
Gdzie mo na znale  informacje

Przewodnik konfiguracji (ten podr cznik)

Zawiera informacje na temat montowania drukarki i instalowania jej 
oprogramowania.

Przewodniki online

Na dysku CD-ROM dostarczonym z drukark  znajduj
si  nast puj ce przewodniki online oraz sterownik 
drukarki. Aby mo liwe by o odczytanie Dokumentacji 
technicznej, Przewodnika pracy w sieci oraz 
Przewodnika usuwania zaci  papieru, na komputerze 
musi by  zainstalowany program Adobe® Acrobat 
Reader® 4.0 lub nowszy.

Dokumentacja techniczna

Zawiera szczegó owe informacje dotycz ce funkcji drukarki, urz dze
opcjonalnych, konserwacji, rozwi zywania problemów i specyfikacji 
technicznych. Ikona Dokumentacja techniczna jest tworzona na pulpicie 
po zainstalowaniu oprogramowania drukarki.

Przewodnik pracy w sieci

Zawiera informacje dotycz ce administrowania sieci  oraz informacje 
o ustawieniach sieciowych i sterownika drukarki.

Przewodnik usuwania zaci  papieru

Zawiera rozwi zania problemów zwi zanych z zaci ciami papieru, 
które mog  wyst powa  od czasu do czasu w trakcie normalnej 
eksploatacji drukarki. Zalecane jest wydrukowanie tego przewodnika 
i przechowywanie go w pobli u drukarki.
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Pomoc online oprogramowania drukarki

Aby uzyska  szczegó owe informacje i instrukcje dotycz ce
oprogramowania steruj cego prac  drukarki, nale y klikn  przycisk 
Help (Pomoc). Pomoc online jest automatycznie instalowana podczas 
instalacji oprogramowania drukarki.
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Wszelkie prawa zastrze one. adna cz  tej publikacji nie mo e by  powielana, przechowywana 
w systemie udost pniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek 
sposób, mechaniczny, za pomoc  fotokopii, nagrania lub inny, bez wcze niejszego uzyskania pisemnej 
zgody firmy SEIKO EPSON CORPORATION. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym 
dokumencie nie podlega odpowiedzialno ci dotycz cej uprawnie  patentowych. Nie podlega tak e
odpowiedzialno ci za szkody wynik e z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym 
dokumencie.

Firma SEIKO EPSON CORPORATION ani jej firmy stowarzyszone nie b d  odpowiada  przed 
nabywc  produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty b d  wydatki poniesione przez 
nabywc  lub strony trzecie, wynikaj ce z: wypadku, niew a ciwej eksploatacji lub wykorzystania tego 
produktu do celów innych ni  okre lono, nieautoryzowanych modyfikacji, napraw lub zmian 
dokonanych w tym produkcie lub (oprócz USA) nieprzestrzegania instrukcji firmy SEIKO EPSON 
CORPORATION dotycz cych obs ugi i konserwacji.

Firma SEIKO EPSON CORPORATION i jej firmy stowarzyszone nie b d  odpowiada  za 
jakiekolwiek szkody lub problemy powsta e w wyniku wykorzystania jakichkolwiek produktów 
dodatkowych b d  materia ów eksploatacyjnych innych ni  te oznaczone przez firm  SEIKO EPSON 
CORPORATION jako Original EPSON Products lub EPSON Approved Products.

EPSON i EPSON ESC/P s  zastrze onymi znakami towarowymi, a EPSON ESC/P 2 jest znakiem 
towarowym firmy SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft i Windows s  zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki i innych krajach.

Adobe i PostScript s  znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated, które mog  by
zastrze one w niektórych krajach.

Uwaga ogólna: Inne nazwy produktów zosta y u yte w niniejszym dokumencie wy cznie w celach 
identyfikacji i mog  by  znakami towarowymi ich prawnych w a cicieli. Firma EPSON nie ro ci sobie 
adnych praw do tych znaków.

Copyright © 2003 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japonia.

Ostrze enia, przestrogi i uwagi

w Ostrze enia:
musz  by  przestrzegane, aby unikn  uszkodzenia cia a.

c Przestrogi: 
maj  na celu zapobieganie uszkodzeniu sprz tu.

Uwagi:
zawieraj  wa ne informacje i u yteczne porady dotycz ce
korzystania z drukarki.
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1 Montowanie drukarki

Zdejmowanie materia ów zabezpieczaj cych

Wykonaj poni sze kroki, aby zdj  z drukarki materia y ochronne.

1. Zdejmij arkusz ochronny z panelu sterowania, a tak e ta my
zabezpieczaj ce otwierane cz ci drukarki.

Uwaga:
Ta my znajduj  si  w wielu miejscach. Nale y upewni  si , e
wszystkie zosta y usuni te.
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2 Montowanie drukarki

2. Wyci gnij kaset  na papier a  do oporu.

3. Naciskaj c szare przyciski blokady na obu bokach kasety na papier, 
wyci gnij kaset  z drukarki.



Montowanie drukarki 3

4. Usu  ta my zabezpieczaj ce pokryw  kasety, a nast pnie zdejmij 
pokryw . Usu  wszystkie ta my i materia y ochronne z wn trza 
kasety.

5. W ó  ponownie kaset  na papier do drukarki.

6. Przesu  d wigni  blokuj c  w prawo, a nast pnie otwórz pokryw
przedni .
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4 Montowanie drukarki

7. Usu  materia y ochronne z wn trza drukarki.

8. Zamknij pokryw  przedni , naciskaj c j  zdecydowanie, a  znajdzie 
si  na miejscu.
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Wybór miejsca na drukark

Nale y pozostawi  odpowiedni  ilo  miejsca, która umo liwia atw
obs ug  oraz konserwacj . Ilustracja przedstawia zalecan  ilo  miejsca.

❏ Drukark  nale y ustawi  w miejscu, w którym atwo mo na 
od czy  przewód zasilania.

❏ Drukarka i komputer powinny znajdowa  si  z dala od 
potencjalnych róde  zak óce , takich jak g o niki czy baza 
telefonu bezprzewodowego.

* 300 mm, gdy zainstalowany jest opcjonalny modu  drukowania dwustronnego i 
450 mm, gdy zainstalowana jest opcjonalna 4-pojemnikowa skrzynka pocztowa.

1300 mm

200 mm*

200 mm

200 mm

550 mm
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6 Montowanie drukarki

* 800 mm, gdy zainstalowana jest opcjonalna 4-pojemnikowa skrzynka pocztowa.

c Przestroga:
❏ Nale y unika  lokalizacji, w których drukarka by aby 

nara ona na bezpo redniego dzia anie wiat a s onecznego, 
wysokich temperatur, wilgoci lub kurzu.

❏ Drukarki nie nale y umieszcza  na powierzchni mniejszej od 
dolnej p yty drukarki. Mog oby to spowodowa  problemy 
z drukowaniem oraz podawaniem z powodu bardzo du ego
wewn trznego obci enia drukarki. Nale y upewni  si , e
drukarka znajduje si  na p askiej, szerokiej powierzchni, na 
której mo na stabilnie umie ci  gumowe podk adki.

❏ Aby zapewni  wystarczaj c  wentylacj , wokó  drukarki 
nale y pozostawi  odpowiedni  ilo  miejsca.

680 mm*
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Instalowanie kasety wywo uj cej

rodki bezpiecze stwa zwi zane z obs ug :
❏ Po wyj ciu kaset wywo uj cych nale y zawsze po o y  je na 

czystej, g adkiej powierzchni.

❏ W przypadku zabrudzenia tonerem skóry lub ubrania nale y
natychmiast zmy  substancj  wod  z myd em.

❏ Aby unikn  uszkodze  spowodowanych kondensacj , po 
przeniesieniu kasety wywo uj cej z otoczenia zimnego do 
ciep egco nale y zaczeka  co najmniej godzin  przed jej 
zainstalowaniem.

Wykonaj poni sze kroki, aby zainstalowa  kaset  wywo uj c :

1. Przesu  d wigni  blokuj c  w prawo, a nast pnie otwórz pokryw
przedni  drukarki.

2. Wyjmij kaset  wywo uj c  z opakowania, a nast pnie zdejmij z niej 
ta m  ochronn .

P
ol

sk
i



8 Montowanie drukarki

3. Trzymaj c poziomo kaset  wywo uj c , delikatnie wstrz nij ni
kilka razy, aby równomiernie rozprowadzi  toner.

c Przestroga:
❏ Nigdy nie nale y otwiera  ochronnej pokrywy kasety 

wywo uj cej ani dotyka wiat oczu ego b bna 
drukuj cego (kolor zielony) pod pokryw . W 
przeciwnym razie jako  wydruku mo e ulec 
pogorszeniu.

❏ Kasety wywo uj cej nie nale y trzyma  za pokryw
ochronn .

wiat oczu y
b ben
drukuj cy

Pokrywa 
ochronna
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4. Ostro nie w ó  kaset  wywo uj c  do drukarki, upewniaj c si ,
e wypustki na obu stronach kasety s  dopasowane do rowków 

wewn trz drukarki. Wci nij kaset  do drukarki, tak aby by a
dok adnie osadzona we w a ciwej pozycji.

c Przestroga:
Nie nale y dotyka  rolki ani innych cz ci wewn trz
drukarki. Mo e to spowodowa  nieprawid owe dzia anie 
drukarki.
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10 Montowanie drukarki

5. Zamknij pokryw  przedni , naciskaj c j  zdecydowanie, a  znajdzie 
si  na miejscu.
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2 Przygotowywanie drukarki do 
u ycia

Pod czanie drukarki do zasilania

Wykonaj poni sze kroki, aby pod czy  drukark  do zasilania:

1. Upewnij si , e drukarka jest wy czona.

2. Pod cz przewód zasilania do gniazda z ty u drukarki. Nast pnie 
pod cz drugi koniec kabla do gniazda elektrycznego.
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12 Przygotowywanie drukarki do u ycia

adowanie papieru

Taca uniwersalna

Taca uniwersalna jest najbardziej uniwersalnym ród em papieru, 
w którym mo na umie ci  papier o ró nych rozmiarach i no niki 
ró nych typów.

Informacje dotycz ce typów i rozmiarów papieru, które mo na umie ci
w standardowej kasecie na papier, zawiera Dokumentacja techniczna.

Aby za adowa  papier do tacy uniwersalnej, nale y wykona  poni sze
kroki:

1. Otwórz tac  uniwersaln .
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2. ciskaj c blokad  prowadnicy z prawej strony prowadnicy papieru, 
przesu  prowadnic  papieru, tak aby pasowa a do za adowanego 
papieru.

3. W ó  do tacy papier A4 lub Letter stron  do zadrukowania 
skierowan  w gór .

Uwaga:
❏ Sprawd , czy papier nie wystaje poza znacznik ograniczaj cy.

❏ Aby za adowa  papier o innym rozmiarze, zobacz sekcj
„Obs uga papieru” w Dokumentacji technicznej.

znacznik ograniczaj cy
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14 Przygotowywanie drukarki do u ycia

4. ciskaj c blokad  prowadnicy z prawej strony prowadnicy papieru, 
dopasuj prowadnic  papieru do rozmiaru za adowanego papieru.

Drukowanie arkusza stanu

Aby sprawdzi  bie cy stan drukarki, nale y wydrukowa  arkusz stanu. 
Arkusz stanu zawiera informacje o drukarce, materia ach
eksploatacyjnych, bie cych ustawieniach i zainstalowanym 
wyposa eniu opcjonalnym.

Wykonaj poni sze kroki, aby wydrukowa  arkusz stanu:

�� W cz drukark . Odczekaj oko o 70 sekund, zanim na panelu LCD 
drukarki zostanie wy wietlony komunikat Ready (Gotowa).
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�� Naci nij trzy razy przycisk  Akceptacja. Drukarka rozpocznie 
drukowanie arkusza stanu.

Uwaga:
Je li nie mo na wydrukowa  arkusza stanu, nale y zapozna  si  z sekcj
„Rozwi zywanie problemów” w Dokumentacji technicznej.

przycisk 
Akceptacja
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16 Przygotowywanie drukarki do u ycia

Pod czanie drukarki

Interfejs USB/interfejs równoleg y

Nale y u y  kabla ekranowanego zgodnego z interfejsem USB w wersji 
1.1 lub kabla interfejsu równoleg ego (skr tka ekranowana) zgodnego 
ze specyfikacj  IEEE-1284.

Wykonaj poni sze kroki, aby pod czy  drukark  przy u yciu interfejsu 
USB/równoleg ego:

1. Upewnij si , e drukarka i komputer s  wy czone.
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2. Pod cz kabel interfejsu USB lub równoleg ego do z cza USB lub 
równoleg ego drukarki, tak jak pokazano poni ej.

3. Pod cz drugi koniec kabla do z cza USB lub interfejsu 
równoleg ego komputera.

Uwaga:
Aby pod czy  drukark  do komputera za po rednictwem zainstalowanej 
opcjonalnej karty interfejsu, nale y u y  kabla innego typu. Informacje 
znajduj  si  w podr czniku opcjonalnej karty interfejsu.

USB

równoleg y
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18 Przygotowywanie drukarki do u ycia

Interfejs sieciowy

Ta drukarka jest wyposa ona w z cze interfejsu sieciowego. Po 
pod czeniu drukarki do sieci nale y ustawi  adres IP za pomoc  panelu 
sterowania drukarki lub dostarczonego programu narz dziowego.

Wykonaj poni sze kroki, aby pod czy  drukark  przy u yciu interfejsu 
sieciowego:

1. Upewnij si , e drukarka i komputer s  wy czone.

2. Pod cz jeden koniec kabla Ethernet do z cza sieci Ethernet 
drukarki, a nast pnie pod cz drugi koniec kabla do koncentratora 
sieciowego.
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Informacje dotycz ce ustawiania adresu IP drukarki przy u yciu panelu 
sterowania lub dostarczonego programu narz dziowego znajduj  si  w 
Przewodniku pracy w sieci. Aby rozpocz  korzystanie z Przewodnika 
pracy w sieci, nale y go zainstalowa . Aby zainstalowa Przewodnik
pracy w sieci, patrz sekcja „Instalowanie Przewodnika pracy w sieci“ na 
stronie 38.
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20 Instalowanie oprogramowania drukarki

3 Instalowanie oprogramowania 
drukarki

Podczas instalowania oprogramowania drukarki zostan  zainstalowane 
nast puj ce sk adniki.

❏ Sterownik drukarki
Sterownik drukarki umo liwia ca kowit  kontrol  nad ustawieniami 
drukarki w systemach Microsoft® Windows® Me, 98, 95, XP, 2000 
i Windows NT® 4.0 (oprócz wersji Terminal Server Edition). Za 
jego pomoc  mo na wybra  ró ne ustawienia, np. jako  wydruku 
i rozmiar papieru.

❏ Program EPSON Status Monitor 3
Program EPSON Status Monitor 3 umo liwia wy wietlanie 
informacji o stanie drukarki, na przyk ad ilo ci pozosta ego toneru, 
oraz sprawdza b dy drukarki. Program EPSON Status Monitor 3 
dzia a w systemach Windows Me, 98, 95, XP, 2000 lub NT 4.0.

❏ Dokumentacja techniczna/Przewodnik usuwania zaci  papieru.

Sposób instalowania oprogramowania 
drukarki

Wykonaj poni sze kroki, aby zainstalowa  oprogramowanie drukarki:

1. Upewnij si , e drukarka jest wy czona.

2. W ó  dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do nap du 
CD-ROM.

Uwaga:
❏ Je li zostanie wy wietlone okno wyboru j zyka, wybierz 

swój kraj.
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❏ Je li program instalacyjny EPSON nie zostanie wy wietlony 
automatycznie, nale y klikn  dwukrotnie ikon  My Computer 
(Mój komputer), klikn  prawym przyciskiem myszy ikon
nap du CD-ROM, a nast pnie w wy wietlonym menu klikn
polecenie OPEN (Otwórz). Nast pnie nale y klikn
dwukrotnie plik Epsetup.exe.

�� Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Gdy zostanie wy wietlony 
ekran z umow  licencyjn  oprogramowania, przeczytaj umow ,
a nast pnie kliknij przycisk I Agree (Zgadzam si ).

�� W wy wietlonym oknie dialogowym kliknij pozycj Install
Software (Instalacja oprogramowania).

Uwaga:
Aby zainstalowa  sieciowe programy narz dziowe jako 
administrator, wybierz opcj Install Network Utility
(Instalacja sieciowego programu narz dziowego).

	� Kliknij przycisk Install (Instaluj). Nast pnie post puj zgodnie 
z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.
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22 Instalowanie oprogramowania drukarki

Informacje o dodatkowym sterowniku

Je li drukarka jest wspó u ytkowana na ró nych komputerach 
(klientach) w sieci, a systemem operacyjnym na serwerze druku jest 
Windows XP, 2000 lub NT 4.0, na serwerze mo na zainstalowa
sterownik drukarki dla systemu operacyjnego klienta jako sterownik 
dodatkowy. Umo liwia to klientom pobranie z serwera drukarki 
odpowiedniego sterownika drukarki, je li jest to konieczne. 
Szczegó owe informacje znajduj  si  w sekcji dotycz cej 
konfigurowania drukarki w sieci w Dokumentacji technicznej.

Informacje o wspó u ytkowaniu drukarki

Komputery w sieci mog  wspó u ytkowa  drukark , która jest 
pod czona bezpo rednio do jednego z nich. Wi cej informacji znajduje 
si  w sekcji dotycz cej konfigurowania drukarki w sieci w Dokumentacji 
technicznej.
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4 Instalowanie wyposa enia
opcjonalnego

Informacje dotycz ce specyfikacji wyposa enia opcjonalnego i rodków 
ostro no ci zwi zanych z ich obs ug  znajduj  si  w Dokumentacji 
technicznej.

Aby zainstalowa  opcjonalny modu  uniwersalnej tacy na 500 arkuszy 
papieru A3, modu  drukowania dwustronnego lub 4-pojemnikow
skrzynk  pocztow , nale y zapozna  si  z instrukcjami dostarczonymi 
z ka dym opakowaniem.

w Ostrze enie:
❏ Odkr canie rub oraz pokryw, których nie wymieniono 

w instrukcjach, narazi u ytkownika na kontakt z obszarami 
wysokiego napi cia.

❏ Podczas wykonywania czynno ci wewn trz drukarki nale y
zachowa  ostro no , poniewa  niektóre elementy maj  ostre 
kraw dzie i mog  spowodowa  zranienie.

c Przestroga:
Przed rozpocz ciem instalowania nap du dysku twardego, karty 
interfejsu lub modu u pami ci nale y roz adowa adunki 
elektrostatyczne z cia a, dotykaj c uziemionego elementu 
metalowego. W przeciwnym wypadku cz ci wra liwe na 
elektryczno  statyczn  mog  zosta  uszkodzone.

Aby sprawdzi , czy nap d dysku twardego, modu  pami ci i karta 
interfejsu zosta y poprawnie zainstalowane, nale y wydrukowa  arkusz 
stanu. Instrukcje znajduj  si  w sekcji „Drukowanie arkusza stanu“ na 
stronie 14.

Po zainstalowaniu wyposa enia opcjonalnego nale y w sterowniku 
drukarki wprowadzi  ustawienia niezb dne dla zainstalowanych 
elementów. Instrukcje znajduj  si  w sekcji dotycz cej instalowania 
wyposa enia opcjonalnego w Dokumentacji technicznej.
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24 Instalowanie wyposa enia opcjonalnego

Przed instalacj  nap du dysku twardego lub 
modu ów pami ci

Wykonaj poni sze kroki, aby przygotowa  drukark  do instalacji nap du 
dysku twardego lub modu u pami ci:

1. Upewnij si , e drukarka jest wy czona, a przewód zasilania i kable 
interfejsów s  od czone.
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2. Przesu  d wigni  blokuj c  w prawo, a nast pnie otwórz pokryw
przedni .

3. Odkr  dwie ruby znajduj ce si  na prawej górnej kraw dzi 
drukarki.
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26 Instalowanie wyposa enia opcjonalnego

4. Odkr  dwie ruby znajduj ce si  blisko prawej dolnej kraw dzi
drukarki.

5. Zdejmij praw  pokryw .



Instalowanie wyposa enia opcjonalnego 27

6. Na p ycie z uk adami elektronicznymi znajd  z cze nap du dysku 
twardego i gniazdo instalacyjne modu u pami ci. Ich po o enie 
pokazano poni ej.

Dysk twardy

Wykonaj poni sze kroki, aby zainstalowa  nap d dysku twardego:

Uwaga:
Do nap du dysku twardego do czone s  dwa kable. Nale y u y
krótszego z nich.

1. Wykonaj procedur  opisan  w sekcji „Przed instalacj  nap du 
dysku twardego lub modu ów pami ci“ na stronie 24.

z cze nap du
dysku twardego

gniazdo pami ci
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28 Instalowanie wyposa enia opcjonalnego

2. Pod cz jeden koniec kabla dostarczonego z nap dem dysku 
twardego do z cza na nap dzie dysku twardego.

3. Drugi koniec kabla pod cz do z cza nap du dysku twardego na 
p ycie z uk adami elektronicznymi.



Instalowanie wyposa enia opcjonalnego 29

4. Przykr  nap d za pomoc  dostarczonych z nim rub.

c Przestroga:
❏ Nale y uwa a , aby nie uszkodzi  kabla podczas dokr cania 

rub.

❏ Nie nale y wyjmowa  modu ów z p yty z uk adami 
elektronicznymi. Wyj cie modu ów spowoduje, e drukarka 
nie b dzie dzia a .
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Modu  pami ci

Wykonaj poni sze kroki, aby zainstalowa  modu  pami ci:

1. Wykonaj procedur  opisan  w sekcji „Przed instalacj  nap du 
dysku twardego lub modu ów pami ci“ na stronie 24.

2. Poci gnij na zewn trz klamry na obu ko cach gniazda pami ci.

3. Wyrównaj wci cia na module pami ci z wypustami w gnie dzie 
pami ci, tak jak pokazano poni ej.
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4. W ó  jeden róg modu u pami ci do gniazda pami ci i wci nij go, 
tak aby klamra zamkn a si .

5. W ó  drugi róg modu u pami ci do gniazda i zamknij klamr , aby 
zamocowa  modu  pami ci.

c Przestroga:
❏ Wk adaj c modu  pami ci do gniazda, nie nale y u ywa

zbyt du ej si y.

❏ Nie nale y wyjmowa  modu ów z p yty z uk adami 
elektronicznymi. Wyj cie modu ów spowoduje, e
drukarka nie b dzie dzia a .
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Ponowne zak adanie prawej pokrywy

Wykonaj poni sze kroki, aby ponownie za o y  praw  pokryw  po 
zainstalowaniu nap du dysku twardego lub modu u pami ci:

1. Umie  praw  pokryw  w oryginalnym po o eniu, tak jak pokazano 
poni ej. W ó  dwa bolce znajduj ce si  na dolnej kraw dzi pokrywy 
do otworów na prawym boku drukarki, a nast pnie w ó  trzy 
wystaj ce elementy znajduj ce si  na lewej kraw dzi pokrywy do 
pasuj cych otworów w drukarce. Upewnij si , e górna kraw d
pokrywy jest dopasowana do górnej cz ci drukarki.
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2. Przykr  praw  pokryw , u ywaj c rub, tak jak pokazano poni ej.

U do u prawej pokrywy

U góry prawej pokrywy
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3. Zamknij przedni  pokryw , naciskaj c j  zdecydowanie, a  znajdzie 
si  na miejscu.

4. Pod cz wszystkie kable interfejsu oraz przewód zasilania.

	� Je li zainstalowano opcjonalny modu  pami ci, nale y sprawdzi ,
czy drukarka prawid owo rozpoznaje modu  pami ci, wykonuj c
nast puj c  procedur :
W cz drukark . Podczas uruchamiania drukarki na panelu LCD 
wy wietlany jest komunikat RAM CHECK XXMB (Sprawdzanie 
pami ci RAM: XX MB). Upewnij si , e wy wietlana warto
(XX MB) jest równa sumie ilo ci standardowej pami ci (32 MB) 
i dodanej pami ci.
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Karta interfejsu

Wykonaj poni sze kroki, aby zainstalowa  kart  interfejsu:

1. Upewnij si , e drukarka jest wy czona, a przewód zasilania i kable 
interfejsów s  od czone.

2. Wykr ruby i zdejmij pokryw  gniazda interfejsu.
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3. Zamocuj odpowiednio kart  interfejsu.

4. Przykr  kart  interfejsu za pomoc  dwóch rub.
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Jak dowiedzie  si  wi cej o 
drukarce

❏ Dokumentacja techniczna (HTML)
Ten przewodnik zawiera szczegó owe informacje na temat 
drukowania na komputerze, konserwacji drukarki, rozwi zywania 
problemów i bezpiecze stwa.

❏ Przewodnik post powania w przypadku zaci cia papieru (PDF)
Ten przewodnik zawiera opis sposobu post powania w przypadku 
zaci cia papieru. Firma EPSON zaleca wydrukowanie tego 
przewodnika i przechowywanie go w pobli u drukarki.

❏ Przewodnik pracy w sieci (HTML)
Ten przewodnik zawiera informacje dla administratorów sieci 
dotycz ce ustawie  sieciowych i sterownika drukarki.

Aby mo liwe by o odczytanie Dokumentacji technicznej i Przewodnika 
pracy w sieci, na komputerze musi by  zainstalowany program 
Microsoft Internet Explorer 4.0 lub nowszy albo Netscape Navigator 4.0 
lub nowszy. Aby mo liwe by o otwarcie i odczytanie Przewodnika
post powania w przypadku zaci cia papieru, na komputerze musi by
zainstalowany program Adobe® Acrobat Reader® 4.0 lub nowszy.
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Wy wietlanie dokumentacji technicznej

Ikona Dokumentacja techniczna jest tworzona na pulpicie po 
zainstalowaniu oprogramowania drukarki. Aby wy wietli  ten 
przewodnik, nale y klikn  dwukrotnie ikon EPLN7000 Reference 
Guide (Dokumentacja techniczna drukarki EPLN7000) na pulpicie.
Dost p do Dokumentacji technicznej mo na równie  uzyska  z menu 
Start. W tym celu kliknij przycisk Start, wska  polecenie All programs
(Wszystkie programy) w systemie Windows XP lub Programs
(Programy) w systemie Windows Me, 98, 95, 2000 lub NT 4.0, wska
polecenie EPSON, a nast pnie wybierz polecenie EPLN7000 
Reference Guide (Dokumentacja techniczna drukarki EPLN7000).

Wy wietlanie i drukowanie Przewodnika 
post powania w przypadku zaci cia papieru

Wykonaj poni sze kroki, aby wy wietli  i wydrukowa Przewodnik 
post powania w przypadku zaci cia papieru:

�� Ikona Paper Jam Guide (Przewodnik post powania w przypadku 
zaci cia papieru) jest tworzona na pulpicie po zainstalowaniu 
oprogramowania drukarki. Aby wy wietli  ten przewodnik, kliknij 
dwukrotnie ikon Paper Jam Guide (Przewodnik post powania 
w przypadku zaci cia papieru) na pulpicie. Przewodnik zostanie 
otwarty w programie Acrobat Reader.

�� Z menu File (Plik) wybierz polecenie ����% (Drukuj), a nast pnie 
kliknij przycisk �).

Zostanie wydrukowany Przewodnik post powania w przypadku 
zaci cia papieru.

Instalowanie Przewodnika pracy w sieci

Wykonaj poni sze kroki, aby zainstalowa Przewodnik pracy w sieci:
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1. W ó  dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do nap du 
CD-ROM.

Uwaga:
Je li zostanie wy wietlone okno wyboru j zyka, wybierz swój kraj.

�� Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Gdy zostanie wy wietlony 
ekran z umow  licencyjn  oprogramowania, przeczytaj umow ,
a nast pnie kliknij przycisk I Agree (Zgadzam si ).

�� W wy wietlonym oknie dialogowym kliknij pozycj Install
Network Utility (Instalacja sieciowych programów 
narz dziowych). 

�� Wybierz opcj Install Network Guide (Zainstaluj przewodnik 
pracy w sieci), a nast pnie post puj zgodnie z instrukcjami 
wy wietlanymi na ekranie.

Na pulpicie zostanie utworzona ikona Network Guide (Przewodnik 
pracy w sieci). Aby wy wietli  ten przewodnik, kliknij dwukrotnie ikon
EPLN7000 Network Guide (Przewodnik pracy w sieci drukarki 
EPLN7000).
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Instrukcje dotycz ce
bezpiecze stwa

rodki bezpiecze stwa dotycz ce
korzystania z drukarki laserowej

W tej drukarce u ywana jest technologia laserowa. Nale y przestrzega
poni szych rodków bezpiecze stwa, aby zapewni  bezpieczne i 
efektywne korzystanie z drukarki.

modu
utrwalacza

rolka 
przenoszenia
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❏ Nie nale y dotyka  modu u utrwalacza oznaczonego etykiet
CAUTION HIGH TEMPERATURE (PRZESTROGA — 
WYSOKA TEMPERATURA) ani otaczaj cych go obszarów. 
Je li drukarka by a niedawno u ywana, te obszary mog  by
bardzo gor ce.

❏ Nale y unika  dotykania rolki przenoszenia. W przeciwnym 
wypadku jako  wydruków mo e ulec pogorszeniu.

❏ Nie nale y modyfikowa  kasety wywo uj cej ani rozk ada  jej na 
cz ci. Nie mo na jej nape nia  ponownie.

❏ Nie nale y dotyka  toneru i nale y zapobiega  jego dostaniu si
do oczu.

❏ Nie nale y wrzuca  do ognia zu ytych kaset wywo uj cych, 
poniewa  mog  one wybuchn  i spowodowa  obra enia. Nale y
je zutylizowa  zgodnie z lokalnymi przepisami.

❏ Je li toner zostanie rozsypany, nale y go usun  za pomoc
szczotki, szufelki lub ciereczki zwil onej wod  z myd em.
Poniewa  drobne cz steczki mog  by  przyczyn  po aru lub 
wybuchu w przypadku kontaktu z iskr , nie nale y u ywa
odkurzacza.

Wa ne instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa

Przed korzystaniem drukarki nale y przeczyta  wszystkie poni sze
instrukcje:

Wybór miejsca na drukark

❏ Drukarki nie nale y ustawia  na niestabilnej powierzchni.

❏ Drukarki nie nale y ustawia  w miejscu, w którym mo liwe jest 
nadepni cie przewodu.
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❏ Szczeliny i otwory w obudowie oraz z ty u lub na spodzie 
zapewniaj  wentylacj . Nie nale y ich blokowa  ani przykrywa .
Nie nale y umieszcza  drukarki na ó ku, sofie, dywanie lub na 
podobnych powierzchniach ani w pomieszczeniach, w których nie 
ma odpowiedniej wentylacji.

Wybór ród a zasilania

❏ Z cze interfejsu dla tej drukarki (oprócz z cza USB) to z cze typu 
Non-LPS (nieograniczone ród o zasilania).

❏ Nale y unika  u ywania gniazd, do których s  pod czone inne 
urz dzenia.

❏ Nale y korzysta  ze ród a zasilania wskazanego na etykiecie. Je li 
u ytkownik nie ma pewno ci co do typu dost pnego ród a
zasilania, powinien skontaktowa  si  ze sprzedawc  lub lokalnym 
dostawc  energii elektrycznej.

❏ Je eli w o enie wtyczki do gniazda jest niemo liwe, nale y
skontaktowa  si  z wykwalifikowanym elektrykiem.

❏ W przypadku korzystania z przed u acza nale y upewni  si ,
e czny pobór pr du wszystkich urz dze  pod czonych do 

przed u acza nie przekracza dopuszczalnego dla niego nat enia 
pr du.

❏ W nast puj cych przypadkach nale y od czy  drukark  od gniazda 
ciennego i zleci  czynno ci serwisowe wykwalifikowanemu 

pracownikowi serwisu:

A. Gdy przewód zasilania lub wtyczka zosta y naderwane lub 
uszkodzone.

B. Je li do urz dzenia dosta a si  ciecz.
C. Je li urz dzenie zosta o wystawione na dzia anie deszczu lub 

wody.



Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa 43

Korzystanie z drukarki

❏ Drukarka wa y oko o 28 kg (61,7 funta) bez zainstalowanych 
materia ów eksploatacyjnych. Jedna osoba nie powinna 
podejmowa  prób podnoszenia lub przenoszenia drukarki. 
Powinny j  nie  dwie osoby.

❏ Nale y przestrzega  wszystkich ostrze e  i instrukcji znajduj cych
si  na drukarce.

❏ Przed czyszczeniem nale y od czy  drukark  od gniazda 
ciennego. 

D. Je li urz dzenie nie dzia a prawid owo, cho  przestrzegano 
instrukcji obs ugi. Nale y zmienia  tylko te ustawienia, które 
opisano w instrukcji obs ugi, poniewa  niew a ciwa zmiana 
innych ustawie  mo e spowodowa  uszkodzenia i konieczno
skomplikowanej naprawy przez wykwalifikowanego 
pracownika serwisu w celu przywrócenia normalnego dzia ania 
urz dzenia.

E. Je li upuszczono urz dzenie lub uszkodzono obudow .
F. Je li zauwa ono znaczny spadek wydajno ci, wskazuj cy na 

konieczno  naprawy.
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❏ Do czyszczenia nale y u y  dobrze wyci ni tej ciereczki. Nie 
nale y u ywa rodków czyszcz cych w p ynie ani w aerozolu.

❏ Nale y unika  dotykania elementów wewn trz drukarki, chyba e
w dokumentacji drukarki podano inaczej.

❏ Nigdy nie nale y wk ada  elementów drukarki na si . Chocia
drukarka zosta a zaprojektowana tak, aby zapewni  jej 
wytrzyma o , obs ugiwanie jej na si  mo e doprowadzi  do 
uszkodzenia.

❏ Materia y eksploatacyjne nale y przechowywa  tak, aby by y
niedost pne dla dzieci.

❏ Nie nale y u ywa  drukarki w wilgotnym rodowisku.

❏ Wewn trz drukarki nie nale y pozostawia  zaci tego papieru. Mo e
to spowodowa  przegrzanie drukarki.

❏ Nigdy nie nale y wciska adnych przedmiotów przez szczeliny 
w obudowie, poniewa  mog  dotkn  miejsc o niebezpiecznym 
napi ciu lub spowodowa  zwarcie, co mo e grozi  po arem lub 
pora eniem pr dem.

❏ Nigdy nie nale y wylewa adnych cieczy na drukark .

❏ Z wyj tkiem przypadków omówionych w dokumentacji drukarki 
nie wolno podejmowa  prób naprawy urz dzenia na w asn  r k .
Otwieranie i zdejmowanie pokryw oznaczonych napisem Do Not 
Remove (Nie zdejmowa ) nara a u ytkownika na kontakt 
z punktami pod wysokim napi ciem oraz inne zagro enia.
Wszystkie naprawy wewn trz tych cz ci drukarki nale y zleca
wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.

❏ Nale y u ywa  tylko regulatorów opisanych w instrukcjach obs ugi. 
Niew a ciwe u ycie innych regulatorów mo e spowodowa
uszkodzenie i mo e wymaga  naprawy przez wykwalifikowanego 
pracownika serwisu.
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❏ Je li planowane jest korzystanie z drukarki w Niemczech, nale y
przestrzega  nast puj cej wskazówki:

Aby zapewni  drukarce odpowiednie zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe i zabezpieczenie przed przet eniem pr du 
elektrycznego, instalacja w budynku musi by  chroniona przez 
automatyczne wy czniki pr dowe 10 lub 16 amperów.

Informacje dotycz ce bezpiecze stwa

Przewód zasilania

c Przestroga:
Nale y upewni  si , e przewód zasilania pr dem zmiennym jest 
zgodny z lokalnymi standardami dotycz cymi bezpiecze stwa.

Nale y u ywa  wy cznie przewodu zasilania, który zosta
dostarczony z urz dzeniem. U ycie innych przewodów zasilania 
mo e spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.

Przewód zasilania tego urz dzenia jest przeznaczony tylko do 
u ytku z tym urz dzeniem. U ycie go z innym sprz tem mo e
spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.

Etykiety dotycz ce bezpiecze stwa lasera

w Ostrze enie:
Wykonanie procedur i regulacji innych ni  opisane 
w dokumentacji drukarki mo e spowodowa  nara enie
na niebezpieczne promieniowanie.

Drukarka jest urz dzeniem laserowym 
Klasy 1 zgodnie z definicj  w specyfikacji 
IEC60825. Etykieta pokazana poni ej
jest umieszczana na urz dzeniu
w krajach, w których jest to wymagane.
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Promieniowanie lasera wewn trznego

Jest to zespó  diody laserowej Klasy IIIb emituj cy niewidoczn
wi zk laserow . Jednostka g owicy drukarki to ELEMENT 
NIEPODLEGAJ CY NAPRAWIE. Dlatego w adnym wypadku 
nie wolno otwiera  jednostki g owicy drukarki. Dodatkowa etykieta 
zawieraj ca ostrze enie o aktywno ci lasera jest umieszczona 
wewn trz drukarki.

Bezpiecze stwo dotycz ce ozonu

Emisja ozonu

Ozon jest wytwarzany przed drukarki laserowe jako produkt uboczny 
procesu drukowania. Ozon jest wytwarzany tylko wtedy, gdy drukarka 
drukuje.

Limit nara enia na dzia anie ozonu

Zalecany limit nara enia na dzia anie ozonu wynosi 0,1 cz ci na milion 
(ppm) wyra ony jako rednia wa ona st enia w czasie o miu (8) 
godzin.

Drukarka laserowa EPSON wytwarza mniej ni  0,1 ppm w ci gu o miu
(8) godzin ci g ego drukowania.

Maksymalna moc 
promieniowania

15 mW

D ugo  fali od 775 do 795 nm
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Minimalizowanie ryzyka

Aby zminimalizowa  ryzyko nara enia na dzia anie ozonu, nale y
unika  nast puj cych sytuacji: 

❏ Korzystanie z wielu drukarek laserowych w zamkni tym 
pomieszczeniu

❏ Dzia anie w warunkach bardzo niskiej wilgotno ci

❏ S aba wentylacja pomieszczenia

❏ D ugie ci g e drukowanie w po czeniu z dowoln  z powy szych
sytuacji

Lokalizacja drukarki

Drukark  nale y ustawi  w takim miejscu, aby wytwarzane gazy i 
ciep o:

❏ Nie by y emitowane bezpo rednio na twarz u ytkownika

❏ By y kierowane bezpo rednio poza budynek, o ile jest to mo liwe
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