
Unde g si i informa ii

Ghid de instalare (acest manual)

V  ofer  informa ii despre asamblarea imprimantei i instalarea 
software-ului de imprimant .

Ghiduri interactive

CD-ROM-ul livrat odat  cu imprimanta include 
urm toarele ghiduri interactive, precum i driverul de 
imprimant .Pentru a citi Reference Guide (Ghid de 
referin ), Network Guide (Ghid pentru re ea) i Paper
Jam Guide (Ghid pentru blocaje de hârtie), trebuie 
instalat pe computer Adobe® Acrobat Reader® 4.0 sau 
o versiune ulterioar .

Reference Guide (Ghid de referin )

V  ofer  informa ii detaliate despre func iile imprimantei, produse 
op ionale, între inere, rezolvarea problemelor i specifica ii tehnice. 
Când se instaleaz  software-ul de imprimant  pe spa iul de lucru se 
creeaz  o pictogram  pentru Reference Guide (Ghid de referin ).

Network Guide (Ghid pentru re ea)

Ofer  administratorilor de re ea informa ii atât despre driverul de 
imprimant  cât i despre set rile de re ea.

Paper Jam Guide (Ghid pentru blocaje de hârtie)

V  ofer  solu ii pentru problemele de blocaje de hârtie la care este posibil 
s  apela i în mod frecvent. V  recomand m s  imprima i acest ghid i s
îl ine i la îndemân , lâng  imprimant .
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Ajutor interactiv pentru software-ul de imprimant

Face i clic pe Help (Ajutor) pentru informa ii detaliate i instruc iuni 
despre software-ul de imprimant  care controleaz  imprimanta dvs. 
Ajutorul interactiv se instaleaz  automat odat  cu software-ul de 
imprimant .
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Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceast  publica ie nu poate fi reprodus , stocat  într-un 
sistem de preluare sau transmis  în orice form  sau prin orice mijloace, mecanice, prin fotocopiere, 
înregistrare sau prin alte tehnici, f r  permisiunea scris , ob inut  în prealabil de la SEIKO EPSON 
CORPORATION. Nu se asum  nici o r spundere expres  cu privire la utilizarea informa iilor con inute
în acest document. De asemenea, nu se asum  nici o r spundere pentru daunele rezultate ca urmare a 
utiliz rii informa iilor con inute aici.

Nici SEIKO EPSON CORPORATION, nici companiile sale afiliate nu vor fi r spunz toare fa  de 
cump r torul acestui produs sau fa  de ter i pentru deterior ri, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate 
de cump r tor sau de ter i i rezultate din: accident, utilizare necorespunz toare sau abuziv  a acestui 
produs sau modific ri, repara ii sau schimb ri neautorizate aduse acestui produs sau (exceptând 
S.U.A.) abaterea de la respectarea cu stricte e a instruc iunilor de func ionare i între inere furnizate 
de SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION i companiile sale afiliate nu vor fi r spunz toare pentru daune sau 
probleme care apar ca urmare a utiliz rii unor op iuni sau produse consumabile care nu sunt desemnate 
de SEIKO EPSON CORPORATION ca fiind Produse Originale EPSON sau Produse Aprobate 
EPSON.

EPSON i EPSON ESC/P sunt m rci comerciale înregistrate i EPSON ESC/P 2 este o marc
comercial  de inute de SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft i Windows sunt m rci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite 
ale Americii i/sau în alte ri.

Adobe i PostScript sunt m rci comerciale ale Adobe Systems Incorporated, care ar putea s  fie 
înregistrate în anumite jurisdic ii.

Not  general : Celelalte nume de produse utilizate aici sunt numai cu scop de identificare i pot fi 
m rci comerciale ale de in torilor lor. EPSON nu revendic  nici un drept asupra acelor m rci.

Drept de autor © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japonia.

Avertismente, aten ion ri i note

w Avertismentele: 
trebuie respectate cu aten ie pentru a evita v t marea 
corporal .

c Aten ion rile: 
trebuie respectate pentru a evita deteriorarea 
echipamentului.

Notele:
con in informa ii importante i sfaturi utile privind func ionarea 
imprimantei.



Asamblarea imprimantei 1

1 Asamblarea imprimantei

Înl turarea materialelor de protec ie

Urma i ace ti pa i pentru a înl tura materialele de protec ie ale 
imprimantei.

1. Înl tura i folia protectoare de pe panoul de control, precum i benzile 
ce fixeaz  p r ile imprimantei care se deschid.

Not :
Benzile sunt ata ate în mai multe locuri. Ave i grij  s  le înl tura i
pe toate.
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2 Asamblarea imprimantei

2. Trage i caseta pentru hârtie pân  când se opre te.

3. În timp ce ap sa i dispozitivele gri de oprire de pe ambele p r i ale 
casetei pentru hârtie, trage i caseta afar  din imprimant .



Asamblarea imprimantei 3

4. Înl tura i benzile care fixeaz  capacul casetei, apoi scoate i capacul. 
În continuare înl tura i toate benzile i materialele de protec ie din 
interiorul casetei.

5. Reintroduce i în imprimant  caseta pentru hârtie.

6. Glisa i pârghia de blocare spre dreapta, apoi deschide i capacul 
frontal.
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4 Asamblarea imprimantei

7. Înl tura i materialele de protec ie din interiorul imprimantei.

8. Închide i capacul frontal ap sându-l cu putere pân  când se fixeaz
în pozi ia lui.
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G sirea unui loc pentru imprimant

Amplasa i imprimanta într-un spa iu adecvat pentru operare i între inere
u oare. Imaginea înf i eaz  necesarul recomandat de spa iu.

❏ Amplasa i imprimanta într-un loc în care se poate scoate u or 
din priz .

❏ ine i ansamblul computer-imprimant  departe de surse poten iale 
de interferen , precum difuzoarele sau unit ile de baz  pentru 
telefoane f r  fir.

* 300 mm când este instalat  unitatea op ional  Duplex i 450 mm când este instalat
Cutia po tal  op ional  cu 4 t vi.

1.300 mm

200 mm*

200 mm

200 mm

550 mm
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6 Asamblarea imprimantei

* 800 mm când este instalat  Cutia po tal  op ional  cu 4 t vi.

c Aten ie:
❏ Evita i amplasarea imprimantei în locuri supuse unor 

varia ii extreme sau bru te de temperatur  sau umiditate.

❏ Nu amplasa i imprimanta pe o suprafa  care este mai mic
decât baza imprimantei. Acest lucru poate duce la probleme 
de imprimare i alimentare cu hârtie cauzate de înc rc tura 
excesiv  a imprimantei. Ave i grij  s  amplasa i imprimanta 
pe o suprafa  plan , mare, unde se pot amplasa în mod stabil 
picioru ele de cauciuc.

❏ L sa i un spa iu adecvat în jurul imprimantei pentru 
a permite o ventila ie suficient .

680 mm*
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Instalarea cartu ului petru imagini

M suri de precau ie la manevrare:
❏ Atunci când manevra i cartu ele pentru imagini, a eza i-le 

întotdeauna pe o suprafa  curat i neted .

❏ Dac  tonerul ajunge pe piele sau pe haine, sp la i-l imediat cu 
s pun i ap .

❏ A tepta i cel pu in o or  înainte de a instala cartu ul pentru 
imagini dup  ce l-a i mutat dintr-un mediu rece într-unul cald, 
pentru a preveni deterior rile cauzate de condensare.

Urma i ace ti pa i pentru a instala cartu ul pentru imagini:

1. Glisa i pârghia de blocare spre dreapta, apoi deschide i capacul 
frontal al imprimantei.

2. Scoate i cartu ul pentru imagini din ambalajul s u, apoi înl tura i
banda de protec ie.
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8 Asamblarea imprimantei

3. În timp ce ine i cartu ul pentru imagini orizontal, scutura i-l u or
de câteva ori pentru a distribui tonerul în mod egal.

c Aten ie:
❏ Nu deschide i niciodat  capacul protector al cartu ului 

pentru imagini i nu atinge i tamburul fotosensibil de 
imprimare (de culoare verde) din interiorul capacului. 
În caz contrar, calitatea imprim rii va avea de suferit.

❏ Nu ine i cartu ul pentru imagini de capacul protector în 
timp ce manevra i cartu ul.

Tambur 
fotosensibil de 
imprimare

Capac protector
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4. Introduce i cu grij  cartu ul pentru imagini în imprimant ,
asigurându-v  c  picioru ele de pe ambele p r i ale cartu ului 
sunt aliniate cu ni ele din interiorul imprimantei.
Ave i grij  s  împinge i cartu ul în imprimant  pân  când se 
fixeaz bine în pozi ia corespunz toare.

c Aten ie:
Nu atinge i cilindrul sau alte p r i din interiorul imprimantei. 
Procedând astfel este posibil s  provoca i defec iuni ale 
imprimantei.
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10 Asamblarea imprimantei

5. Închide i capacul frontal ap sându-l cu putere pân  când se fixeaz
în pozi ia lui.
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2 Preg tirea imprimantei pentru 
utilizare

Conectarea imprimantei la re eaua de 
alimentare

Urma i ace ti pa i pentru a conecta imprimanta la priz :

1. Asigura i-v  c  imprimanta este oprit .

2. Introduce i cablul de alimentare în spatele imprimantei. Apoi 
introduce i cel lalt cap t al cablului într-o priz  electric .
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12 Preg tirea imprimantei pentru utilizare

Înc rcarea hârtiei

Tava MP

Tava MP este cea mai flexibil  surs  de hârtie; ea accept  diferite formate 
de hârtie i diferite tipuri de suport.

Pentru informa ii despre formatele i tipurile de hârtie acceptate de caseta 
standard pentru hârtie, consulta i Reference Guide (Ghid de referin ).

Urma i ace ti pa i pentru a înc rca hârtie în tava MP:

1. Deschide i tava MP.
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2. inând strâns dispozitivul de blocare al ghidajului pentru hârtie de 
pe partea dreapt , glisa i ghidajul pentru a se potrivi cu hârtia pe care 
o înc rca i.

3. Pune i hârtie A4 sau Letter în tav , cu suprafa a imprimabil
îndreptat  în sus.

Not :
❏ Ave i grij  s  nu înc rca i hârtie peste marcajul limit .

❏ Pentru a înc rca alte formate de hârtie, consulta i „Paper 
Handling” (Manevrarea hârtiei) din Reference Guide (Ghid de 
referin ).

Marcaj limit .
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14 Preg tirea imprimantei pentru utilizare

4. inând strâns dispozitivul de blocare al ghidajului pentru hârtie de 
pe partea dreapt , ajusta i ghidajul la dimensiunea hârtiei.

Imprimarea unei foi de stare

Pentru a cunoa te starea curent  a imprimantei, imprima i o foaie de 
stare. O foaie de stare con ine informa ii despre imprimant , despre 
consumabile, despre set rile curente i despre componentele op ionale 
instalate, dac  exist .

Urma i ace ti pa i pentru a imprima o foaie de stare:

�� Porni i imprimanta. A tepta i circa 70 de secunde pân  când apare 
Ready (Preg tit) pe panoul LCD.
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�� Ap sa i butonul  Enter de trei ori. Imprimanta începe s
imprime o foaie de stare.

Not :
Dac  nu se poate imprima foaia de stare, consulta i „Problem Solver” 
(Rezolvarea problemelor) din Reference Guide (Ghid de referin ).

Butonul Enter
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16 Preg tirea imprimantei pentru utilizare

Conectarea imprimantei

Interfa  USB/ Interfa  paralel

Utiliza i un cablu ecranat USB versiunea 1.1 sau un cablu torsadat de 
interfa  paralel  compatibil IEEE-1284.

Urma i ace ti pa i pentru a conecta imprimanta utilizând interfa a
USB/paralel :

1. Asigura i-v  c i imprimanta i computerul sunt oprite.
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2. Conecta i cablul de interfa  USB sau paralel  la conectorul USB 
sau paralel al imprimantei, a a cum se arat  mai jos.

3. Conecta i cel lalt cap t al cablului la conectorul interfe ei paralele 
sau USB a computerului.

Not :
Dac  dori i s  conecta i imprimanta la computer printr-o plac  de 
interfa  op ional  instalat , ave i nevoie de un tip diferit de cablu. 
Consulta i manualul pl cii op ionale de interfa .

USB

paralel
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18 Preg tirea imprimantei pentru utilizare

Interfa  de re ea

Imprimanta se livreaz  cu conexiunea pentru interfa a de re ea. Dup  ce 
a i conectat imprimanta la re ea, seta i adresa IP de la panoul de control 
al imprimatei sau de la utilitarul furnizat.

Urma i ace ti pa i pentru a conecta imprimanta utilizând interfa a
de re ea:

1. Asigura i-v  c i imprimanta i computerul sunt oprite.

2. Conecta i un cap t al cablului Ethernet la conectorul Ethernet al 
imprimantei, apoi conecta i cel lalt cap t la hub-ul de re ea.
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Pentru a seta adresa IP a imprimantei utilizând panoul de control sau 
utilitarul furnizat, consulta i Network Guide (Ghid pentru re ea). Trebuie 
s  instala i Network Guide (Ghid pentru re ea) pentru a-l utiliza. Pentru 
a instala Network Guide (Ghid pentru re ea), consulta i „Instalarea 
Network Guide (Ghid pentru re ea)” la pagina page 39.
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20 Instalarea software-ului de imprimant

3 Instalarea software-ului de 
imprimant

Când instala i software-ul de imprimant , se instaleaz  urm toarele 
componente.

❏ Driver de imprimant
Driver-ul de imprimant  v  ofer  un control complet asupra set rilor
imprimantei când utiliza i Microsoft® Windows® Me, 98, 95, XP, 
2000 i Windows NT® 4.0 (cu excep ia edi iei Terminal Server). Cu 
ajutorul lui, se pot efectua set ri precum calitatea imprim rii i
formatul hârtiei.

❏ EPSON Status Monitor 3
EPSON Status Monitor 3 v  permite s  vizualiza i informa ii despre 
starea imprimantei, cum ar fi cantitatea de toner r mas , i s
verifica i dac  exist  erori. EPSON Status Monitor 3 solicit
Windows Me, 98, 95, XP, 2000 sau NT 4.0.

❏ Reference Guide (Ghid de referin ) /Paper Jam Guide (Ghid pentru 
blocaje de hârtie).

Cum se instaleaz  software-ul de imprimant

Urma i ace ti pa i pentru a instala software-ul de imprimant :

1. Asigura i-v  c  imprimanta este oprit .

2. Introduce i CD-ROM-ul cu software-ul de imprimant  în unitatea 
CD-ROM.

Not :
❏ Dac  apare fereastra de selectare pentru limb , selecta i

ara dvs.
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❏ Dac  ecranul EPSON Installation Program (Program de 
instalare EPSON) nu apare automat, face i dublu clic pe 
pictograma  My Computer (Computerul meu), face i clic cu 
butonul din dreapta pe pictograma CD-ROM i face i clic pe 
OPEN (DESCHIDERE) în meniul care apare. Apoi face i
dublu clic pe Epsetup.exe.

�� Face i clic pe Continue (Continuare). Când apare ecranul despre 
acordul de licen  pentru software, citi i textul i face i clic pe Agree
(De acord).

�� Dac  apare caseta de dialog, face i clic pe Install Software 
(Instalare software).

Not :
Pentru a instala utilitare pentru re ea ca administrator, selecta i
Install Network Utility (Instalare utilitar pentru re ea).

	� Face i clic pe Install (Instalare). Urma i instruc iunile de pe ecran. R
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22 Instalarea software-ului de imprimant

Despre un driver suplimentar

Dac  imprimanta este partajat  între diferite computere (clien i) într-o 
re ea i dac  sistemul de operare al serverului de imprimare este 
Windows XP, 2000 sau NT 4.0, ave i posibilitatea s  instala i pe server, 
ca driver suplimentar, driver-ul de imprimant  corespunz tor sistemului 
de operare al clientului. Aceasta le permite clien ilor s  descarce 
driver-ul de imprimant  corespunz tor de pe serverul de imprimare, dac
este necesar. Pentru detalii, consulta i „Setting Up Your Printer on a 
Network (Instalarea imprimantei într-o re ea)” din manualul interactiv 
Reference Guide (Ghid de referin ).

Despre partajarea imprimantei

Computerele dintr-o re ea pot partaja o imprimant  care este conectat
direct la unul dintre ele. Pentru informa ii suplimentare despre partajarea 
imprimantei, consulta i „Setting Up Your Printer on a Network” 
(Instalarea imprimantei într-o re ea) din Reference Guide (Ghid de 
referin ).
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4 Instalarea op iunilor

Pentru informa ii despre specificarea op iunilor i despre m surile de 
precau ie la manevrarea lor, consulta i Reference Guide (Ghid de 
referin ).

Pentru a instala unit ile op ionale Caset  universal  pentru 500 coli de 
hârtie A3, unitatea Duplex sau Cutie po tal  cu 4 t vi, consulta i
instruc iunile care înso esc fiecare pachet.

w Avertisment:
❏ Desfacerea uruburilor i capacelor care nu sunt specificate 

în instruc iuni vor expune zone de înalt  tensiune.

❏ Lucra i cu grij  în interiorul imprimantei, deoarece unele 
componente au muchii ascu ite i pot s  v  r neasc .

c Aten ie:
Înainte de a instala unitatea de disc dur, placa de interfa  sau 
modulul de memorie, desc rca i-v  corpul de electricitate 
static , atingând un obiect metalic legat la p mânt. În caz 
contrar, componentele sensibile la energia electrostatic  se pot 
deteriora.

Pentru a verifica dac  unitatea de disc dur, modulul de memorie i placa 
de interfa  s-au instalat corect, imprima i o foaie de stare. Consulta i
„Imprimarea unei foi de stare” la pagina page 14 pentru instruc iuni.

Dup  instalarea op iunilor, trebuie s  efectua i set rile necesare pentru 
op iunile instalate în driver-ul imprimantei. Pentru instruc iuni, 
consulta i sec iunea de sub „Installing Options” (Instalarea op iunilor) 
din Reference Guide (Ghid de referin ).
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24 Instalarea op iunilor

Înainte de a instala Unitatea de disc dur sau 
Modulul de memorie

Urma i ace ti pa i pentru a preg ti imprimanta pentru instalarea unei 
unit i de disc dur sau a unui modul de memorie:

1. Asigura i-v  c  imprimanta este oprit  iar cablurile de alimentare i
cel de interfa  nu sunt conectate.
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2. Glisa i pârghia de blocare spre dreapta, apoi deschide i capacul 
frontal.

3. Sl bi i cele dou uruburi localizate în marginea din dreapta sus 
a imprimantei.
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26 Instalarea op iunilor

4. Desface i cele dou uruburi localizate aproape de marginea din 
dreapta jos a imprimantei.

5. Scoate i capacul din dreapta.
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6. Identifica i conectorul Unit ii de disc dur i slot-ul de instalare 
pentru modulul de memorie de pe placa de circuite. Pozi iile lor sunt 
ar tate mai jos.

Unitatea de disc dur

Urma i ace ti pa i pentru a instala Unitatea de disc dur:

Not :
Exist  dou  cabluri incluse cu Unitatea de disc dur. Utiliza i cablul mai 
scurt.

1. Executa i procedura descris  în „Înainte de a instala Unitatea de disc 
dur sau Modulul de memorie” la pagina page 24.

Conectorul Unit ii 
de disc dur

Slot-ul de memorie
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28 Instalarea op iunilor

2. Conecta i un cap t al cablului livrat cu Unitatea de disc dur la 
conectorul de pe Unitatea de disc dur.

3. Conecta i cel lalt cap t al cablului la conectorul Unit ii de disc dur 
de pe placa de circuite.
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4. Asigura i unitatea cu uruburile care o înso esc.

c Aten ie:
❏ Ave i grij  s  nu deteriora i cablul când strânge i uruburile.

❏ Nu scoate i nici un modul de pe placa de circuite. În caz 
contrar, imprimanta nu va func iona.
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30 Instalarea op iunilor

Modulul de memorie

Urma i ace ti pa i pentru a instata un modul de memorie:

1. Executa i procedura descris  în „Înainte de a instala Unitatea de disc 
dur sau Modulul de memorie” la pagina page 24.

2. Trage i în afar  clemele de pe fiecare parte a slot-ului de memorie.

3. Alinia i adânciturile modulului de memorie cu proeminen ele de pe 
slot-ul de memorie, a a cum se arat  mai jos.
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4. Introduce i un col  al modulului de memorie în slot-ul de memorie 
i ap sa i-l pân  când clema de ridic .

5. Introduce i cel lalt col  al modulului de memorie în slot i trage i în 
sus clema pentru a fixa modulul de memorie.

c Aten ie:
❏ Nu for a i modulul de memorie în slot.

❏ Nu scoate i nici un modul de pe placa de circuite. În caz 
contrar, imprimanta nu va func iona.
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32 Instalarea op iunilor

Cum se monteaz  înapoi capacul din dreapta

Urma i ace ti pa i pentru a monta înapoi capacul din dreapta al 
imprimantei dup  ce a i instalat Unitatea op ional  de disc dur sau 
modulul de memorie:

1. Ata a i capacul din dreapta în pozi ia ini ial , a a cum se arat  mai 
jos. Introduce i cele dou  picioru e situate pe marginea de jos a 
capacului în g urile de pe partea dreapt  a imprimantei, apoi 
introduce i cele trei proeminen e de pe marginea stâng  a capacului 
în g urile corespunz toare de pe imprimant . Asigura i-v  c
marginea de sus a capacului se potrive te cu partea de sus a 
imprimantei.
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2. Fixa i capacul din dreapta cu uruburi, a a cum se arat  mai jos.

În partea de jos a capacului din dreapta

În partea de sus a capacului din dreapta
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34 Instalarea op iunilor

3. Închide i capacul frontal ap sându-l cu putere pân  când se fixeaz
în pozi ia lui.

4. Reconecta i toate cablurile de interfa i cablul de alimentare.

	� Dac  ave i instalat un modul de memorie op ional, verifica i c
imprimanta recunoa te corespunz tor modulul de memorie 
efectuând urm toarea procedur :
Porni i imprimanta. În timp ce imprimanta porne te, pe panoul 
LCD se afi eaz RAM CHECK XXMB. Asigura i-v  c  valoarea 
afi at (XX MB) este egal  cu totalul memoriei standard (32MO) 
i memoriei ad ugate.
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Pl ca de interfa

Urma i ace ti pa i pentru a instala o plac  de interfa :

1. Asigura i-v  c  imprimanta este oprit  iar cablurile de alimentare i
cel de interfa  nu sunt conectate.

2. Desface i uruburile i scoate i capacul compartimentului pentru 
slot-uri de interfa .
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36 Instalarea op iunilor

3. Introduce i ferm placa de interfa .

4. Fixa i placa de interfa  cu uruburile ei.
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Pentru a afla mai multe despre 
imprimant

❏ Reference Guide (Ghid de referin ) (HTML)
Acest ghid furnizeaz  informa ii detaliate despre imprimarea de pe 
un computer, între inerea imprimantei, rezolvarea problemelor i
lucrul în siguran .

❏ Paper Jam Guide (Ghid pentru blocaje de hârtie) (PDF)
Acest ghid v  furnizeaz  solu ii pentru problemele cu blocaje de 
hârtie. EPSON recomand  s  imprima i acest ghid i s  îl ine i la 
îndemân , lâng  imprimant .

❏ Reference Guide (Ghid de referin ) (HTML)
Acest ghid le ofer  administratorilor de re ea informa ii atât despre 
driver-ul de imprimant  cât i despre set rile de re ea.

Pentru a citi Reference Guide (Ghid de referin ) i Network Guide (Ghid 
pentru re ea) trebuie instalat pe computer Microsoft Internet Explorer 
4.0 sau o versiune ulterioar , sau Netscape Navigator 4.0 sau o versiune 
ulterioar . Pentru a deschide i a citi Paper Jam Guide (Ghid pentru 
blocaje de hârtie) trebuie instalat pe computer Adobe® Acrobat Reader®

4.0 sau o versiune ulterioar .
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Vizualizarea Reference Guide (Ghid de 
referin )

Când se instaleaz  software-ul de imprimant  pe spa iul de lucru se 
creeaz  o pictogram  pentru Reference Guide (Ghid de referin ).
Pentru a vizualiza ghidul, face i dublu clic pe pictograma EPLN7000 
Reference Guide (Ghid de referin  EPLN7000) de pe spa iul de 
lucru. Ave i de asemenea posibilitatea de a accesa Reference Guide 
(Ghid de referin ) prin meniul Start. Pentru a efectua acest lucru, face i
clic pe Start, indica i spre All programs (Toate programele) în 
Windows XP sau spre Programs (Programe) în Windows Me, 98, 95, 
2000 sau NT 4.0, indica i spre EPSON, apoi selecta i EPLN7000
Reference Guide (Ghid de referin  EPLN7000).

Vizualizarea i imprimarea Paper Jam Guide 
(Ghid pentru blocaje de hârtie)

Urma i ace ti pa i pentru a vizualiza i a imprima Paper Jam Guide 
(Ghid pentru blocaje de hârtie):

�� Când se instaleaz  software-ul de imprimant  pe spa iul de lucru se 
creeaz  o pictogram  pentru Paper Jam Guide (Ghid pentru blocaje 
de hârtie). Pentru a vizualiza ghidul, face i dublu clic pe pictograma 
Paper Jam Guide (Ghid pentru blcaje de hârtie) de pe spa iul 
de lucru. Ghidul se deschide în Acrobat Reader.

�� Selecta i ����%�45$2��$"��6 din meniul File (Fi ier), apoi face i
clic pe �).

Se imprim Paper Jam Guide (Ghid pentru blocaje de hârtie).
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Instalarea Network Guide (Ghid pentru re ea)

Urma i ace ti pa i pentru a instala Network Guide (Ghid pentru re ea):

1. Introduce i CD-ROM-ul cu software-ul de imprimant  în unitatea 
CD-ROM.

Not :
Dac  apare fereastra de selectare pentru limb , selecta i ara dvs.

�� Face i clic pe Continue (Continuare). Când apare ecranul despre 
acordul de licen  pentru software, citi i textul i face i clic pe Agree
(De acord).

�� Dac  apare caseta de dialog, face i clic pe Install Network Utility 
(Instalare utilitar pentru re ea).

�� Selecta i Install Network Guide (Instalare Ghid pentru re ea),
apoi urma i instruc iunile de pe ecran.

Pe spa iul de lucru se creeaz  o pictogram  pentru Network Guide (Ghid 
pentru re ea). Pentru a vizualiza ghidul, face i dublu clic pe pictograma 
EPLN7000 Network Guide (Ghid EPLN7000 pentru re ea).
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Instruc iuni pentru lucrul în 
siguran

M suri de precau ie la utilizarea imprimantei 
cu laser

Aceast  imprimant  utilizeaz  tehnologia laser. Respecta i cu stricte e
m surile de siguran  de mai jos, pentru a utiliza imprimanta în siguran
i în mod eficient.

❏ Ave i grij  s  nu atinge i cuptorul, care este marcat cu CAUTION 
HIGH TEMPERATURE (ATEN IE, TEMPERATURI 
RIDICATE), i nici zona înconjur toare. Dac  imprimanta a fost în 
func iune, aceste zone pot fi foarte fierbin i.

Cuptorul

Cilindrul de 
transfer
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❏ Evita i s  atinge i cilindrul de transfer. În caz contrar, calitatea 
imprim rii va avea de suferit.

❏ Nu încerca i s  modifica i sau s  dezasambla i cartu ul pentru 
imagini. El nu poate fi reînc rcat.

❏ Nu atinge i tonerul i evita i contactul acestuia cu ochii.

❏ Nu arunca i în foc cartu ele pentru imagini utilizate deoarece acestea 
pot s  explodeze i s  provoace r ni. Respecta i reglement rile
locale referitoare la colectarea acestor tipuri de dispozitive uzate.

❏ Dac  se vars  toner, utiliza i o m tur i un f ra  sau o cârp  umed
cu s pun i ap  pentru a-l cur a. Deoarece particulele fine pot cauza 
un incendiu sau o explozie dac  vin în contact cu o scânteie, nu 
utiliza i un aspirator.

Instruc iuni importante pentru lucrul în 
siguran

Înainte de a lucra cu imprimanta, citi i toate instruc iunile care urmeaz :

Când alege i un loc pentru imprimant

❏ Nu amplasa i imprimanta pe o suprafa  instabil .

❏ Amplasa i imprimanta astfel încât s  nu se calce pe cablul de 
alimentare.

❏ Fantele i deschiz turile din carcas , din spatele sau din partea 
inferioar  a imprimantei sunt destinate ventil rii. Nu le bloca i i nu 
le acoperi i. Nu amplasa i imprimanta pe un pat, o canapea, un covor 
sau pe alte suprafe e similare, sau într-o instala ie special  decât dac
îi asigura i o ventila ie corespunz toare.
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Când alege i o surs  de tensiune

❏ Conectorul de interfa  pentru aceast  imprimant , exceptând 
conectorul USB, este de tip Non-LPS (surs  de tensiune nelimitat ).

❏ Evita i utilizarea prizelor în care mai sunt conectate i alte aparate.

❏ Utiliza i sursa de alimentare de tipul celei indicate pe etichet . Dac
nu sunte i sigur ce tip de alimentare este disponibil, consulta i
distribuitorul local sau compania local  de electricitate.

❏ Dac  nu reu i i s  introduce i cablul de alimentare în priz ,
contacta i un electrician calificat.

❏ Dac  utiliza i un prelungitor, asigura i-v  c  sarcina total  a tuturor 
dispozitivelor conectate la prelungitor nu dep e te sarcina maxim
suportat  de cablu (exprimat  în Amperi).

❏ În oricare din cazurile descrise mai jos, scoate i imprimanta din priz
i apela i la un reprezentant autorizat de service:

A. Când cablul de alimentare sau fi a sunt deteriorate sau roase.
B. Dac  s-a v rsat lichid în interior.
C. Dac  imprimanta a fost expus  la ploaie sau la ap .
D. Dac  nu func ioneaz  normal atunci când urma i instruc iunile 

de operare. Regla i numai acele componente de control care sunt 
descrise în instruc iunile de operare, deoarece reglarea 
necorespunz toare a altor parametri de control poate conduce la 
deteriorarea imprimantei i deseori va fi necesar  interven ia 
prelungit  a unui reprezentant de service autorizat pentru a 
readuce produsul la starea normal  de func ionare.

E. Dac  imprimanta a c zut sau carcasa a fost deteriorat .
F. Dac  manifest  modific ri clare în func ionare, sugerând 

necesitatea de a fi reparat .
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Când utiliza i imprimanta

❏ Imprimanta cânt re te aproximativ 28,0 kg (27,99 kg) f r  a avea 
instalate produsele consumabile. Nu este indicat  ridicarea sau 
transportarea ei de c tre o singur  persoan . Ea trebuie transportat
de dou  persoane.

❏ Respecta i toate avertismentele i instruc iunile marcate pe 
imprimant .

❏ Înainte de cur are, scoate i din priz  cablul de alimentare al 
imprimantei. 

❏ Pentru cur are folosi i o cârp  bine stoars i nu utiliza i substan e
de cur at lichide sau cu aerosoli.

❏ Evita i atingerea componentelor din interiorul imprimantei dac  nu 
vi se indic  în mod explicit în documenta ia imprimantei.

❏ Nu aplica i o for  excesiv  la fixarea pe pozi ie a componentelor 
imprimantei. De i imprimanta este proiectat  pentru a fi robust ,
manevrele dure pot s  o deterioreze.

❏ Asigura i-v  c  materialele consumabile nu sunt la îndemâna 
copiilor.
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❏ Nu utiliza i imprimanta într-un mediu umed.

❏ Scoate i întotdeauna foile care se blocheaz  în imprimant . În caz 
contrar, imprimanta se supraînc lze te.

❏ Nu introduce i nici un fel de obiecte prin fantele carcasei, deoarece 
pot s  vin  în contact cu puncte de înalt  tensiune sau s
scurtcircuiteze anumite componente, ceea ce poate duce la incendii 
sau ocuri electrice.

❏ Nu v rsa i nici un fel de lichide pe imprimant .

❏ Cu excep ia situa iilor prezentate în mod explicit în documenta ia 
imprimantei, nu încerca i s  repara i singuri imprimanta. 
Deschizând sau sco ând capacele marcate Do Not Remove 
(Nu scoate i) v  expune i la puncte de înalt  tensiune sau la alte 
riscuri. Pentru repararea acelor compartimente, apela i la un 
reprezentant de service calificat.

❏ Regla i numai acele dispozitive de reglare care sunt descrise în 
instruc iunile de operare. Reglarea necorespunz toare a altor 
dispozitive de reglare poate duce la deteriorarea imprimantei i la 
necesitatea interven iei unui reprezentant de service calificat.

❏ Dac  inten iona i s  utiliza i imprimanta în Germania, urma i aceste 
instruc iuni:

Pentru a oferi o protec ie adecvat  la scurtircuitare i supraînc rcare 
pentru aceast  imprimant , instala ia electric  a cl dirii trebuie s
fie protejat  de o siguran   de 10 sau 16 amp.
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Informa ii despre lucrul în siguran

Cablul de alimentare

c Aten ie:
Cablul de alimentare de c.a. trebuie s  îndeplineasc  standardele 
locale de siguran .

Utiliza i numai cablul de alimentare care înso e te produsul. 
Utilizarea oric ror alte cabluri poate duce la incendii sau la ocuri 
electrice.

Cablul de alimentare al acestui produs este numai pentru utilizarea 
împreun  cu acest produs. Utilizarea acestuia la alt echipament poate 
duce la incendii sau la ocuri electrice.

Etichete pentru siguran a lucrului cu dispozitive cu laser

w Avertisment:
Efectuarea de opera iuni i regl ri altele decât cele men ionate 
în documenta ia imprimantei pot duce la expunerea la radia ii 
periculoase.

Imprimanta face parte din Clasa 1 de 
produse cu laser, conform defini iei din 
specifica iile IEC 60825. Eticheta 
prezentat  mai jos este ata at
imprimantei în rile unde prezen a
acesteia este obligatorie. R
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Radia iile laser interne

Acesta este un ansamblu diod  laser de Clasa III b, cu raz  invizibil  de 
laser. Capul de imprimare NU ESTE UN ELEMENT CARE POATE FI 
REPARAT. Prin urmare, capul de imprimare nu trebuie deschis sub nici 
un motiv. În interiorul imprimantei exist  o etichet  suplimentar  care 
con ine avertismente legate de lucrul cu laser.

Protec ia fa  de emisiile de ozon

Emisia de ozon

Ozonul este generat de imprimantele cu laser ca produs secundar al 
procesului de imprimare. Ozonul este produs numai în timpul 
imprim rii.

Limita de expunere la ozon

Limita recomandat  de expunere la ozon este de 0,1 p r i pe milion 
(ppm), exprimat  ca o concentra ie medie în timp, pe o perioad  de 8 
(opt) ore.

Imprimanta cu laser EPSON genereaz  mai pu in de 0,1ppm în opt (8) 
ore de func ionare continu .

Putere maxim  de radia ie 15 mW

Lungime de und 775 pân  la 795 nm
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Minimizarea riscului

Pentru a reduce la minim riscul de expunere la ozon, evita i lucrul în 
urm toarele condi ii: 

❏ Utilizarea mai multor imprimante cu laser într-un spa iu restrâns

❏ Func ionarea în condi ii de umiditate extrem de sc zut

❏ Ventila ie insuficient  a camerei de lucru

❏ Imprimare continu , prelungit , în oricare din condi iile de mai sus

Amplasarea imprimantei

Imprimanta trebuie amplasat  astfel încât gazele i c ldura emanate:

❏ S  nu fie evacuate direct spre fa a utilizatorului

❏ S  fie ventilate, oricând este posibil, direct în exteriorul cl dirii
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