Specialty Print (Špeciálna tlač) vyberte režim Specialty 

Print (Špeciálna tlač).

Tlač na disk CD/DVD
Táto čast’ poskytuje informácie o spôsobe priamej tlače 
na disk CD/DVD pomocou displeja, bez použitia počítača. 
Obsahuje podrobné pokyny na vloženie disku CD/DVD do 
tlačiarne, výber rozloženia pre tlač a úpravu nastavení tlače.

Ak tlačíte z počítača prepojeného s tlačiarňou, použite 
softvér EPSON Print CD.

Pri tlači na disk CD/DVD majte na pamäti tieto skutočnosti:

Poznámka
❏ Používajte len médiá CD/DVD, ktoré sú označené ako vhodné 

pre tlač, napríklad „Možnost’ tlače na ploche štítku“ alebo 
„Možnost’ tlače pomocou atramentových tlačiarní“.

❏ Bezprostredne po skončení tlače sa môže potlačený povrch 
ľahko rozmazat’.

❏ Pred používaním disku CD/DVD alebo pred tým, než sa dotknete 
jeho potlačeného povrchu, nechajte tento disk úplne vyschnút’.

❏ Potlačený disk CD/DVD nenechávajte schnút’ na priamom 
slnečnom svetle.

❏ Vlhkost’ na tlačovej ploche môže spôsobit’ rozmazanie.

❏ Ak sa náhodne potlačí zásuvka na disky CD/DVD alebo vnútorný 
priehľadný priestor, okamžite utrite atrament.

❏ Opakovaná tlač na ten istý disk CD/DVD nemusí zlepšit’ kvalitu 
tlače.

❏ Oblast’ tlače na disku CD/DVD môžete nastavit’ pomocou 
softvéru EPSON Print CD. Oblast’ tlače nastavte tak, aby 
zodpovedala oblasti tlače na disku CD/DVD, na ktorý tlačíte. 
Pri nastavovaní si uvedomte, že nesprávne nastavenie môže 
spôsobit’ znečistenie zásuvky na disky CD/DVD, disku CD 
alebo disku DVD.

Príprava na tlač na disk CD/DVD
1. Otvorte výstupný zásobník a potom otvorte vodidlo 

diskov CD/DVD.

2. Do zásuvky na disky CD/DVD vložte disk CD/DVD 
štítkom nahor.

Poznámka
Naraz vkladajte iba jeden disk.

3. Zásuvku na disky CD/DVD vložte do vodidla diskov 
CD/DVD.

Poznámka
❏ Značku r na zásuvke na disky CD/DVD zarovnajte 

so značkou r na vodidle diskov CD/DVD.

❏ Zásuvku na disky CD/DVD zasúvajte tak, aby prechádzala 
popod malé valčeky na oboch stranách otvoru pre disky 
CD/DVD.

4. Do zásuvky pamät’ovej karty vložte pamät’ovú kartu 
obsahujúcu fotografie, ktoré chcete vytlačit’.

Nastavenie a tlač
1. Stlačte tlačidlo  Specialty Print (Špeciálna tlač).

2. Pomocou tlačidiel l a r vyberte možnost’ CD/DVD 
Print (Tlač na disky CD/DVD) a potom stlačte 
tlačidlo OK.
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3. Stlačením tlačidla  Print Setting (Nastavenie tlače) 
otvorte ponuku. Nastavte rozloženie pomocou 
možnosti Layout (Rozloženie) a stlačte tlačidlo OK.

Pri tlači na disk CD/DVD môžete vybrat’ nasledujúce 
možnosti rozloženia.

4. Pomocou tlačidiel l a r vyberte fotografie, ktoré 
chcete vytlačit’.

5. Ak ste pre nastavenie Layout (Rozloženie) vybrali 
možnost’ 4-up, 8-up alebo 12-up, pomocou tlačidla u 
určte počet kópií pre každú z fotografií.

Poznámka
❏ Ak chcete vybrat’ viac fotografií, zopakovaním krokov 4 a 5 

vyberte ostatné fotografie a určte, koľkokrát sa majú 
vytlačit’. 

❏ V spodnej časti displeja sa zobrazí celkový počet obrázkov, 
ktoré sa vytlačia. 

❏ Pri výbere fotografií pre rozloženie 4-up, 8-up alebo 12-up 
môžete vybrat’ menej fotografií, ako je celkový počet. 
Nevyužité oblasti rozloženia budú prázdne. Ak vyberiete 
viac fotografií, než koľko sa ich vojde na jeden disk CD/DVD, 
nadbytočné fotografie sa pridajú k rozloženiu pre ďalší disk 
CD/DVD a po potlačení disku CD/DVD vás tlačiareň vyzve 
na vloženie ďalšieho disku CD/DVD.

❏ Nastavenia tlače môžete potvrdit’ stlačením tlačidla OK.

6. V prípade potreby upravte oblast’ tlače (vnútorný 
a vonkajší priemer). Podrobnosti nájdete 
v nasledujúcej časti.

7. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Start (Štart).

Poznámka
❏ Pred tlačou na skutočný disk CD/DVD odporúčame vytlačit’ test 

rozloženia na testovací disk CD/DVD.

❏ Disky CD a DVD nechajte schnút’ 24 hodín.

❏ V prípade potreby môžete upravit’ pozíciu tlače. Podrobnosti 
nájdete v časti „Ak je tlač vychýlená“ na strane 16.

❏ Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, chybu odstráňte 
podľa pokynov na displeji.

Úprava oblasti tlače
Nasledujúci postup slúži na úpravu priemeru oblasti tlače 
na disku CD alebo DVD.

1. Stlačením tlačidla q Setup (Nastavenie) otvorte 
ponuku Setup (Nastavenie).

2. Ak chcete upravit’ vnútorný priemer oblasti tlače, 
vyberte možnost’ CD/DVD Position Inside 
(Vnútorná pozícia disku CD/DVD). Ak chcete upravit’ 
vonkajší priemer oblasti tlače, vyberte možnost’ 
CD/DVD Position Outside (Vonkajšia pozícia disku 
CD/DVD) a potom stlačte tlačidlo r.

3. Nastavte primeranú hodnotu. Vnútorný priemer 
môžete nastavit’ od 18 do 46 mm a vonkajší priemer 
od 114 do 120 mm, s intervalom 1 mm.

4. Ak chcete uložit’ zmeny a vrátit’ sa na ponuku Setup 
(Nastavenie), stlačte tlačidlo OK.

Ak je tlač vychýlená
V prípade potreby upravte pozíciu tlače pomocou 
nasledujúceho postupu.

1. Stlačením tlačidla q Setup (Nastavenie) otvorte 
ponuku Setup (Nastavenie).

2. Ak chcete posunút’ obrázok nahor alebo nadol, vyberte 
možnost’ CD/DVD Position Up/Down (Posun 
na disku CD/DVD nahor/nadol). Ak chcete posunút’ 
obrázok doľava alebo doprava, vyberte možnost’ 
CD/DVD Position Left/Right (Posun na disku 
CD/DVD doľava/doprava) a potom stlačte tlačidlo r.

3. Nastavte, o koľko sa má obrázok posunút’. Ak chcete 
obrázok posunút’ nadol alebo doľava, nastavte zápornú 
hodnotu (pomocou tlačidla d). Ak ho chcete posunút’ 
nahor alebo doprava, nastavte kladnú hodnotu 
(pomocou tlačidla u). Potom stlačte tlačidlo OK. 
Môžete nastavit’ hodnotu od - 2,0 mm do 2,0 mm.

1-up Na disk CD/DVD sa vytlačí jedna 
fotografia vycentrovaná podľa 
otvoru v strede disku.

4-up Na disk CD/DVD sa vytlačia štyri 
fotografie, jedna fotografia v každej 
zo štyroch štvrtín.

8-up Na disk CD/DVD sa vytlačí 
8 fotografií zoradených do kruhu 
pri vonkajšom okraji disku.

12-up Na disk CD/DVD sa vytlačí 
12 fotografií zoradených do kruhu pri 
vonkajšom okraji disku.
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4. Ak chcete uložit’ zmeny a vrátit’ sa na ponuku Setup 
(Nastavenie), stlačte tlačidlo OK.

Poznámka
Tlačiareň si pamätá nastavenie tlače aj po svojom vypnutí, takže 
nemusíte upravovat’ pozíciu pri každom použití funkcie tlače na disk 
CD/DVD.

Tlač obalu disku CD
Obal disku CD môžete vytlačit’ na papier formátu A4, a to 
buď na jeho hornú polovicu alebo v štýle indexu v režime 
Memory Card (Pamät’ová karta). Na jeden list papiera 
môžete vytlačit’ až 24 fotografií.

1. Vložte papier formátu A4.

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

3. Pomocou tlačidiel l a r vyberte možnost’ View and 
Print Photos (Zobrazit’ a tlačit’ fotografie) a potom 
stlačte tlačidlo OK.

4. Stlačte tlačidlo  Print Setting (Nastavenie tlače).

5. Pomocou nastavenia Paper Type (Typ papiera) nastavte 
príslušný typ vloženého papiera.

6. Pre nastavenie Paper Size (Formát papiera) vyberte 
možnost’ A4.

7. Vyberte možnost’ Jewel Case Upper 1/2 (Obal 
disku - horná polovica) alebo Jewel Case Index 
(Obal disku - index) a stlačte tlačidlo OK.

8. Pomocou tlačidiel l a r vyberte fotografie, ktoré 
chcete vytlačit’ pri zvolenom rozložení pre tlač.

9. Pomocou tlačidiel u a d zvoľte počet kópií pre každú 
z fotografií.

10. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Start (Štart).

Tlač s rámčekmi
Fotografiu môžete ozdobit’ tým, že ju vytlačíte s rámčekom. 
V tomto režime sa fotografia vytlačí bez okrajov. Okrem 
vopred nastavených rámčekov môžete pridat’ rámčeky 
z pamät’ovej karty pomocou softvéru PIF DESIGNER 
a EPSON PRINT Image Framer Tool, ktorý sa nachádza 
na disku CD-ROM so softvérom. Podrobnosti o používaní 
tohto softvéru nájdete v elektronickej Používateľskej 
príručke.

1. Do zásuvky pamät’ovej karty vložte pamät’ovú kartu 
obsahujúcu digitálne fotografie a údaje PRINT Image 
Framer (P.I.F. Frame). 

Poznámka
❏ Ak ste údaje na pamät’ovej karte uložili alebo odstránili 

prostredníctvom počítača a odvtedy ste ju nevytiahli 
z tlačiarne, pred tlačou túto pamät’ovú kartu vytiahnite 
a potom ju znovu vložte do tlačiarne.

❏ Údaje PRINT Image Framer ukladajte na pamät’ovú kartu 
pomocou softvéru EPSON PRINT Image Framer Tool, 
v opačnom prípade sa na displeji nezobrazí názov 
súboru P.I.F.

2. Stlačte tlačidlo  Specialty Print (Špeciálna tlač).

3. Pomocou tlačidiel l a r vyberte možnost’ P.I.F. Print 
(Tlač P.I.F.) a potom stlačte tlačidlo OK.

4. Pomocou tlačidla r vyberte požadovaný rámček P.I.F. 
a potom stlačte tlačidlo OK.

Poznámka
V ľavej dolnej časti displeja sa zobrazia formáty papiera, 
ktoré možno použit’ pri tlači so zvoleným rámčekom P.I.F.

5. Pomocou tlačidiel l a r vyberte fotografiu, ktorú 
chcete vytlačit’, a potom stlačte tlačidlo OK.

6. Pomocou tlačidiel u a d zvoľte počet kópií pre každú 
z fotografií.

7. Na displeji potvrďte rozloženie a počet výtlačkov.

8. Vložte vhodný papier.

9. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Start (Štart).

Tlač na nalepovacie štítky
Na jeden papier typu Photo Stickers môžete vytlačit’ až 
16 nalepovacích štítkov.
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Poznámka
Na nalepovacie štítky môžete tlačit’ aj v režime Memory Card 
(Pamät’ová karta), ak pre nastavenie Paper Type (Typ papiera) 
vyberiete hodnotu Photo Stickers.

1. Vložte papier typu EPSON Photo Stickers.

2. Stlačte tlačidlo  Specialty Print (Špeciálna tlač).

3. Pomocou tlačidiel r a l vyberte možnost’ Photo 
Stickers (Nalepovacie štítky) a potom stlačte 
tlačidlo OK.

4. Pomocou tlačidiel l a r vyberte fotografie, ktoré 
chcete vytlačit’.

5. Pomocou tlačidiel u a d zvoľte počet kópií pre každú 
z fotografií.

Poznámka
Nastavenia tlače môžete potvrdit’ stlačením tlačidla OK.

6. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Start (Štart).

Ak je tlač vychýlená
V prípade potreby upravte pozíciu tlače pomocou 
nasledujúceho postupu.

1. Stlačením tlačidla q Setup (Nastavenie) otvorte 
ponuku Setup (Nastavenie).

2. Ak chcete posunút’ obrázok nahor alebo nadol, vyberte 
možnost’ Photo Sticker Position Up/Down 
(Posun na nalepovacom štítku nahor/nadol). Ak chcete 
posunút’ obrázok doľava alebo doprava, vyberte 
možnost’ Photo Sticker Position Left/Right 
(Posun na nalepovacom štítku doľava/doprava) 
a potom stlačte tlačidlo r.

3. Nastavte, o koľko sa má obrázok posunút’. Ak chcete 
obrázok posunút’ nadol alebo doľava, nastavte zápornú 
hodnotu. Ak ho chcete posunút’ nahor alebo doprava, 
nastavte kladnú hodnotu. Potom stlačte tlačidlo OK. 
Môžete nastavit’ hodnotu od - 2,5 mm do 2,5 mm.

4. Stlačením tlačidla OK sa vrát’te na hlavnú obrazovku 
a potom spustite tlač stlačením tlačidla x Start (Štart).

Poznámka
Tlačiareň si pamätá nastavenie tlače aj po svojom vypnutí, 
takže nemusíte vždy upravovat’ pozíciu.

Tlač na papier typu EPSON 
Iron-On Cool Peel Transfer 
Paper
Na papier typu EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper 
môžete vytlačit’ obrázok, ktorý potom môžete nažehlit’ 
na látku pomocou žehličky.

Poznámka
Na papier typu Iron-On Paper môžete tlačit’ aj v režime Memory 
Card (Pamät’ová karta), ak pre nastavenie Paper Type (Typ 
papiera) vyberiete hodnotu Iron-on.

1. Vložte papier typu EPSON Iron-On Cool Peel Transfer 
Paper.

2. Stlačte tlačidlo  Specialty Print (Špeciálna tlač).

3. Pomocou tlačidiel l a r vyberte možnost’ Iron on 
(Nažehľovací papier) a potom stlačte tlačidlo OK.

4. Nastavte rozloženie pomocou možnosti Layout 
(Rozloženie). Pozrite si čast’ „Nastavenie papiera 
a rozloženia“ na strane 19.

5. Pomocou tlačidiel l a r vyberte fotografie, ktoré 
chcete vytlačit’.

6. Pomocou tlačidiel u a d zvoľte počet kópií pre každú 
z fotografií.

Poznámka
Nastavenia tlače môžete potvrdit’ stlačením tlačidla OK.

7. Tlač spustíte stlačením tlačidla x Start (Štart).
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Po výbere fotografií pre tlač stlačte tlačidlo  Print Setting 
(Nastavenie tlače), čím zobrazíte voliteľné ponuky 
s nastaveniami, kde môžete nastavit’ papier, rozloženie, 
farbu alebo iné voliteľné nastavenia. 

Nastavenie papiera 
a rozloženia
Po výbere fotografií pre tlač nastavte pre vybraté fotografie 
a vložený papier nastavenia Paper Size (Formát papiera), 
Paper Type (Typ papiera) a Layout (Rozloženie).

1. Stlačte tlačidlo  Print Setting (Nastavenie tlače). 
Zobrazia sa voliteľné ponuky.

2. Pomocou tlačidiel d a u vyberte možnost’ Paper 
Type (Typ papiera) a potom stlačte tlačidlo r.

3. Pomocou tlačidiel d a u vyberte nastavenie 
z nasledujúcej tabuľky, ktoré zodpovedá typu 
vloženého papiera, a potom stlačte tlačidlo OK.

Zoznam typov papiera

4. Pomocou tlačidiel d a u vyberte možnost’ Paper Size 
(Formát papiera) a potom stlačte tlačidlo r.

5. Pomocou tlačidiel d a u vyberte v nasledujúcom 
zozname formát papiera a potom stlačte tlačidlo OK. 

Zoznam formátov papiera

Pre tento papier Vyberte toto 
nastavenie 
Paper Type 
(Typ papiera)

Obyčajný papier plain papers 
(obyčajné papiere)

Epson Ultra Glossy Photo Paper Ultra Glossy

Epson Premium Glossy Photo 
Paper

Prem. Glossy

Epson Premium Semigloss 
Photo Paper

Semigloss

Epson Economy Photo Paper photo papers 
(fotografické 
papiere)

Epson Matte Paper-Heavyweight Matte

Epson Photo Quality Ink Jet 
Paper

PQIJ

Epson Photo Stickers 16 Photo Stickers

Epson Iron-On Cool Peel 
Transfer Paper

Iron-on

10 × 15 cm (4 × 6 in)

13 × 18 cm (5 × 7 in)

A4

A6
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6. Pomocou tlačidiel d a u vyberte možnost’ Layout 
(Rozloženie) a potom stlačte tlačidlo r.

7. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností rozloženia 
a potom stlačte tlačidlo OK. Týmto je nastavovanie 
papiera a rozloženia ukončené.

Zoznam rozložení

Pri tlači bez okrajov si uvedomte, že:
❏ Keďže toto nastavenie zväčší obrázok na veľkost’ o trochu 

väčšiu ako formát papiera, čast’ obrázka, ktorá presahuje 
okraje papiera, sa nevytlačí.

❏ Vo vrchnej a spodnej časti výtlačku môže byt’ kvalita tlače 
zhoršená alebo sa tieto časti môžu počas tlače rozmazat’.

Zlepšenie kvality tlače
Môžete nastavit’ kvalitu výtlačkov.

Poznámka
Tlač pri vysokej kvalite trvá dlhšie.

1. Po výbere fotografií, počtu kópií, typu papiera, formátu 
papiera a rozloženia podľa pokynov na str. 19 stlačte 
tlačidlo  Print Setting (Nastavenie tlače).

2. Vyberte možnost’ Quality (Kvalita) a potom otvorte 
ponuku stlačením tlačidla r.

3. Pomocou tlačidiel u a d vyberte možnost’ High 
(Vysoká) alebo Highest (Najvyššia) a potom stlačte 
tlačidlo OK.

4. Stlačte tlačidlo OK.

Úprava fotografií
Tlačiareň umožňuje upravit’ farebnost’ a zlepšit’ kvalitu 
fotografií bez použitia počítača. K dispozícii sú dva 
základné typy úprav:

■ Automatické úpravy

Ak fotoaparát podporuje štandard PRINT Image 
Matching alebo Exif Print, na automatickú úpravu 
fotografií môžete použit’ nastavenie tlačiarne P.I.M. 
alebo Exif Print, čím dosiahnete najlepšie výsledky.

Ak fotoaparát nepodporuje štandard PRINT Image 
Matching ani Exif Print, pomocou funkcie 
PhotoEnhanceTM môžete vykonat’ úpravy v závislosti 
od typu prostredia, v ktorom boli fotografie vytvorené. 

■ Ručné úpravy

Ak sú fotografie príliš svetlé alebo príliš tmavé, môžete 
upravit’ ich jas alebo môžete nastavit’ nasýtenie 
a ostrost’.

Ak chcete doladit’ automatické nastavenia, ručné 
úpravy môžete vykonávat’ aj pri zapnutej funkcii 
P.I.M., Exif Print alebo PhotoEnhance.

Poznámka
❏ Tieto nastavenia ovplyvnia iba vytlačené obrázky. Nezmenia 

pôvodné súbory s obrázkami.

❏ Tieto nastavenia sa pri vypnutí tlačiarne alebo pri výbere inej 
množiny fotografií uložia, takže ich nezabudnite po skončení 
úprav vypnút’.

Borderless 
(Bez 
okrajov)

Tlač bez okrajov.

With Border 
(S okrajmi)

Tlač s 3 mm okrajom 
na všetkých stranách.

Upper 1/2 
(Horná 
polovica)

Tlač na hornú polovicu 
papiera bez okrajov.

2-up

8-up

4-up

20-up

Tlač viacerých fotografií 
na jeden list. Pri rozložení 
20-up sa tlačia čísla 
a dátumy fotografií.
Veľkosti jednotlivých fotografií 
sa nastavujú automaticky 
podľa počtu fotografií, ktoré 
sa majú vytlačit’, a podľa 
formátu papiera.

Jewel Case 
Upper 1/2 
(Obal disku - 
horná 
polovica)

Jewel 
Case 
Index 
(Obal 
disku - 
index)

Tlač jednej fotografie na hornú 
polovicu obalu disku alebo 
viacerých fotografií na index, pri 
veľkosti obalu disku CD 
a s perforačnou čiarou.

20-up

80-up

30-up Tlač miniatúr spolu s číslami 
fotografií a dátumami ich 
vytvorenia. Tieto rozloženia 
indexu sú dostupné len vtedy, 
keď sa v hlavnej ponuke 
vyberie možnost’ Print Index 
Sheet (Tlač indexu).
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Automatické úpravy fotografií
Ak používate automatické úpravy fotografií vykonávané 
v tlačiarni, tieto úpravy sa aplikujú na všetky fotografie.

1. Stlačte tlačidlo  Print Setting (Nastavenie tlače).

2. Pomocou tlačidiel d a u zvýraznite možnost’ Auto 
Correct (Automatická korekcia) a potom stlačte 
tlačidlo r.

3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností a potom 
dvakrát stlačte tlačidlo OK.

Postup v nasledujúcej časti slúži na vykonávanie ručných 
úprav popri automatických úpravách.

Ručné úpravy fotografií
1. Stlačte tlačidlo  Print Setting (Nastavenie tlače).

2. Pomocou tlačidiel d a u zvýraznite možnost’ 
Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation 
(Nasýtenie) alebo Sharpness (Ostrost’) a potom 
stlačte tlačidlo r. 

3. Upravte nastavenia podľa potreby a potom dvakrát 
stlačte tlačidlo OK.

Orezanie a zmena veľkosti 
fotografií
Môžete vytlačit’ iba čast’ fotografie, pričom odrežete 
oblast’, ktorú nechcete. Naraz môžete orezávat’ iba jednu 
fotografiu.

1. Pomocou možnosti View and Print Photos 
(Zobrazit’ a tlačit’ fotografie) vyberte fotografiu, ktorú 
chcete orezat’. Pozrite si čast’ „Tlač niekoľkých 
fotografií (View and Print Photos (Zobrazit’ a tlačit’ 
fotografie))“ na strane 11.

2. Ak chcete fotografiu orezat’, stlačte tlačidlo  Zoom 
in (Priblížit’). Okolo orezanej oblasti sa zobrazí 
oranžový rámček.

3. Pomocou nasledujúcich tlačidiel zvoľte oblast’, ktorú 
chcete orezat’.

■ Veľkost’ rámčeka zmeňte pomocou tlačidiel  
Zoom in (Priblížit’) a  Zoom out (Vzdialit’).

■ Rámček posuňte pomocou tlačidiel r, l, u a d.

■ Rámček otočte stlačením tlačidla  Print Setting 
(Nastavenie tlače).

4. Orezaný obrázok potvrďte stlačením tlačidla OK. 

Poznámka
Toto nastavenie sa uchová až do okamihu tlače alebo stlačenia 
tlačidla y Stop/Clear (Zastavit’/Zmazat’).

5. Po skontrolovaní orezaného obrázka stlačte tlačidlo 
OK.

6. Ak nepotrebujete zmenit’ žiadne iné nastavenie, stlačte 
tlačidlo OK alebo zatvorte ponuku.

Pridanie dátumu alebo času
V pravom dolnom rohu výtlačku môžete vytlačit’ dátum 
a/alebo čas pôvodného vytvorenia fotografie.

1. Po výbere fotografií, počtu kópií, typu papiera, formátu 
papiera a rozloženia podľa pokynov na str. 19 stlačte 
tlačidlo  Print Setting (Nastavenie tlače).

Položka 
nastavenia

Funkcia

P.I.M. Použijú sa nastavenia funkcie PRINT 
Image Matching z fotoaparátu (táto 
možnost’ sa vyberie automaticky, ak 
obrázky obsahujú informácie P.I.M.).

PhotoEnhance Úprava jasu, kontrastu a nasýtenia 
fotografií.

Exif Použijú sa nastavenia funkcie Exif 
Print z fotoaparátu (táto možnost’ 
sa vyberie automaticky, ak obrázky 
obsahujú informácie Exif Print).

None (Žiadne) Túto možnost’ vyberte, ak nechcete 
používat’ funkciu P.I.M., Exif ani 
PhotoEnhance.
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2. Ak chcete tlačit’ dátum, vyberte možnost’ Date 
Format (Formát dátumu) a potom otvorte ponuku 
stlačením tlačidla r.

3. Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel u a d:

4. Stlačte tlačidlo OK.

5. Ak chcete tlačit’ čas, vyberte možnost’ Time Format 
(Formát času) a potom otvorte ponuku stlačením 
tlačidla r.

6. Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel d a u:

7. Stlačte tlačidlo OK.

Keď je zapnuté nastavenie Date Format (Formát dátumu) 
alebo Time Format (Formát času), príslušné informácie sa 
vytlačia na všetkých fotografiách pri každom rozložení, pre 
ktoré sú tieto informácie povolené. 

Poznámka
Tieto nastavenia sa pri vypnutí tlačiarne alebo pri výbere inej 
množiny fotografií uložia, takže keď ich už nebudete potrebovat’, 
nezabudnite ich vrátit’ na hodnotu None (Žiadny). 

Čiernobiela alebo sépiová 
tlač fotografií
Fotografiu môžete vytlačit’ čiernobielo alebo v sépiovej 
farbe bez zmeny pôvodnej fotografie.

Poznámka
Sépiová tlač má hnedastý tón, ktorý pripomína vzhľad starodávnych 
fotografií.

1. Po výbere fotografií, počtu kópií, typu papiera, formátu 
papiera a rozloženia podľa pokynov na str. 19 stlačte 
tlačidlo  Print Setting (Nastavenie tlače).

2. Vyberte možnost’ Filter a potom otvorte ponuku 
stlačením tlačidla r.

3. Pomocou tlačidiel u a d vyberte možnost’ B&W (ČB) 
alebo Sepia (Sépia) a potom stlačte tlačidlo OK.

4. Stlačte tlačidlo OK.

Prispôsobenie rámčeku
Toto nastavenie automaticky oreže časti obrázka 
presahujúce okraje vybratého formátu tlače. V závislosti 
od pomeru strán pôvodnej fotografie a od vybratého 
formátu tlače sa oreže buď vrchná a spodná, alebo ľavá 
a pravá oblast’ obrázka. Predvolené nastavenie je On (Zap.).

Veľkost’ každej fotografie sa zmení tak (bez jej orezania), 
aby sa vošla do oblasti tlače určenej prostredníctvom 
ponuky Layout (Rozloženie). V závislosti od formátu tlače 
a od pomeru strán môžu naľavo a napravo od fotografie 
vzniknút’ prázdne okraje.

None (Žiadny) (predvolené nastavenie, 
vypne značenie s dátumom)

yyyy.mm.dd (rrrr.mm.dd) (2005.09.01)

mmm.dd.yyyy (mmm.dd.rrrr) 
(Sep.01.2005)

dd.mm.yyyy (dd.mm.rrrr) (01.Sep.2005)

None (Žiadny) (predvolené nastavenie, 
vypne značenie s časom)

12-hour system (12-hodinový systém) 
(03:00 o tretej poobede)

24-hour system (24-hodinový systém) 
(15:00 o tretej poobede)

On (Zap.) Obrázok sa oreže.

Off (Vyp.) Obrázok sa neoreže.
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Nastavenie jasu displeja
Ak je displej t’ažko čitateľný, môžete nastavit’ jeho jas.

1. Stlačením tlačidla q Setup (Nastavenie) otvorte 
ponuku Setup (Nastavenie).

2. Pomocou tlačidiel u a d vyberte možnost’ Photo 
Viewer Adjustment (Nastavenie prehliadača 
fotografií) a potom stlačte tlačidlo r.

3. Pomocou tlačidiel u a d nastavte kontrast a potom 
stlačte tlačidlo OK.

Obnova predvolených 
nastavení
Po zmene nastavení možno budete chciet’ pred tlačou 
ďalších fotografií obnovit’ predvolené nastavenia tlačiarne 
(napríklad nastavenie rozloženia, farebných efektov alebo 
orezania). 

1. Stlačením tlačidla q Setup (Nastavenie) otvorte 
ponuku Setup (Nastavenie).

2. Pomocou tlačidiel u a d vyberte možnost’ Restore 
to Factory Settings (Obnovenie nastavení 
od výrobcu) a potom stlačte tlačidlo r.

3. Stlačením tlačidla OK obnovíte predvolené nastavenia.

Poznámka
Pomocou funkcie Restore Factory Settings (Obnovenie nastavení 
od výrobcu) sa neobnovia predvolené hodnoty všetkých nastavení.

Nastavenie šetriča obrazovky
Fotografie na vloženej pamät’ovej karte môžete nastavit’ 
ako šetrič obrazovky na displeji. Šetrič obrazovky sa 
zobrazí približne po 3 minútach nečinnosti. Približne 
po 10 minútach prejde tlačiareň do režimu spánku.

1. Stlačením tlačidla q Setup (Nastavenie) otvorte 
ponuku Setup (Nastavenie).

2. Pomocou tlačidiel u a d vyberte možnost’ Screen 
Saver Settings (Nastavenia šetriča obrazovky) 
a potom stlačte tlačidlo r.

3. Vyberte možnost’ Card Data (Údaje na pamät’ovej 
karte) a stlačte tlačidlo OK.
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Výmena zásobníkov atramentu
Kontrola zásoby atramentu
Stav zásoby atramentu môžete skontrolovat’ pomocou 
ikony v pravej dolnej časti displeja. 

Podrobnosti zistíte nasledujúcim spôsobom: 

1. Stlačte tlačidlo q Setup (Nastavenie), pomocou 
tlačidiel u a d zvýraznite možnost’ Ink Levels 
(Hladiny atramentu) a potom stlačte tlačidlo r. 

Zobrazí sa obrázok znázorňujúci zvyšné množstvo 
atramentu v každom zásobníku.

B (čierna), C (azúrová), LC (bledo azúrová), M 
(purpurová), LM (bledo purpurová) a Y (žltá).

Keď začína dochádzat’ atrament, zobrazí sa značka .

2. Po skontrolovaní hladín atramentu sa vrátite na 
predchádzajúcu obrazovku stlačením tlačidla OK.

Keď začína dochádzat’ atrament, pripravte si náhradné 
zásobníky atramentu. Po vyprázdnení zásobníka nie je tlač 
možná.

Zásady pri výmene zásobníkov 
atramentu
Pred výmenou zásobníkov atramentu si prečítajte všetky 
pokyny v tejto časti.

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

c Upozornenie
❏ Tlačovú hlavu nikdy neposúvajte ručne, aby sa tlačiareň 

nepoškodila.

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

❏ Spotrebovaný zásobník ponechajte v tlačiarni až do jeho 
výmeny. V opačnom prípade by mohol atrament v tryskách 
tlačovej hlavy zaschnút’.

❏ Čip IC v každom zásobníku presne sleduje množstvo 
spotrebovaného atramentu. Aj keď sa zásobník vytiahne 
a neskôr zasunie spät’, je možné využit’ všetok jeho atrament. 
Pri každom vložení zásobníka sa však spotrebuje určité 
množstvo atramentu, pretože tlačiareň  automaticky 
kontroluje spoľahlivost’ zásobníka.

❏ Spoločnost’ Epson odporúča používanie zásobníkov atramentu 
Epson. Produkty od iných výrobcov môžu spôsobit’ poškodenie 
tlačiarne, na ktoré sa nebude vzt’ahovat’ záruka spoločnosti 
Epson, a za určitých okolností môže potom tlačiareň fungovat’ 
neočakávaným spôsobom.

Výmena zásobníka atramentu
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, pričom nesmie 

tlačit’, a potom otvorte kryt tlačiarne.

Poznámka
Pred výmenou zásobníka atramentu si overte, že v tlačiarni nie 
je zasunutá zásuvka na disky CD/DVD.

2. Skontrolujte, či sa na displeji zobrazila správa „Ink out“ 
(Minul sa atrament), a potom stlačte tlačidlo OK. 

Poznámka
Správa sa nezobrazí, ak je ešte v zásobníku zvyšný atrament. 
V takom prípade stlačte tlačidlo q Setup (Nastavenie), vyberte 
možnost’ Ink Cartridge Replacement (Výmena zásobníka 
atramentu) a potom stlačte tlačidlo r. Nakoniec stlačte tlačidlo 
OK. Ak chcete zistit’, ktorý zásobník je potrebné vymenit’, 
pozrite si čast’ „Kontrola zásoby atramentu“ na strane 24.

Zásobník atramentu sa pomaly presunie do polohy 
pre výmenu.

c Upozornenie
Tlačovú hlavu neposúvajte ručne, pretože by sa tým mohla 
tlačiareň poškodit’. Vždy ju posúvajte stlačením tlačidla OK.
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3. Nový zásobník atramentu vyberte z obalu.

c Upozornenie
❏ Pri vyberaní zásobníka atramentu z obalu dajte pozor, 

aby ste neulomili háčiky na bočnej strane zásobníka.

❏ Neodstraňujte ani neodtŕhajte štítok na zásobníku. 
V opačnom prípade bude unikat’ atrament.

❏ Nedotýkajte sa zeleného čipu IC, ktorý sa nachádza 
na prednej strane zásobníka. Mohli by ste poškodit’ 
zásobník atramentu.

❏ Okamžite po odstránení zásobníka atramentu z tlačiarne do 
nej nainštalujte nový zásobník atramentu. Ak sa zásobník 
atramentu nenainštaluje okamžite, tlačová hlava môže 
vyschnút’, čo znemožní ďalšiu tlač.

4. Otvorte kryt zásobníkov. 

5. Stlačte strany zásobníka atramentu, ktorý chcete 
vymenit’. Zásobník vytiahnite z tlačiarne a náležitým 
spôsobom ho zlikvidujte. Použitý zásobník 
nerozoberajte ani v ňom nedopĺňajte atrament.

6. Zásobník atramentu vložte kolmo dolu do držiaka 
zásobníka. Potom zatlačte zásobník atramentu nadol, 
až kým nezaklapne.

7. Po skončení výmeny zásobníka zatvorte kryt 
zásobníkov i kryt tlačiarne.

8. Stlačte tlačidlo OK. Tlačová hlava sa pohne a začne sa 
dopĺňanie atramentu do systému na prívod atramentu. 
Po skončení dopĺňania atramentu sa tlačová hlava vráti 
do základnej polohy.

c Upozornenie 
Nikdy nevypínajte napájanie tlačiarne skôr, než sa zobrazí 
správa o dokončení. Ak to urobíte, atrament sa nemusí doplnit’ 
úplne.

9. Keď sa na displeji zobrazí správa „Ink cartridge 
replacement is complete“ (Výmena zásobníka 
atramentu je dokončená), stlačte tlačidlo OK.

Poznámka
Ak sa po presune tlačovej hlavy do základnej polohy 
zobrazí chybové hlásenie o nedostatku atramentu, zásobník 
atramentu nemusí byt’ nainštalovaný správne. Znovu stlačte 
tlačidlo OK a potom znovu zatlačte zásobník atramentu, 
až kým nezaklapne.

✽ Nedotýkajte sa tejto časti.

Obrázok 
znázorňuje 
výmenu 
zásobníka 
čierneho 
atramentu.
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Údržba a preprava
Zlepšenie kvality tlače

Čistenie tlačovej hlavy
Ak sú výtlačky nečakane svetlé alebo vyblednuté, alebo 
ak chýbajú niektoré body alebo čiary, možno bude nutné 
vyčistit’ tlačovú hlavu. Tým sa prečistia upchaté trysky, 
aby mohli zabezpečovat’ správne nanášanie atramentu. 
Pri čistení tlačovej hlavy sa spotrebúva atrament, preto 
čistenie vykonávajte len ak sa zhorší kvalita tlače.

c Upozornenie
Ak nebola tlačiareň dlhší čas zapnutá, kvalita tlače sa môže znížit’, 
takže ju zapnite aspoň raz za mesiac, aby sa zachovala dobrá kvalita 
tlače.

Nasledujúci postup slúži na vyčistenie tlačovej hlavy 
z ovládacieho panela tlačiarne:

1. Tlačiareň musí byt’ zapnutá, nesmie však tlačit’ 
a nesmie byt’ zobrazené žiadne chybové hlásenie. 
Ak sa zobrazí chybové hlásenie informujúce 
o nedostatočnom množstve atramentu alebo o jeho 
spotrebovaní, možno bude nutné vymenit’ zásobník 
atramentu. Podrobnosti nájdete na str. 24.

2. Stlačte tlačidlo q Setup (Nastavenie), pomocou 
tlačidiel u a d zvýraznite možnost’ Head Cleaning 
(Čistenie tlačovej hlavy) a potom stlačte tlačidlo r.

3. Čistenie spustite stlačením tlačidla x Start (Štart). 
Tlačiareň bude vydávat’ zvuky a na displeji sa zobrazí 
indikátor priebehu. Čistenie trvá asi 30 sekúnd.

c Upozornenie
Nevypínajte tlačiareň ani neprerušujte proces čistenia.

4. Po skončení čistenia overte čistotu trysiek tlačovej 
hlavy vykonaním kontroly trysiek. Do tlačiarne 
vložte obyčajný papier formátu A4 a potom stlačte 
tlačidlo OK.

5. Stlačte tlačidlo x Start (Štart). Vytlačí sa vzor na 
kontrolu trysiek.

6. Skontrolujte vytlačený vzor na kontrolu trysiek. Všetky 
stupňovité vodorovné i rovné zvislé čiary by mali byt’ 
neprerušované a vzor by nemal obsahovat’ prázdne 
miesta, tak ako to vidno na tomto obrázku:

■ Ak sa vzor vytlačil správne, kontrola trysiek je 
ukončená. Nakoniec stlačte tlačidlo  Back (Spät’).

■ Ak vzor obsahuje prázdne miesta (ako to vidno 
na obrázku nižšie), stlačením tlačidla OK opätovne 
vyčistite tlačovú hlavu.

Ak sa kvalita nezlepší ani po troch či štyroch cykloch 
čistenia, problém skúste odstránit’ podľa pokynov 
začínajúcich na str. 30. Tlačiareň tiež môžete vypnút’ 
cez noc, vďaka čomu zmäkne zaschnutý atrament, 
a potom sa opät’ pokúste vyčistit’ tlačovú hlavu. 

Zarovnanie tlačovej hlavy
Ak sa na výtlačkoch objavia nerovné zvislé čiary alebo 
vodorovné pruhy, možno bude nutné zarovnat’ tlačovú 
hlavu.

Tlačovú hlavu môžete zarovnat’ buď z ovládacieho panela 
tlačiarne, alebo pomocou softvéru tlačiarne. 

Poznámka
Pri kontrole zarovnania tlačovej hlavy dosiahnete najlepšie 
výsledky, ak do tlačiarne vložíte papier Epson Photo Quality Ink Jet 
Paper formátu A4. 

1. Tlačiareň musí byt’ zapnutá, nesmie však tlačit’ a musí 
byt’ do nej vložený papier formátu A4.

2. Stlačte tlačidlo q Setup (Nastavenie), pomocou 
tlačidiel u a d zvýraznite možnost’ Head Alignment 
(Zarovnanie tlačovej hlavy) a potom stlačte tlačidlo r.

3. Tlač vzoru na zarovnanie hlavy spustíte stlačením 
tlačidla x Start (Štart). 

4. Vytlačí sa nasledujúca stránka zarovnania.
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5. Prezrite si vzory na zarovnanie hlavy v každej množine 
a nájdite vzor, ktorý je vytlačený najrovnomernejšie, 
bez viditeľných šmúh alebo čiar.

6. Stlačte tlačidlo r, pomocou tlačidiel u a d zvýraznite 
číslo najlepšieho vzoru (1 až 9) v množine #1 a potom 
stlačte tlačidlo OK.

7. Zopakovaním kroku 6 vyberte najlepší vzor pre 
množiny #2, #3 a #4.

8. Nakoniec stlačte tlačidlo OK.

Čistenie tlačiarne
Tlačiareň by ste mali vyčistit’ niekoľkokrát za rok, aby stále 
fungovala čo najlepšie. Vykonajte tento postup: 

1. Vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel i kábel 
tlačiarne.

2. Odstráňte všetok papier a potom vyčistite z podávača 
listov všetok prach a nečistoty pomocou mäkkej kefky.

3. Pomocou jemnej navlhčenej handričky vyčistite 
vonkajšok tlačiarne. 

4. Pomocou jemnej suchej handričky vyčistite displej. 
Na čistenie displeja nepoužívajte tekuté ani chemické 
čistiace prostriedky.

5. Ak sa vo vnútri tlačiarne rozlial atrament, utrite ho 
jemnou navlhčenou handričkou, avšak iba v priestore 
znázornenom na nasledujúcom obrázku.

w Výstraha
Nedotýkajte sa prevodov vo vnútri tlačiarne.

c Upozornenie
❏ Dávajte pozor, aby ste nezotreli mazací tuk, ktorý sa nachádza 

vo vnútri tlačiarne. 

❏ Na čistenie nikdy nepoužívajte tvrdé alebo brúsne kefy, alkohol 
ani riedidlo, pretože by mohli poškodit’ súčasti i kryt tlačiarne.

❏ Na súčasti tlačiarne nedávajte vodu a do vnútra tlačiarne 
nestriekajte mazivá ani oleje.

❏ Na kovové časti pod vozíkom tlačovej hlavy nenanášajte mazivo.

Preprava tlačiarne
Ak chcete tlačiareň prepravovat’, zabaľte ju do pôvodného 
obalu alebo do iného vhodného obalu podobnej veľkosti. 

c Upozornenie
Počas prepravy tlačiarne vždy nechajte zásobníky atramentu 
nainštalované, aby ste zabránili poškodeniu tlačiarne.

1. Zapnite tlačiareň, počkajte, kým sa tlačová hlava 
uzamkne v pravej krajnej polohe, a potom tlačiareň 
vypnite.

2. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Potom 
odpojte od tlačiarne jej kábel.

3. Z tlačiarne vytiahnite všetky pamät’ové karty a potom 
zatvorte kryt pamät’ových kariet. 

4. Z tlačiarne odstráňte všetok papier, nadstavec podpery 
papiera zatlačte nadol a potom zatvorte podperu 
papiera.

5. Otvorte kryt tlačiarne. Pomocou pásky pripevnite 
držiak zásobníka atramentu k tlačiarni, ako je to 
zobrazené nižšie, a potom zatvorte kryt tlačiarne. 

6. Skontrolujte, či je vodidlo zásuvky na disky CD/DVD 
zatvorené, a potom zasuňte nadstavec výstupného 
zásobníka a zatvorte výstupný zásobník. 

7. Zabaľte tlačiareň a jej príslušenstvo do pôvodnej 
škatule, pričom použite ochranné materiály, ktoré boli 
s nimi dodané. 

Tlačiareň počas prepravy nenakláňajte. Po skončení 
prepravy tlačiarne odstráňte pásku zabezpečujúcu tlačovú 
hlavu a tlačiareň otestujte. Ak sa zhoršila kvalita tlače, 
vyčistite tlačovú hlavu (pozrite si str. 26). Ak je výstup tlače 
vychýlený, zarovnajte tlačovú hlavu (pozrite si str. 26). 

Tu vyčistite

Pomocou pásky 
pripevnite držiak 
zásobníka 
atramentu ku 
krytu tlačiarne
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Vyhľadávanie a riešenie problémov
Ak nastanú problémy s tlačiarňou, skontrolujte správy 
na displeji.

Chybové hlásenia
Pomocou chybových hlásení na displeji je možné určit’ 
a vyriešit’ väčšinu problémov. Ak správy na displeji na 
vyriešenie problému nestačia, použite odporúčané riešenie 
z nasledujúcej tabuľky.

Poznámka
Riešenia sú uvedené pre problémy, ktoré sa vyskytujú počas 
používania tlačiarne.

Problémy s kvalitou tlače

Na výtlačkoch alebo kópiách vidno 
pruhy (svetlé čiary).
■ Skontrolujte, či je papier v podávači listov otočený 

tlačovou stranou smerom nahor. Spustite pomôcku na 
čistenie tlačovej hlavy, ktorá prečistí upchaté 
atramentové trysky.
& Pozrite si čast’ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 26

■ Spustite pomôcku na zarovnanie tlačovej hlavy.
& Pozrite si čast’ „Zarovnanie tlačovej hlavy“ 
na strane 26

■ Zásobníky atramentu spotrebujte do šiestich mesiacov 
od otvorenia balenia.

■ Skontrolujte displej. Ak sa zobrazila správa 
informujúca o nedostatku atramentu, vymeňte 
príslušný zásobník atramentu.
& Pozrite si čast’ „Výmena zásobníkov atramentu“ 
na strane 24

■ Skontrolujte, či je na displeji vybratá vhodná hodnota 
nastavenia Paper Type (Typ papiera) pre typ média, 
ktoré je vložené do tlačiarne.

Výtlačok je slabo vytlačený alebo 
obsahuje prázdne miesta.
■ Skontrolujte, či je papier v podávači listov otočený 

tlačovou stranou smerom nahor.

■ Keď nastavíte hodnotu nastavenia Quality (Kvalita) 
v ponuke Print Setting (Nastavenie tlače) na High 
(Vysoká) alebo Normal (Normálna), nastavenie 
Bidirectional (Obojsmerná tlač) nastavte na hodnotu 
Off (Vypnutá). Obojsmerná tlač znižuje kvalitu tlače.

■ Spustite pomôcku na čistenie tlačovej hlavy, 
ktorá prečistí upchaté atramentové trysky.
& Pozrite si čast’ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 26

■ Spustite pomôcku na zarovnanie tlačovej hlavy.
& Pozrite si čast’ „Zarovnanie tlačovej hlavy“ 
na strane 26

■ Skontrolujte, či je na displeji vybratá vhodná hodnota 
pre nastavenie Paper Type (Typ papiera) pre typ média, 
ktoré je vložené do tlačiarne.

■ Zásobník atramentu môže byt’ starý alebo v ňom môže 
byt’ príliš málo atramentu.
& Pozrite si čast’ „Výmena zásobníkov atramentu“ 
na strane 24

Chybové hlásenie Riešenie

No memory card or disk 
inserted, or it cannot be 
recognized. (Nie je vložená 
žiadna pamät’ová karta ani 
disk, alebo ich nie je možné 
rozpoznat’.)

Skontrolujte, či bola 
pamät’ová karta alebo 
ukladací disk vložená 
správne. Ak áno, 
skontrolujte, či sa 
nevyskytol nejaký problém 
s pamät’ovou kartou alebo 
diskom, a potom to skúste 
znova. Skontrolujte, či 
pamät’ová karta alebo 
disk obsahuje obrázky.

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

Skontrolujte, či bola 
pamät’ová karta alebo 
ukladací disk vložená 
správne. Ak áno, 
skontrolujte, či sa 
nevyskytol nejaký problém 
s pamät’ovou kartou alebo 
diskom, a potom to skúste 
znova.

Nie je možné rozpoznat’ 
zariadenie.

Skontrolujte, či bola 
pamät’ová karta vložená 
správne. Ak ste pripojili 
zariadenie USB, 
skontrolujte, či bol 
disk vložený správne.

Printer error occurred. Please 
see your manual. (Vyskytla sa 
chyba tlačiarne. Pozrite si 
príručku.)

Tlačiareň vypnite a potom ju 
znovu zapnite. Ak sa toto 
chybové hlásenie zobrazí 
znovu, obrát’te sa 
na predajcu.

Service required. See your 
manual for details. (Vyžaduje 
sa údržba. Podrobnosti nájdete 
v príručke.)

Obrát’te sa na predajcu.

Cannot perform the print head 
cleaning due to low ink level. 
(Nie je možné vyčistit’ tlačovú 
hlavu pre nedostatok 
atramentu.)

Na čistenie tlačovej hlavy 
je potrebné dostatočné 
množstvo atramentu. 
Vymeňte zásobník 
atramentu, v ktorom 
je už málo atramentu.
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Farby sú nesprávne alebo chýbajú.
■ Spustite pomôcku na čistenie tlačovej hlavy.

& Pozrite si čast’ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 26

■ Ak sú farby aj potom nesprávne alebo ak chýbajú, 
vymeňte zásobníky farebných atramentov. Ak problém 
pretrváva, vymeňte zásobník čierneho atramentu.
& Pozrite si čast’ „Výmena zásobníkov atramentu“ 
na strane 24

■ Ak ste zásobník atramentu práve vymenili, 
skontrolujte, či už neuplynul dátum uvedený na obale. 
Okrem toho, ak ste tlačiareň dlhý čas nepoužívali, 
vymeňte zásobníky atramentu za nové zásobníky.
& Pozrite si čast’ „Výmena zásobníkov atramentu“ 
na strane 24

■ Skontrolujte, či je na displeji vybratá vhodná hodnota 
pre nastavenie Paper Type (Typ papiera) pre typ média, 
ktoré je vložené do tlačiarne.
Skontrolujte, či nepoužívate špeciálny efekt, ktorý 
ovplyvňuje farebnost’ obrázka, napríklad sépiovú tlač.

Výtlačok je nejasný alebo 
rozmazaný.
■ Skontrolujte, či je hodnota nastavenia Paper Type (Typ 

papiera), ktorá je zobrazená na displeji, správna. Listy 
odoberajte z výstupného zásobníka hneď po ich 
vytlačení.
Ak tlačíte na lesklé médiá, pod ich stoh vložte podporný 
list (alebo list obyčajného papiera) alebo naraz 
vkladajte iba jeden list.
Dbajte na to, aby ste sa vy ani nič iné nedotýkali 
potlačenej strany papiera s lesklým povrchom. 
Po tlači dokumentov na lesklé médiá počkajte pred 
manipuláciou s nimi niekoľko hodín, aby sa atrament 
usadil.
Spustite pomôcku na čistenie tlačovej hlavy.
& Pozrite si čast’ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 26

■ Spustite pomôcku na zarovnanie tlačovej hlavy.
& Pozrite si čast’ „Zarovnanie tlačovej hlavy“ 
na strane 26

■ Niekoľkokrát vložte a vysuňte suchý papier.
& Pozrite si čast’ „Používanie funkcie 
Paper Feed/Paper Eject (Podanie/vysunutie papiera)“ 
na strane 30

■ Ak problém pretrváva, vnútri tlačiarne mohol uniknút’ 
atrament. V takom prípade utrite vnútro tlačiarne 
pomocou jemnej čistej handričky.
& Pozrite si čast’ „Čistenie tlačiarne“ na strane 27

Rôzne problémy s výtlačkami

Tlačia sa prázdne strany
■ Spustite pomôcku na čistenie tlačovej hlavy, 

ktorá prečistí upchaté atramentové trysky.
& Pozrite si čast’ „Čistenie tlačovej hlavy“ na strane 26

Na fotografiách bez okrajov vidno 
okraje alebo je ich vonkajší okraj 
odrezaný
■ Pomocou nastavenia Borderless Expansion 

(Zväčšenie pri tlači bez okrajov) v ponuke  Print 
Setting (Nastavenie tlače) upravte veľkost’ časti 
obrázka, ktorá presahuje za formát papiera pri tlači bez 
okrajov.

Papier sa počas tlače odiera
Ak tlačíte na hrubý papier, hodnotu nastavenia Thick 
Paper (Hrubý papier) v ponuke  Print Settings 
(Nastavenie tlače) zmeňte na On (Zapnuté). Tým sa zväčší 
medzera v mieste podávania papiera.

Na výtlačku vidno škvrny 
alebo machule
Vložte papier a vyčistite vnútorný valček.
& Pozrite si čast’ „Používanie funkcie Paper Feed/Paper 
Eject (Podanie/vysunutie papiera)“ na strane 30

Nesprávne podávanie 
papiera

Papier sa nesprávne podáva alebo 
sa zasekol

■ Ak sa papier nepodáva, odstráňte ho z podávača 
listov. Papier prelistujte. Potom vložte papier 
k pravej hrane a prisuňte k papieru ľavú vodiacu 
lištu (nie však príliš tesne). Nevkladajte príliš 
mnoho listov naraz (neprekračujte šípku 
c na ľavej vodiacej lište) & ďalšie informácie 
nájdete na str. 7.

■ Ak sa papier zasekol, stlačením tlačidla x Start 
(Štart) ho vysuňte. Ak sa papier nevysunul, 
tlačiareň vypnite a potom otvorte kryt tlačiarne 
i vodidlo diskov CD/DVD. Z vnútra odstráňte 
všetok papier vrátane prípadných útržkov a potom 
zatvorte vodidlo diskov CD/DVD. Znovu vložte 
papier, zapnite tlačiareň a pokračujte v tlači 
stlačením tlačidla x Start (Štart).
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■ Ak sa papier často zasekáva, skontrolujte, či nie je 
ľavá vodiaca lišta príliš tesne prisunutá k papieru. 
Skúste vložit’ menej listov papiera. Stoh papiera 
by nikdy nemal presahovat’ nad šípku c na ľavej 
vodiacej lište & prečítajte si ďalšie informácie na 
str. 7 a postupujte podľa pokynov dodaných 
s týmto papierom.
Možno ste tiež zatlačili papier príliš dole 
do podávača listov. Vypnite tlačiareň a papier 
opatrne odstráňte. Potom papier znovu vložte.

Pri odoslaní úlohy tlače na disk 
CD/DVD sa vysúva zásuvka na disky 
CD/DVD
Ak sa pri odoslaní úlohy tlače na disk CD/DVD vysunie 
zásuvka na disky CD/DVD a na displeji alebo na obrazovke 
počítača sa zobrazí chybové hlásenie, chybu odstráňte podľa 
pokynov na displeji.

Tlačiareň netlačí

Displej je vypnutý
■ Ak je funkcia Screen Saver (Šetrič obrazovky) 

nastavená na hodnotu On (Zapnutý), stlačením 
ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidla P On (Zapnuté) 
displej „zobuďte“.

■ Stlačte tlačidlo P On (Zapnuté), aby bola tlačiareň 
určite zapnutá.

■ Vypnite tlačiareň a skontrolujte, či je napájací kábel 
bezpečne pripojený.

■ Skontrolujte, či je zásuvka funkčná a či nie je ovládaná 
stenovým vypínačom alebo časovačom.

Na displeji sa zobrazila výstraha 
alebo chybové hlásenie
Ak sa na displeji zobrazila výstraha alebo chybové hlásenie, 
postupujte podľa zobrazených pokynov. Vysvetlenia 
výstrah a chybových hlásení nájdete v časti „Chybové 
hlásenia“ na strane 28.

Displej aj indikátor režimu sa zapol 
a potom sa vypol.
Napätie tlačiarne nemusí zodpovedat’ charakteristike siete. 
Tlačiareň vypnite a okamžite ju odpojte. Potom skontrolujte 
štítky na tlačiarni.

c Upozornenie
Ak napätie nezodpovedá, TLAČIAREŇ UŽ NEZAPÍNAJTE. 
Kontaktujte predajcu.

Problém s vozíkom tlačovej hlavy
Ak kryt zásobníkov atramentu nie je možné zatvorit’ alebo 
ak sa vozík tlačovej hlavy nepresunul do základnej polohy, 
otvorte kryt zásobníkov atramentu a zatlačte zásobníky 
atramentu úplne nadol (musia zaklapnút’).

Zrušenie tlače
Ak počas tlače nastanú problémy, možno ju bude nutné 
zrušit’. 

Ak chcete zastavit’ prebiehajúcu tlač, stlačte tlačidlo 
y Stop/Clear (Zastavit’/Zmazat’). Tlačiareň zruší všetky 
tlačové úlohy, zastaví tlač a vysunie stranu alebo zásuvku 
na disky CD/DVD, na ktorú sa tlačilo. V závislosti od stavu 
tlačiarne sa nemusí tlač zastavit’ okamžite.

Používanie funkcie 
Paper Feed/Paper Eject 
(Podanie/vysunutie papiera)
1. Vložte niekoľko listov papiera formátu A4.

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

3. Pomocou tlačidiel u a d vyberte možnost’ Paper 
feed/Paper Eject (Podanie/vysunutie papiera) 
a potom stlačte tlačidlo r.

4. Stlačte tlačidlo OK a postupujte podľa pokynov 
na displeji.

V prípade potreby zopakujte kroky 2 až 4.

Podpora zákazníkom

Centrá podpory zákazníkom
Ak sa pri prevádzke produktu Epson vyskytnú problémy, 
ktoré nie je možné odstránit’ podľa pokynov uvedených 
v dokumentácii k produktu, obrát’te sa na centrum podpory 
zákazníkom. Informácie o kontakte na podporu zákazníkom 
spoločnosti EPSON nájdete v dokumente Pan-European 
Warranty Document. Zamestnanci centra podpory 
zákazníkom vám dokážu pomôct’ oveľa rýchlejšie, 
ak im poskytnete nasledujúce údaje:

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

■ model produktu

■ verzia softvéru zariadenia
(Kliknite na položku About (O aplikácii), Version 
Info (Informácie o verzii) alebo na podobné tlačidlo 
v softvéri zariadenia.)
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■ značka a model počítača

■ názov a verzia operačného systému počítača

■ názvy a verzie softvérových aplikácií, ktoré 
s produktom obvykle používate

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

Webové stránky technickej podpory spoločnosti Epson 
poskytujú pomoc pri problémoch, ktoré sa nedajú vyriešit’ 
pomocou informácií na riešenie problémov v dokumentácii 
k tlačiarni.
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Dodatok
Možnosti, atrament a papier

Možnosti

Adaptér Bluetooth Photo Print
Voliteľný adaptér Bluetooth Photo Print je bezdrôtový 
komunikačný modul, ktorý sa používa na tlač z digitálnych 
fotoaparátov, digitálnych videokamier, zariadení PDA, 
prenosných počítačov a iných zariadení, ktoré pri pripojení 
k tlačiarni podporujú bezdrôtovú a bezkáblovú technológiu 
Bluetooth.

Jednotka Bluetooth C12C824✽✽✽

Poznámka
Hviezdičky nahrádzajú posledné číslice z čísla produktu, ktoré sa 
líšia podľa lokality.
& Podrobnosti o používaní adaptéra Bluetooth Photo Print nájdete 
v online Používateľskej príručke.

Atrament

Papier
Spoločnost’ Epson ponúka médiá, ktoré sú špeciálne 
navrhnuté pre atramentové tlačiarne, aby vyhovovali 
väčšine potrieb pri vysokokvalitnej tlači.

Poznámka
❏ Dostupnost’ špeciálnych médií sa líši podľa lokality.

❏ Najnovšie informácie o dostupnosti médií vo vašej oblasti získate 
na webových stránkach podpory zákazníkom spoločnosti 
EPSON.
& Pozrite si čast’ „Centrá podpory zákazníkom“ na strane 30.

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

Tlač

Papier

Poznámka
Keďže výrobca ktorejkoľvek značky alebo typu papiera môže 
kedykoľvek zmenit’ jeho kvalitu, spoločnost’ Epson nemôže zaručit’ 
kvalitu značky alebo typu papiera od iného výrobcu. Pred kúpou 
veľkého množstva alebo pred tlačou veľkých úloh vždy najprv 
otestujte vzorky papiera.

Technické údaje papiera
Jeden list:

Zásobník Číslo súčasti

Black (čierny)
Cyan (azúrový)
Magenta (purpurový)
Yellow (žltý)
Light Cyan (bledo azúrový)
Light Magenta (bledo purpurový)

T0481
T0482
T0483
T0484
T0485
T0486

Názov papiera Formáty Číslo 
súčasti

Epson Ultra Glossy Photo 
Paper

10 × 15 cm
(4 × 6 ")

S041926,
S041943

13 × 18 cm
(5 × 7 ")

S041944

A4 S041927

Epson Premium Glossy Photo 
Paper

A4 S041285,
S041297

A5 S041706, 
S041729, 
S041730, 
S041750

Epson Premium Semigloss 
Photo Paper

A4 S041332

Epson Economy Photo Paper S041579

Epson Matte 
Paper-Heavyweight

A4 S041258,
S041259

Epson Photo Stickers A6 S041144

Epson Iron-On Cool Peel 
Transfer Paper

A4 S041154

Spôsob tlače On-demand ink jet

Konfigurácia 
trysiek

Čiernobiela (čierna) 90 trysiek

Farebná (azúrová, purpurová, žltá, 
bledo azúrová, bledo purpurová) 
450 trysiek (90 × 5 farieb)

Oblast’ tlače Tlač s okrajmi: 3 mm okraj pre všetky 
okraje papiera

Tlač bez okrajov: bez okraja

Formát A4 (210 × 297 mm), 
10 × 15 cm, 13 × 18 cm, A6

Typy papiera Obyčajný kancelársky 
papier, špeciálny papier 
od spoločnosti Epson

Názov papiera Formáty Číslo 
súčasti
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Disk CD/DVD:

Poznámka
❏ Papier nízkej kvality môže znížit’ kvalitu tlače a spôsobit’ 

zaseknutie papiera alebo iné problémy. Ak nastanú problémy, 
začnite používat’ kvalitnejší papier.

❏ Do tlačiarne nevkladajte skrútený ani poprehýbaný papier.

❏ Papier používajte pri normálnych podmienkach:
Teplota od 15 do 25 °C
Vlhkost’ od 40 do 60 % relatívnej vlhkosti

Zásobník atramentu

c Upozornenie
❏ Spoločnost’ Epson odporúča používanie zásobníkov atramentu 

Epson. Záruka spoločnosti Epson sa nevzt’ahuje na poškodenie 
tlačiarne spôsobené použitím zásobníkov atramentu od iných 
výrobcov.

❏ Zásobník atramentu nepoužívajte, ak už uplynul dátum uvedený 
na balení.

❏ Zásobník atramentu znovu nenapĺňajte. Tlačiareň vypočítava 
zvyšné množstvo atramentu pomocou čipu IC v zásobníku 
atramentu, takže aj po opätovnom naplnení zásobníka bude 
čip IC hlásit’, že zásobník je prázdny.

Tlačiareň

Elektrické údaje

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

Údaje týkajúce sa prostredia

Kompatibilné pamät’ové karty
Pozrite si čast’ „Vkladanie pamät’ovej karty“ na strane 9.

Poznámka
Najnovšie informácie o pamät’ových kartách, ktoré sú k dispozícii 
pre vašu tlačiareň, získate od predajcu alebo od miestneho 
obchodného zastúpenia spoločnosti Epson. 

Formát údajov na pamät’ovej karte
Môžete používat’ súbory s obrázkami, ktoré spĺňajú 
nasledujúce požiadavky.

Hrúbka
(pre obyčajný 
kancelársky papier)

0,08 až 0,11 mm

Hmotnost’
(pre obyčajný 
kancelársky papier)

64 g/m² až 90 g/m²

Veľkost’ (priemer) 12 cm

Životnost’ 
zásobníka

6 mesiacov od otvorenia balenia, 
pri teplote 25 °C

Teplota Skladovanie:
- 20 až 40 °C

1 mesiac pri teplote 40 °C

Kapacita 
podávača 
listov

Okolo 100 listov papiera s hmotnost’ou 
64 g/m²

Rozmery Skladovanie

Šírka: 483 mm 

Hĺbka: 300 mm 

Výška: 188 mm 

Tlač

Šírka: 483 mm 

Hĺbka: 478 mm 

Výška: 297 mm 

Hmotnost’ 6,1 kg bez zásobníkov atramentu

120 V model 220-240 V model

Rozsah 
vstupného 
napätia

99 až 132 V 198 až 264 V

Menovitý 
kmitočtový 
rozsah

50 až 60 Hz

Rozsah 
vstupného 
kmitočtu

49,5 až 60,5 Hz

Menovitý prúd 0,4 A (max. 0,7 A) 0,2 A (max. 0,4 A)

Príkon Približne 13 W
(vzor písma podľa 
normy ISO 10561)
Približne 2,2 W 
v režime spánku
Približne 0,2 W 
v pokojovom 
režime

Približne 13 W
(vzor písma podľa 
normy ISO 10561)
Približne 2,3 W 
v režime spánku
Približne 0,3 W 
v pokojovom 
režime

Teplota Prevádzka 
10 až 35 °C

Vlhkost’ Prevádzka 
20 až 80 % relatívnej vlhkosti

Digitálny 
fotoaparát

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

Formát súboru Súbory s obrázkami vo formáte JPEG 
alebo TIFF vytvorené pomocou 
digitálneho fotoaparátu kompatibilného 
so štandardom DCF.

Podporuje verziu 2.1/2.2/2.21 štandardu 
Exif
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Poznámka
Názvy súborov obsahujúce dvojbajtové znaky nie sú platnými 
názvami pri priamej tlači z pamät’ovej karty.

Externé ukladacie zariadenia

* Nie sú podporované všetky zariadenia USB. Podrobnosti získate 
v miestnom centre podpory zákazníkom.

Štandardy a schválenia

Model pre USA:

Model pre Európu:

Model pre Austráliu:

Veľkost’ 
obrázka

80 × 80 až 9200 × 9200 pixlov

Počet súborov Až 999.

Pripojenie Zbernica Universal Serial Bus*

Bitová rýchlost’: 12 Mb/s (plná rýchlost’)

Typ konektora: USB série A

Odporúčaná dĺžka kábla: menej ako 2 m

Bezpečnost’ UL 60950
CSA č. 60950

Elektro-
magnetická 
kompatibilita

FCC, čast’ 15, podčast’ B, trieda B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22, 
trieda B

Smernica pre 
nízke napätie 
73/23/EEC

EN 60950

Smernica 
pre elektro-
magnetickú 
kompatibilitu 
89/336/EEC

EN 55022, trieda B

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 55024

Elektro-
magnetická 
kompatibilita

AS/NZS CISPR22, trieda B
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Režim Memory Card 
(Pamät’ová karta)

Na prvej obrazovke môžete zvolit’ spôsob tlače alebo 
zobrazenia údajov uložených na pamät’ovej karte.

Režim Specialty Print 
(Špeciálna tlač)
Na prvej obrazovke môžete zvolit’ spôsob tlače alebo 
zobrazenia údajov uložených na pamät’ovej karte.

 Print Settings (Nastavenia tlače)

View and Print Photos (Zobrazit’ a tlačit’ 
fotografie): Výber niekoľkých fotografií, 
s jednou alebo viacerými kópiami pre 
každú z nich (str. 11).

Print All Photos (Tlačit’ všetky 
fotografie): Tlač všetkých fotografií 
na pamät’ovej karte (str. 12).

Print Range of Photos (Tlačit’ skupinu 
fotografií): Výber postupnosti fotografií 
na pamät’ovej karte (str. 12).

Print by Date (Tlačit’ podľa dátumu): 
Vyhľadanie fotografií podľa dátumu ich 
vytvorenia a výber požadovaných 
fotografií.

Print Index Sheet (Tlačit’ index): Tlač 
miniatúr všetkých fotografií uložených na 
pamät’ovej karte (str. 13).

Play Slide Show (Zobrazit’ prezentáciu): 
Postupné zobrazenie všetkých fotografií 
na pamät’ovej karte vo forme prezentácie 
(str. 14).

Camera-selected DPOF Photos 
(Fotografie vybraté vo fotoaparáte 
pomocou funkcie DPOF): Tlač množiny 
fotografií, ktoré boli predtým vybraté 
v digitálnom fotoaparáte pomocou funkcie 
DPOF. Táto možnost’ sa zobrazí ako 
predvolená a je k dispozícii vtedy, keď boli 
fotografie vybraté pomocou funkcie DPOF. 
(Pozrite si čast’ „Tlač podľa nastavení 
DPOF“ na strane 13.)

CD/DVD Print (Tlač na disky CD/DVD): 
Tlač na disk CD alebo DVD s priemerom 
12 cm.

P.I.F. Print (Tlač P.I.F.): Tlač fotografií 
s rámčekmi.

Photo Stickers (Nalepovacie štítky): 
Tlač na nalepovacie štítky EPSON.

Iron on (Nažehľovací papier): Tlač 
na papier typu EPSON Iron-On Cool Peel 
Transfer Paper.

Paper Type 
(Typ papiera)

Podrobnosti nájdete na str. 19.

Paper Size 
(Formát 
papiera)

Podrobnosti nájdete na str. 19.

Layout 
(Rozloženie)

Podrobnosti nájdete na str. 19.

Date Format 
(Formát 
dátumu)

Tlač s informáciami o dátume 
vytvorenia. Podrobnosti nájdete 
na str. 21.

Time Format 
(Formát času)

Tlač s informáciami o čase vytvorenia. 
Podrobnosti nájdete na str. 21.

Quality 
(Kvalita)

Vyberte si z možností High (Vysoká), 
Highest (Najvyššia) alebo Normal 
(Normálna).

Filter Čiernobiela alebo sépiová tlač.

Auto Correct 
(Automatická 
korekcia)

Podrobnosti nájdete v časti 
„Automatické úpravy fotografií“ na 
strane 21.

Brightness 
(Jas)

Podrobnosti nájdete v časti „Ručné 
úpravy fotografií“ na strane 21.

Contrast 
(Kontrast)

Sharpness 
(Ostrost’)

Saturation 
(Nasýtenie)

Print Info. 
(Tlač 
informácií)

Tlač informácií o čase 
expozície/rýchlosti uzávierky, 
clonovom čísle a rýchlosti podľa normy 
ISO, zdrojom ktorých sú informácie Exif 
nachádzajúce sa v údajoch obrázkov. 
Toto nastavenie sa nevymaže ani 
po vypnutí tlačiarne.

Fit to Frame 
(Prispôsobe-
nie rámčeku)

Ak je nastavené na hodnotu On 
(Zapnuté), obrázok sa zväčší alebo 
zmenší tak, aby sa vošiel do rámčeka. 
Čast’ dlhšej strany, ktorá presahuje 
za oblast’ tlače, sa nevytlačí.
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q Ponuka Setup (Nastavenie)
V prípade potreby upravte nižšie uvedené nastavenia 
po stlačení tlačidla q Setup (Nastavenie).

Bidirectional 
(Obojsmerná 
tlač)

Aktivácia obojsmernej tlače, kedy 
tlačiareň tlačí zľava doprava i sprava 
doľava. Obojsmerná tlač je rýchlejšia, 
znižuje sa však kvalita tlače.

Borderless 
Expansion 
(Zväčšenie 
pri tlači bez 
okrajov)

Nastavenie veľkosti časti obrázka, ktorá 
presahuje za formát papiera počas 
tlače bez okrajov.

Keep P.I.F. 
Frame with 
Photo 
(Ponechat’ 
rámček P.I.F. 
pri fotografii)

Tlač fotografie s rámčekom, ktorý ste 
predtým určili v digitálnom fotoaparáte 
EPSON.

Paper 
Feed/Paper 
Eject 
(Podanie/
vysunutie 
papiera)

Podanie alebo vysunutie papiera.

Ink Levels 
(Hladiny 
atramentu)

Podrobnosti nájdete v časti Kontrola 
zásoby atramentu.

Ink Cartridge 
Replacement 
(Výmena 
zásobníka 
atramentu)

Podrobnosti nájdete v časti „Výmena 
zásobníka atramentu“ na strane 24.

Nozzle check 
(Kontrola 
trysiek)

Podrobnosti nájdete v časti „Čistenie 
tlačovej hlavy“ na strane 26.

Head 
Cleaning 
(Čistenie 
tlačovej hlavy)

Podrobnosti nájdete v časti „Čistenie 
tlačovej hlavy“ na strane 26.

Photo Viewer 
Adjustment 
(Nastavenie 
prehliadača 
fotografií)

Podrobnosti nájdete v časti „Nastavenie 
jasu displeja“ na strane 23.

Head 
Alignment 
(Zarovnanie 
tlačovej hlavy)

Podrobnosti nájdete v časti „Zarovnanie 
tlačovej hlavy“ na strane 26.

Backup 
(Zálohovanie)

Podrobnosti nájdete v časti „Ukladanie 
fotografií do externého zariadenia“ na 
strane 10.

PictBridge 
Setup 
(Nastavenie 
PictBridge)

Túto funkciu môžete použit’ 
s digitálnymi fotoaparátmi, 
ktoré podporujú funkciu USB 
DIRECT-PRINT alebo PictBridge.

Select Folder 
(Výber 
priečinka)

Výber priečinka v externom ukladacom 
zariadení.

Photo Sticker 
Position 
Up/Down 
(Posun na 
nalepovacom 
štítku 
nahor/nadol)

Úprava pozície tlače pre nalepovacie 
štítky. Podrobnosti nájdete v časti „Ak je 
tlač vychýlená“ na strane 18.

Photo Sticker 
Position 
Left/Right 
(Posun na 
nalepovacom 
štítku doľava/
doprava)

CD/DVD 
Position Inside 
(Vnútorná 
pozícia disku 
CD/DVD)

Úprava vnútorného alebo vonkajšieho 
priemeru pri tlači na disk CD alebo DVD. 
Podrobnosti nájdete v časti „Úprava 
oblasti tlače“ na strane 16.

CD/DVD 
Position 
Outside 
(Vonkajšia 
pozícia disku 
CD/DVD)

CD/DVD 
Position 
Up/Down 
(Posun na 
disku CD/DVD 
nahor/nadol)

Úprava pozície tlače pre disky CD/DVD. 
Podrobnosti nájdete v časti „Ak je tlač 
vychýlená“ na strane 16.

CD/DVD 
Position 
Left/Right 
(Posun na 
disku CD/DVD 
doľava/
doprava)

BT Printer 
ID Set 
(Nastavenie 
ID tlačiarne 
pre BT)

Tieto nastavenia sú dostupné, ak je 
k tlačiarni pripojený voliteľný adaptér 
Bluetooth Photo Print.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 
„Používanie adaptéra Bluetooth Photo 
Print“ v online Používateľskej príručke.BT 

Connectivity 
Mode (Režim 
pripojenia 
pre BT)

BT Encryption 
(Šifrovanie 
BT)

BT PIN 
Code Set 
(Nastavenie 
kódu PIN 
pre BT)

BT Device 
Address 
(Adresa 
zariadenia BT)
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Thick Paper 
(Hrubý papier)

Ak sa výtlačky počas tlače odierajú, 
zmeňte toto nastavenie na hodnotu 
On (Zapnuté), aby ste zväčšili 
vzdialenost’ medzi papierom a tlačovou 
hlavou. Toto nastavenie sa pri vypnutí 
tlačiarne vypne.

Language 
(Jazyk)

Výber jazyka pre zobrazenie na displeji. 
Toto nastavenie nie je v niektorých 
oblastiach k dispozícii.

Restore to 
Factory 
Settings 
(Obnovenie 
nastavení 
od výrobcu)

Obnova predvolených nastavení. 
Podrobnosti nájdete v časti „Obnova 
predvolených nastavení“ na strane 23.

All File Clear 
(Odstránenie 
všetkých 
súborov)

Odstránenie všetkých súborov 
z pamät’ovej karty alebo pripojenej 
jednotky.

Screen Saver 
Settings 
(Nastavenie 
šetriča 
obrazovky)

Ak chcete, aby šetrič obrazovky 
používal fotografie na pamät’ovej karte, 
zmeňte toto nastavenie na hodnotu 
Card Data (Údaje na pamät’ovej karte). 
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čistenie
tlačiarne, 27
tlačovej hlavy, 26

D

dátum
vyhľadanie fotografie, 12
značenie, 21

disk CD/DVD
prípustná veľkost’, 33
tlač, 15
tlač obalu, 17

E

Epson
papier, 32

Exif Print, 20 to 21
externé zariadenia

pripojenie, 9
ukladacie zariadenia, 34
ukladanie súborov do, 10

F

fotoaparát
tlač z, 10

fotografia
orezanie, 21
úprava kvality, 20
zmena veľkosti, 21

J

jas
displeja, 23
fotografie, 21

K

kontakt na spoločnost’ EPSON, 30
kontrast, 21
kontrola trysiek, 26

N

nalepovacie štítky
číslo súčasti, 32
tlač, 17

nastavenie displeja, 23
nastavenie jazyka, 36
nastavenie papiera, 19
nastavenie rozloženia, 19
nastavenie šetriča obrazovky, 23
nasýtenie, 21

O

orezanie, 21
ostrost’, 21

P

PDA, 32
pamät’ové karty

kompatibilné, 9
odstraňovanie súborov, 36
preprava tlačiarne, 27
vkladanie, 9
vytiahnutie, 9, 10

papier
kúpa, 32
technické údaje, 32

PictBridge, 10, 36
podpora zákazníkom, 30
pomôcka na čistenie tlačovej hlavy, 26
preprava tlačiarne, 27
prezentácia, 14
PRINT Image Matching

tlač fotografií pomocou, 20

R

rámček P.I.F.
tlač s rámčekom P.I.F., 17
určený podľa fotoaparátu, 13

T

technická podpora, 30
tlačiareň

čistenie, 27
preprava, 27
údržba, 26 to 27

tlačová hlava
čistenie, 26
zarovnanie, 26

U

USB Direct Print, 10, 36

Ú

údržba tlačiarne, 26 to 27

V

väzba P.I.F., 13

Z

zaseknutie papiera, 29
zásobník atramentu

číslo súčasti, 32
výmena, 24

zmena veľkosti fotografií, 21
značenie

s dátumom a časom, 21
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