
Vartotojo vadovas

– naudoti be kompiuterio –
Li
et

uv
i�
Pastabos............................................... 2

�vadas .................................................. 4

Popieriaus �d�jimas ............................... 5

Prieiga prie atvaizd� norint 
atspausdinti .......................................... 7

Atminties kortel�s �d�jimas........................ 7
Išorinio �renginio prijungimas .................... 8
Spausdinimas iš skaitmenin�s 

fotokameros/mobiliojo telefono/PDA ..... 9

Nuotrauk� spausdinimas ..................... 11
Pristatome Photo Printining (nuotrauk� 

spausdinimo) funkcij� ........................ 11
Keli� nuotrauk� spausdinimas 

(View and Print) ................................ 11
Vis� nuotrauk� spausdinimas 

(Print All Photos) ................................ 11
Nuotrauk� spausdinimas ieškant pagal 

dat� (Print by Date) ........................... 12
Nuotrauk� miniati�r� spausdinimas .......... 12
Nuotrauk� spausdinimas, ži�rint nuotraukas 

skaidri� demonstracijos režimu ............ 12
Nuotraukos su r�meliu, nustatytu 

fotokameroje, spausdinimas................ 13
Spausdinimas su DPOF nustatymais ......... 13
Nuotrauk� perži�ros vaizdo LCD ekrane 

keitimas .......................................... 13

Kitos k�rybiškos spausdinimo 
pasirinktys .......................................... 14

Originalaus CD/DVD suk�rimas.............. 14
Iš naujo ži�r�kite film� ir atspausdinkite 

kadr� ............................................. 17
Spausdinimas ant lipduk� ...................... 18

Nuotrauk� spausdinimo pasirinktys....... 19
Popieriaus ir išd�stymo nustatym� 

nustatymas ...................................... 19
Spausdinimo kokyb�s gerinimas ............. 20
„Raudon� aki�“ efekto pašalinimas.......... 21
Nuotrauk� tobulinimas .......................... 21
Nuotrauk� karpymas ir dydžio keitimas .... 21
Datos prid�jimas.................................. 22
Nespalvot� arba tamsiai rusv� nuotrauk� 

spausdinimas .................................. 22
R�melio pritaikymas.............................. 22

Spausdintuvo nuostat� nustatymas ........ 23
Numatyt�j� nustatym� atk�rimas.............. 23
Ekrano užsklandos nustatymas ................ 23
LCD ekrano kalbos keitimas ................... 23

Rašalo kaseči� keitimas........................ 24

Prieži�ra ir transportavimas ................. 27
Spausdinimo kokyb�s gerinimas ............. 27
Spausdintuvo valymas........................... 28
Spausdintuvo transportavimas................. 29

Trikči� diagnostika .............................. 30
Klaid� pranešimai ................................ 30
Spausdinimo kokyb�s problemos ............ 30
�vairios spaudini� problemos .................. 31
Popierius tinkamai ne�sideda.................. 31
Spausdintuvas nespausdina ................... 32
Filmo spausdinimo problemos ................ 32
Spausdinimo atšaukimas ....................... 33
Susisiekimas su technin�s klient� 

pagalbos tarnyba ............................ 33

Pulto nustatym� santrauka.................... 34



Pastabos
Saugos instrukcijos
Prieš naudodamiesi spausdintuvu, perskaitykite visas 
instrukcijas šiame skyriuje. �sitikinkite, kad visi �sp�jimai ir 
instrukcijos, pažym�tos ant spausdintuvo, bus vykdymos.

Spausdintuvo nustatymo metu
■ Neuždenkite ar neužblokuokite ventiliacijos ang� ir  

kit� spausdintuvo ang�.

■ Naudokite tik tok� maitinimo šaltin�, kuris nurodytas 
ant spausdintuvo etiket�s.

■ Naudokite tik prie spausdintuvo prid�t� maitinimo 
laid�. Kito laido naudojimas gali sukelti gaisr� ar 
elektros sm�g�.

■ �sitikinkite, kad j�s� kintamosios �tampos maitinimo 
laidas atitinka vietos saugos standart�.

■ Nenaudokite pažeisto ar sudilusio maitinimo laido.

■ Jei su spausdintuvu naudojate laido prailgintuv�, 
�sitikinkite, kad bendras �rengini�, prijungt� prie 
prailgintuvo, srov�s stipris neviršija laido srov�s 
stiprio. Taip pat �sitikinkite, kad bendras vis� �rengini�, 
�jungt� � elektros lizd�, srov�s stipris neviršija elektros 
lizdo srov�s stiprio.

■ Nem�ginkite spausdintuvo remontuoti savarankiškai.

■ Išjunkite spausdintuv� ir kreipkit�s pagalbos � 
kvalifikuotus prieži�ros darbuotojus šiais atvejais:

maitinimo laidas arba jungtis yra pažeisti; � 
spausdintuv� pateko skystis; spausdintuvas buvo 
nukrit�s arba dangtis yra pažeistas; spausdintuvas 
veikia nenormaliai arba jo veikimas smarkiai pakit�s.

Spausdintuvo vietos parinkimas.
■ Statykite spausdintuv� ant lygaus, stabilaus paviršiaus, 

kuris po spausdintuvo pagrindu t�siasi � visas puses. 
Jei spausdintuv� statysite prie sienos, tarp spausdintuvo 
galo ir sienos palikite didesn� nei 10 cm tarp�. 
Spausdintuvas tinkamai neveiks, jei bus pasvir�s 
ar pakryp�s.

■ Laikydami ar gabendami spausdintuv�, nepakreipkite, 
nelaikykite jo ant šono ir neapverskite. Kitaip iš kaseči� 
gali ištek�ti rašalas.

■ Venkite viet� su žymia temperat�ros ir dr�gm�s kaita. 
Taip pat saugokite spausdintuv� nuo tiesiogini� saul�s 
spinduli�, stiprios šviesos ar šilumos šaltini�.

■ Aplink spausdintuv� palikite pakankamai vietos 
ventiliacijai.

■ Spausdintuv� pad�kite šalia elektros lizdo, kur 
gal�tum�te lengvai ištraukti kištuk�.

Naudodami spausdintuv�,
pasistenkite nepilti skysči� ant jo.

Naudodami atminties kortel�,
■ neištraukite atminties kortel�s ar neišjunkite 

spausdintuvo, jei atminties kortel� ir kompiuteris 
keičiasi informacija (mirksi atminties kortel�s 
indikatoriaus lemput�).

■ Atsižvelgiant � atminties kortel�s tip�, skiriasi jos 
naudojimo metodai. Išsamesn�s informacijos ieškokite 
prie atminties kortel�s prid�toje dokumentacijoje.

■ Naudokite tik su spausdintuvu suderinamas atminties 
korteles. Ži�r�kite „Suderinamos kortel�s“ 
puslapyje 7.

Naudodami LCD ekran�,
■ LCD ekrane galite pasteb�ti kelet� maž� šviesi� ar 

tamsi� taškeli�. Tai yra normalu ir nereiškia, kad jie yra 
kokiu nors b�du pažeisti. 

■ LCD ekranui valyti naudokite tik saus�, minkšt� 
audinio skiaut�. Nenaudokite skyst� ar chemini� 
valikli�. 

■ Jei j�s� spausdintuvo valdymo pulte esantis LCD 
ekranas yra pažeistas, susisiekite su pardav�ju. Jei ant 
j�s� rank� pateko skyst�j� kristal� tirpalo, kruopščiai 
nuplaukite jas muilu ir vandeniu. Jei skyst�j� kristal� 
tirpalas pateko � j�s� akis, nedelsiant nuplaukite jas 
vandeniu. Jei nuplovus jaučiami nepatogumai ar 
reg�jimo sutrikimai, nedelsiant kreipkit�s � gydytoj�.

Naudodami pasirinktin� Bluetooth Photo Print 
Adapter ,
laikykit�s saugos instrukcij�, esanči� Bluetooth Photo Print 
Adapter's dokumentacijoje. 
2 Pastabos



Li
et

uv
i�
Rašalo kaseči� eksploatacija: 
■ rašalo kasetes laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. 

Neleiskite vaikams liesti kaseči� ar gerti iš j�.

■ Nekratykite rašalo kaseči� – gali ištek�ti rašalas.

■ Atsargiai elkit�s su panaudotomis rašalo kaset�mis. 
Aplink rašalo tiekimo jungt� gali b�ti lik� rašalo. Jei 
rašalo patenka ant odos, kruopščiai nuplaukite j� muilu 
ir vandeniu. Jei rašalo patenka � akis, nedelsdami 
praplaukite jas vandeniu. Jei nuplovus jaučiami 
nepatogumai ar reg�jimo sutrikimai, nedelsiant 
kreipkit�s � gydytoj�.

■ Nenuimkite ar nenupl�škite etiket�s nuo rašalo kaset�s, 
nes gali išb�gti rašalas.

■ Iš�m� rašalo kaset� iš pakuot�s, nedelsdami �d�kite j� 
� prietais�. Jei išpakuotos rašalo kaset�s ilgai ne�d�site 
� spausdintuv�, normalus spausdinimas gali b�ti 
nebe�manomas. 

■ Nelieskite žalios mikroschemos kaset�s šone. D�l to 
gali sutrikti normalus veikimas ir spausdinimas.

�sp�jimas, persp�jimai ir pastabos
Skaitydami instrukcijas atkreipkite d�mes� � šiuos 
nurodymus:

w �sp�jimas:
�sp�jimais reikia vadovautis, kad išvengtum�te pavojaus susižeisti.

c �sp�jimas:
nekreipdami d�mesio � persp�jimus galite sugadinti spausdintuv�.

Pastaba:
Pastabose pateikiama svarbi informacija apie spausdintuvas.

Autorin�s teis�s ir prek�s ženklai
Jokios šio leidinio dalies negalima atkurti, laikyti paieškos sistemoje ar 
perduoti bet kokia forma ar bet kokiomis priemon�mis, elektroniniu, 
mechaniniu, fotokopijavimo, �rašymo ar kitu b�du be išankstinio raštiško 
„Seiko Epson Corporation“ leidimo. Čia pateikiama informacija sukurta 
naudoti tik su šiuo „Epson“ spausdintuvu. „Epson“ neatsako už šios 
informacijos taikym� naudojant kitus spausdintuvus.

Nei „Seiko Epson Corporation“, nei jos filialai neatsakingi šio �renginio 
pirk�jui ar trečiosioms šalims d�l j� patirto �renginio pažeidimo, praradimo 
ar išlaid�, atsiradusi� d�l nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo ar 
piktnaudžiavimo �renginiu ar ne�galiot� šio �renginio modifikacij�, 
taisymo ar pakeitim�, ar (išskyrus JAV) neatitikimo „Seiko Epson 
Corporation“ veikimo ir prieži�ros instrukcijoms.

„Seiko Epson Corporation“ neatsakinga už jokius pažeidimus ar 
problemas, kylančias d�l bet koki� funkcij� ar naudojam� produkt�, kurie 
n�ra original�s „Epson“ produktai ar „Seiko Epson Corporation“ patvirtinti 
„Epson“ produktai.

„Seiko Epson Corporation“ nebus laikoma atsakinga už bet koki� žal�, 
atsiradusi� d�l elektromagnetini� trikči�, kylanči� naudojant bet kokius 
s�sajos kabelius, kurie n�ra „Seiko Epson Corporation“ patvirtinti „Epson“ 
produktai.

EPSON® yra registruotas prek�s ženklas, o EPSON STYLUS™ ir „Exceed 
Your Vision“ yra „Seiko Epson Corporation“ prek�s ženklai.

PRINT Image Matching™ ir „PRINT Image Matching“ logotipas yra 
„Seiko Epson Corporation“ prek�s ženklai. Copyright © 2001 Seiko Epson 
Corporation. All rights reserved.

USB DIRECT-PRINT™ ir USB DIRECT-PRINT logotipas yra „Seiko 
Epson Corporation“ prek�s ženklai. Copyright © 2002 Seiko Epson 
Corporation. All rights reserved.

Bluetooth yra Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. prek�s ženklas ir yra 
licencijuotas „Seiko Epson Corporation“.

Dalis nuotrauk� duomen�, esanči� spausdintuvo programin�s �rangos 
kompaktiniame diske yra �gyta pagal licencij� iš  „Design Exchange Co., 
Ltd“. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. All rights reserved.

DPOF™ yra CANON INC., „Eastman Kodak Company“, „Fuji Photo Film 
Co., Ltd.“ ir „Matsushita Electric Industrial Co., Ltd“ prek�s ženklas.

Zip® yra registruotas „Iomega Corporation“ prek�s ženklas.

SDHC ™ yra prek�s ženklas.

„Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO“, „Memory 
Stick PRO Duo“, „MagicGate Memory Stick“ ir „MagicGate Memory 
Stick Duo“ yra „Sony Corporation“ prekiniai ženklai.

xD-Picture Card™ yra „Fuji Photo Film Co.,Ltd.“ prek�s ženklas.

Bendra pastaba: Kiti čia vartojami produkt� pavadinimai skirti tik 
identifikuoti ir gali b�ti j� savinink� prek�s ženklai. „Epson“ atsisako bet 
koki� ir vis� teisi� � šiuos ženklus.

© Seiko Epson Corporation, 2006. All rights reserved. 
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�vadas
Kur rasti informacijos 3 tiesiogin�s prieigos b�dai

Detalesn�s informacijos apie pasirinktinio Bluetooth 
adapterio naudojim� ieškokite ekrane, esančiame 
User's Guide.

Pagrindin�s spausdinimo proced�ros

Spausdinti vartotojo vadovai

Prad�kite čia

B�tinai pirmiausia perskaitykite š� lap�.

Šiame lape nurodoma, kaip sukonfig�ruoti 
spausdintuv� ir �diegti programin� �rang�. 
Taip pat pateikiamos popieriaus �d�jimo 
instrukcijos.

(ši knyga)

Vartotojo vadovas – darbas be 
kompiuterio –

Šioje knygoje pateikiama informacija, kaip 
naudotis spausdintuvu, jo neprijungiant 
prie kompiuterio, pavyzdžiui, spausdinant 
iš atminties kortel�s ar � CD/DVD.

Vartotojo vadovai internete

Vartotojo vadovas

Šiame vadove pateikiamos instrukcijos, 
kaip spausdinti iš j�s� kompiuterio, bei 
informacija apie programin� �rang�.

Šis vadovas yra programin�s �rangos 
kompaktiniame diske ir automatiškai 
�diegiamas diegiant programin� �rang�. Jei 
norite skaityti š� vadov�, dukart spustel�kite 
piktogram� darbalaukyje.

Pagalba internete

Pagalba internete integruota kiekvienoje 
programoje, esančioje programin�s 
�rangos kompaktiniame diske. Joje 
pateikiama išsami informacija apie 
program�.

1. �d�kite popieri�. Popieri� d�kite spausdinimo puse � virš�, 
tada pristumkite kreipikl� prie popieriaus 
krašto.

Išsamesn�s informacijos ieškokite 
„Popieriaus �d�jimas � lap� tiektuv�.“ 
puslapyje 5.

2. �d�kite atminties 
kortel�.

Ži�r�kite „Atminties kortel�s �d�jimas“ 
puslapyje 7.

3. Pasirinkite 
nuotraukas.

Nuotraukas pasirinkite naudodamiesi 
valdymo skydu.

„Vis� nuotrauk� spausdinimas (Print All 
Photos)“ puslapyje 11.

„Keli� nuotrauk� spausdinimas (View and 
Print)“ puslapyje 11.

4. Spausdinkite. Paspauskite mygtuk� x Start (prad�ti).

Nuotraukos CD/DVD etikeči� 
spausdinimas

Išorinis �renginys, 
skaitmeninis 
fotoaparatas

Mobilusis telefonas, PDA

�vairiausi� išd�stym� 
spaudiniai

Atminties kortel�s

Infraraudon�j� spinduli� 
prievadas, Bluetooth pasirinktis
4 �vadas
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Popieriaus �d�jimas � lap� tiektuv�.
Nor�dami �d�ti popieri�, laikykit�s ši� instrukcij�.

1. Atidarykite popieriaus laikikl�, tada ištraukite 
prailginim�.

2. Atidarykite priekin� dangt�, tada ištraukite 
priekin� d�kl�.

Pastaba:
�sitikinkite, kad priekinis d�klas yra popieriaus d�jimo pad�tyje 
(žemesniojoje pad�tyje). Jei ne, pakelkite d�klo svirt� ir 
pakoreguokite priekinio d�klo pad�t�.

3. Pastumkite kreipikl� � kair�.

4. Pasklaidykite popieriaus kr�v�, tada sulygiuokite lap� 
kraštus ant lygaus paviršiaus.

5. �d�kite popieri� � dešin� lap� tiektuvo pus� taip, kad 
ta pus�, ant kurios norite spausdinti, b�t� viršuje.
Popieriaus kr�v� �d�kite už skirtuk� ir �sitikinkite, kad 
popierius sutampa su kairiojo kreipiklio vidin�je pus�je 
esančia žyme c. Visada popieri� �d�kite trumpuoju 
kraštu � priek�, net jei norite išspausdinti horizontal� 
spaudin�.

6. Pristumkite kreipikl� prie kairiojo popieriaus kr�vos 
krašto (tačiau ne per stipriai).

10 × 15 cm (4 × 6 in.), 
13 × 18 cm (5 × 7 in.), 
16:9 wide size 
(102 × 181 mm),
ir A6

A4
Popieriaus �d�jimas 5



Kiekvieno popieriaus tipo �d�jimo talpa yra tokia.

* Galite naudoti popieri�, kurio tankis yra 64–90 g/m2.

Pastaba:
❏ Ne visur galima gauti specialaus popieriaus.

❏ Spausdintuvo priekyje palikite pakankamai erdv�s, kad popierius 
b�t� visiškai išmestas.

❏ � popieriaus tiektuv� popieri� visada d�kite trumpesne kraštine 
� priek�, net jeigu norite spausdinti horizontal� spaudin�.

❏ �sitikinkite, kad popieriaus lap� kr�va telpa � viet�, pažym�t� rodykle 
c ,esančia vidin�je kairiojo kreipiklio pus�je.

Spaudini� saugojimas
Jei tinkamai r�pinsit�s, spausdintuvu atspausdintos 
nuotraukos išliks kokybiškos daugel� met�. Specialieji, j�s� 
spausdintuvui pritaikyti, Epson rašalai yra sukurti taip, kad 
b�t� pasiektas didesnis atsparumas šviesai, kai naudojamas 
Epson popierius ir nuotraukos yra tinkamai saugomos.

Kaip ir �prastoms nuotraukoms, tinkama prieži�ra sumažins 
spalv� kait� ir prailgins j� amži�.

■ Epson rekomenduoja, kad parodose spaudiniai b�t� po 
stikliniu r�meliu arba apsauginiame plastikiniame 
voke. Tokiu b�du nuotraukos apsaugomos nuo žalingo 
atmosferos poveikio, tokio kaip dr�gm�, cigareči� 
d�mai ar didel� ozono koncentracija.

■ Kaip ir visas nuotraukas, savo spaudinius saugokite nuo 
aukštos temperat�ros, dr�gm�s ir tiesiogini� saul�s 
spinduli�.

■ Kad nuotraukos b�t� tinkamai apsaugotos, Epson 
rekomenduoja savo spaudinius laikyti nuotrauk� 
albumuose ar plastikini� nuotrauk� d�žuči� vokuose 
(apsaugotuose nuo r�gšties), kuri� paprastai galima 
�sigyti daugumoje fotoaparat� prekybos viet�.

Užtikrinkite bet koki� kit� saugojimo ir demonstravimo 
instrukcij�, pateikt� popierin�je pakuot�je, laikym�si.

Media Type 
(laikmenos 
tipas)

Dydis Talpa

Plain paper 
(paprastas 
popierius)*

A4 12 mm

Epson Premium 
Glossy Photo 
Paper 
(„Epson“aukščia
usios kokyb�s 
blizgus 
fotografinis 
popierius)

10 × 15 cm (4 × 6 in.)

13 × 18 cm (5 × 7 in.)

A4

16:9 wide size 
(102 × 181 mm)

Ne daugiau 20 lap�

Epson Glossy 
Photo Paper 
(„Epson“ blizgus 
fotografinis 
popierius)

10 × 15 cm (4 × 6 in.)

13 × 18 cm (5 × 7 in.)

A4

Epson Matte 
Paper-Heavywei
ght („Epson“ 
matinis 
sunkiasvoris 
popierius )

A4

Epson itin blizgus 
fotografinis 
popierius

10 × 15 cm (4 × 6 in.)

13 × 18 cm (5 × 7 in.)

A4

„Epson“ 
nuotrauk� 
lipdukai 16

A6 Vienas lapas vienu 
metu
6 Popieriaus �d�jimas



Prieiga prie atvaizd� norint atspausdinti
Li
et

uv
i�
Atminties kortel�s �d�jimas

Atsargumo priemon�s:
❏ atminties kortel� �d�kite taip, viršutine puse � virš�, kaip parodyta 

paveiksl�lyje.

❏ M�gindami �d�ti atminties kortel� kitais, nei čia parodyta, b�dais, 
galite sugadinti spausdintuv�, atminties kortel� arba abu kartu.

❏ Vienu metu naudokite tik vieno tipo atminties kortel�. Prieš �d�dami 
kito tipo atminties kortel�, išimkite jau �d�t� atminties kortel�.

❏ Kortel�s apdorojimo metu, nor�dami apsaugoti j� nuo statinio 
kr�vio, uždenkite lizdo dangtel�. Jeigu liesite atminties kortel� tada, 
kai ji yra �d�ta � spausdintuv�, galite sutrikdyti spausdintuvo darb�.

❏ Prieš �d�dami „Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“, 
„MagicGate Memory Stick Duo“, „miniSD“, „microSD“, 
„miniSDHC“ ir „microSDHC“ atminties korteles, prijunkite komplekte 
esant� adapterio laid�.

Suderinamos kortel�s
�sitikinkite, kad j�s� atminties kortel� atitinka šiuos 
reikalavimus.

Technin�s duomen� s�lygos

Nuotrauka

Filmas

* Tai yra maksimalios kadr� dydžio ir dažnio vert�s, kurias palaiko 
spausdintuvas. Atsižvelgiant � j�s� filmo duomenis, net ir atitikdamas 
šiuos reikalavimus, spausdintuvas gali neatkartoti filmo.

Kortel�s tipas „CompactFlash“, „Microdrive“,

„SD“ atminties kortel�, „miniSD“ kortel�, 

„microSD“ kortel�, SDHC atminties kortel�, 

„miniSDHC“ kortel�, „microSDHC“ kortel�, 

„MultiMediaCard“,

„Memory Stick“, „Memory Stick PRO“,

„MagicGate Memory Stick“,

„MagicGate Memory Stick Duo“,

„Memory Stick Duo“,

„Memory Stick PRO Duo“,

„xD-Picture Card“, „xD-Picture Card Type M“,

„xD – Picture Card Type H“

Terp�s formatas Tinkama DCF (Design rule for Camera File 
system) versija 1.0 arba 2.0

Tinkamos vis� korteli� tip� standartin�s 
versijos.

Rinkmen� 
formatas

JPEG arba TIFF, turintys EXIF 2.21 versijas

Nuotrauk� dydis 80 × 80 pixels to 9200 × 9200 pixels

Rinkmen� skaičius Ne daugiau 999

Rinkmen� 
formatas

Vaizdo 
kodavimo 
priemon�

Detaliau *

AVI Dažnis – JPEG 30 kadr� per sekund�: 
640 × 480 (VGA)
60 kadr� per sekund�: 
320 × 240 (QVGA)

MOV Dažnis – JPEG 30 kadr� per sekund�: 
848 × 480 (WVGA)

MPG MPEG1 30 kadr� per sekund�: 
640 × 480 (VGA)

Rinkmenos dydis Vienos rinkmenos dydis neturi viršyti 2 GB

Rinkmen� skaičius Ne daugiau 100
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Atminties kortel�s �d�jimas
1. Nor�dami �jungti spausdintuv�, paspauskite mygtuk� 

P On (�jungti).

2. Atidarykite atminties kortel�s lizdo dangtel�.

3. Atminties kortel� �stumkite iki galo � atitinkam� lizd�, 
kaip parodyta apačioje. Kai kortel� tinkamai �d�ta, 
užsidega atminties kortel�s indikatoriaus lemput�.

*Reikalingas adapteris.

c �sp�jimas:
�sitikinkite, kad kortel� �d�ta tinkama puse, ir jeigu reikia 
adapterio, �sitikinkite, ar jis prijungtas prieš �d�dami kortel�. 
Kitu atveju, jums gali nepavykti išimti kortel�s iš spausdintuvo.

4. Uždarykite atminties kortel�s lizdo dangtel�.

Po akimirkos spausdintuvas perskaitys ir suskaičiuos 
j�s� kortel�je esančias nuotraukas. Kai baigs, j�s� 
nuotraukas bus galima spausdinti (ži�r�kite 
puslapis 11). 

Atminties kortel�s iš�mimas
�sitikinkite, kad nemirksi atminties kortel�s indikatoriaus 
lemput�, tada ištraukite kortel� iš lizdo.

c �sp�jimas:
Netraukite kortel�s iš lizdo, jei mirkčioja atminties kortel�s indikatoriaus 
lemput�; galite netekti kortel�je esanči� nuotrauk�.

Išorinio �renginio prijungimas
Išorinius �renginius, tokius kaip Zip laikmenos �renginys, 
�rašomasis CD-R/RW �renginys, MO (magnetini�-optini�) 
laikmen� �renginys arba USB blykst�s laikmenos �renginys, 
prie spausdintuvo galite prijungti USB kabeliu. Taip 
gal�site �rašyti nuotraukas, esančias j�s� fotokameros 
atminties kortel�je, � išorin�, tiesiogiai prie spausdintuvo 
prijungt�, �rengin�. Tokiu b�du, j�s turite galimyb� ištrinti 
nuotraukas iš kortel�s ir j� neprarasti, o atminties kortel� 
naudoti naujoms nuotraukoms saugoti.

Daugiau informacijos apie spausdinim�, naudojant 
Bluetooth nuotrauk� adapter�, rasite ekrane esančiame 
User’s Guide (Vartotojo vadove).

Pastaba:
❏ Ne visi �renginiai, turintys USB jungt�, gali veikti. Daugiau 

informacijos ieškokite vietiniame klient� aptarnavimo skyriuje.

❏ Epson negali garantuoti jokio fotoaparato ar laikmen� �renginio 
suderinamumo. Jei nesate tikri d�l savo turimos fotokameros ar 
laikmen� �renginio, prijunkite j� ir išm�ginkite, ar jis veikia. Jeigu 
�renginys neveikia, ekrane pamatysite užraš�, jog �renginys negali 
b�ti naudojamas.

Jungimas
1. Iš spausdintuvo išimkite visas atminties korteles.

Pastaba:
Jeigu kortel� paliksite spausdintuve, nuotraukos bus nuskaitomos 
iš kortel�s, o ne iš fotokameros ar laikmen� saugojimo �renginio.

2. Laikmen� saugojimo �renginio USB kabel� junkite prie 
EXT. I/F USB prievado, esančio spausdintuvo 
priekin�je pus�je.

3. �junkite spausdintuv� ir laikmen� saugojimo �rengin�. 

„CompactFlash“/
„Microdrive“ 

„Memory Stick“/
„Memory Stick PRO“/
„Memory Stick Duo“*/
„Memory Stick PRO Duo“*/
„MagicGate Memory Stick“/
„MagicGate Memory Stick Duo*“/
„SD“ atminties kortel�/
„miniSD“ kortel�*/
„microSD“ kortel�*/
SDHC atminties kortel�/
„miniSDHC“ kortel�*/
„microSDHC“ kortel�*/
„MultiMediaCard“
„xD – Picture Card“/
„xD – Picture Card Type M“/
„xD – Picture Card Type H“

Atminties kortel�s 
indikatoriaus lemput�
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J�s� nuotrauk� �rašymas � išorin� 
�rengin�
1. �sitikinkite, kad spausdintuvas �jungtas ir atminties 

kortel�, kuri� norite nuskaityti, yra �d�ta � spausdintuv�.

2. Jei reikia, laikmen� saugojimo �rengin� prijunkite prie 
maitinimo lizdo.

3. Laikmen� saugojimo �renginio USB kabel� junkite prie 
EXT. I/F USB prievado, esančio spausdintuvo 
priekin�je pus�je (ži�r�kite puslapis 8).

4. Paspauskite spausdintuvo mygtuk� F [Setup] 
(nustatymai).

5. Paspauskite l arba rmygtuk�, kad pasirodyt� Backup 
Memory Card (sukurti atsargin� atminties kortel�s 
kopij�), tada paspauskite mygtuk� OK (gerai).

6. Nor�dami pasirinkti Memory Card Backup, 
paspauskite mygtuk� u arba d, tada paspauskite 
mygtuk� OK (gerai).

7. Paspauskite mygtuk� OK (gerai). Nor�dami prad�ti 
kopijavimo proced�r�, dar kart� spauskite OK 
mygtuk�, kai pamatysite žinut� Start backup?. Jums 
gali tekti vadovautis papildomomis instrukcijomis, 
pateiktomis spausdintuvo ekrane. Visos nuotraukos iš 
j�s� kortel�s yra kopijuojamos � rinkmen� saugojimo 
�rengin�. Atsižvelgiant � nuotrauk� skaiči�, tai gali 
užtrukti kelias minutes.

Pastaba:
❏ Duomen� siuntimo iš kompiuterio � spausdintuv� metu, neinicijuokite 

kopijavimo.

❏ Nejunkite rinkmen� saugojimo �renginio, kol kompiuteris kreipiasi � 
atminties kortel�, esanči� spausdintuve.

❏ �rašymo � CD-R formatas yra daugiasesijinis (1 režimas), o rinkmen� 
sistema yra ISO 9660. Atminties kortel�s turinys, turintis 8 ar 
daugiau aplank� lygi�, negali b�ti nukopijuotas � CD-R, nes to 
neleidžia ISO 9660 rinkmen� sistema.

❏ CD-R laikmenoje rinkmen� ir aplank� pavadinimai turi b�ti 
užrašomi didžiosiomis raid�mis, vietoj tarpeli� naudojant 
pabraukim� (_). Kopijuojant � CD-R, visi kiti simboliai pakeičiami 
pabraukimais.

Nuotrauk� spausdinimas iš saugojimo 
�renginio

Pastaba:
Jei nuotraukos buvo išsaugotos naudojant kit� produkt� nei šis 
spausdintuvas, jums gali nepavykti atspausdinti nuotrauk� iš saugojimo 
�renginio. 

1. �sitikinkite, kad spausdintuvas yra �jungtas.

2. Jei reikia, laikmen� saugojimo �rengin� prijunkite prie 
maitinimo lizdo.

3. Laikmen� saugojimo �renginio USB kabel� junkite prie 
EXT. I/F USB prievado, esančio spausdintuvo 
priekin�je pus�je (ži�r�kite puslapis 8).

Pastaba:
Iš spausdintuvo išimkite visas atminties korteles. Spausdintuvas 
neatpažins išorini� �rengini�, jei �d�ta atminties kortel�.

4. Pamat� š� ekran�, naudodami mygtuk� u arba d 
pasirinkite, iš kurio aplanko norite spausdinti, tada 
paspauskite OK (gerai).

5. Elkit�s pagal t� pači� instrukcij�, kaip ir spausdinimo 
iš fotokameros atminties kortel�s metu (ži�r�kite 
puslapis 11).

Spausdinimas iš skaitmenin�s 
fotokameros/mobiliojo 
telefono/PDA

„PictBridge“ arba USB DIRECT-PRINT 
naudojimas
„PictBridge“ ir USB DIRECT-PRINT suteikia galimyb� 
spausdinti nuotraukas tiesiogiai prijungus skaitmenin� 
fotoaparat� prie spausdintuvo.

1. �sitikinkite, kad spausdintuvas nespausdina iš 
kompiuterio.

2. �sitikinkite, kad ne�kišta jokia atminties kortel�.

3. �junkite spausdintuv� ir �d�kite jums reikiamo tipo 
popieriaus lap�. (ži�r�ti puslapis 5)

4. Paspauskite mygtuk� F [Setup] (nustatymai).

5. Paspauskite mygtuk� l arba r nor�dami nustatyti 
PictBridge Settings (PictBridge nustatymai), tada 
paspauskite mygtuk� OK (gerai).
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6. Spausdinimo nustatymus pasirinkite LCD ekrane. 
(ži�r�ti puslapis 19)

7. Pasirink� spausdinimo nustatymus, paspauskite 
mygtuk� OK (gerai).

8. �junkite skaitmenin� fotoaparat� ir sujunkite j� su 
spausdintuvu USB kabeliu.

9. Skaitmeniniame fotoaparate išsirinkite nuotrauk�, 
kuri� norite atspausdinti. �sitikinkite, kad pasirinkote 
reikiamus nustatymus skaitmeniniame fotoaparate, nes 
skaitmeninio fotoaparato nustatymai paprastai yra 
viršesni už spausdintuvo.

10. Spausdinkite iš skaitmeninio fotoaparato.

Pastaba:
❏ Nekurkite atsargini� kopij� prieš prijungdami skaitmenin� 

fotoaparat� prie spausdintuvo ir tuo metu, kai skaitmeninis 
fotoaparatas yra prijungtas prie spausdintuvo.

❏ D�l tam tikr� spausdintuvo technini� s�lyg�, spausdinant gali b�ti 
neatsižvelgta � kai kuriuos j�s� skaitmeninio fotoaparato nustatymus.

❏ Atsižvelgiant � skaitmeninio fotoaparato tip�, atvaizdai su DPOF tipo 
informacija gali b�ti nesiunčiami � CD/DVD laikmen�.

Infraraudon�j� spinduli� prievado 
naudojimas 
Jeigu j�s� �renginys turi infraraudon�j� spinduli� prievad� 
ir gali si�sti nuotrauk� infraraudonaisiais spinduliais, galite 
si�sti JPEG nuotrauk� duomenis iš �renginio � spausdintuv� 
ir jas atspausdinti.

�sitikinkite, ar j�s� �renginys leidžia jums si�sti nuotrauk� 
duomenis infraraudonaisiais spinduliais.

1. �sitikinkite, kad spausdintuvas nespausdina iš 
kompiuterio.

2. �d�kite norim� popieri�. (ži�r�ti puslapis 5)

3. Paspauskite mygtuk� F [Setup] (nustatymai).

4. Paspauskite mygtuk� l arba r nor�dami nustatyti 
PictBridge Settings (PictBridge nustatymai), tada 
paspauskite mygtuk� OK (gerai).

5. Spausdinimo nustatymus pasirinkite LCD ekrane. 
(ži�r�ti puslapis 19)

6. Pasirink� spausdinimo nustatymus, paspauskite 
mygtuk� OK (gerai).

7. �renginio infraraudon�j� spinduli� prievad� 
nukreipkite � spausdintuvo infraraudon�j� spinduli� 
prievad� ir si�skite nuotrauk� duomenis. Išsamesn�s 
informacijos ieškokite �renginio Vartotojo vadove.

S�kmingai gav�s duomenis, spausdintuvas prad�s 
spausdinti.

Pastaba:
❏ Infraraudon�j� spinduli� prievadas priima duomenis apie 

20 cm atstumu.

❏ Galite si�sti iki 10 nuotrauk� (didžiausias leistinas bendras 
vaizd� dydis – 3 MB), �skaitant spausdinamus dokumentus.

❏ Jei � kur� nors iš infraraudon�j� spinduli� prievad� nukreipti 
tiesioginiai saul�s spinduliai arba dienos šviesos lempos 
šviesa, duomen� perduoti gali nepavykti.

❏ Spausdintuvo infraraudon�j� spinduli� funkcijos technin�s 
s�lygos yra tokios, kaip pateikta toliau:

Versija Suderinta su IrDA® standarto 
technin�mis s�lygomis. (Mažos galios 
versija 1.3)

Maksimali 
duomen� 
perdavimo sparta

4 megabitai/s

Minimum link 
distance upper limit

0,2 metro
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Nuotrauk� spausdinimas
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Pristatome Photo Printining 
(nuotrauk� spausdinimo) funkcij�
Režimu s [Memory Card] gal�site spausdinti �vairiausi� 
išd�stym� nuotraukas.

Pirmajame ekrane jums leidžiama pasirinkti nuotraukas, kurias 
nor�site atspausdinti. Kaip pasirinkti ir spausdinti nuotraukas 
galite sužinoti kitoje lentel�je paspaud� mygtuk� r.

Informacijos apie pasirinktinius nustatymus ieškokite 
„Nuotrauk� spausdinimo pasirinktys“ puslapyje 19.

Keli� nuotrauk� spausdinimas 
(View and Print)
Šis pavyzdys parodo, kaip atspausdinti vien� nuotrauk� 
be r�meli�.

1. Paspauskite mygtuk� C [Memory Card] 
(atminties kortel�).

2. Nor�dami pirmame ekrane išvysti View and Print  
(perži�r�ti ir spausdinti), paspauskite mygtuk� l 
arba r, tada paspauskite mygtuk� OK (gerai).

3. Nor�dami pasirinkti nuotrauk� spausdinimui, 
paspauskite mygtuk� l arba r.

Pastaba:
❏ Nuotrauk� vaizd� galite keisti, paspaud� mygtuk� 

G [Display/Crop] (vaizdas/kirpti) (ži�r�kite puslapis 13).

❏ Kart� paspaud� mygtuk� G [Display/Crop] 
(vaizdas/kirpti), išvysite gelton� r�mel�. J� galite panaudoti 
nuotraukos iškarpymui, tokiu b�du gal�site atspausdinti tik 
svarbiausi� objekt�. (Ži�r�kite „Nuotrauk� karpymas ir dydžio 
keitimas“ puslapyje 21).

4. Nor�dami pasirinkti nuotraukos kopij� skaiči� (ne 
daugiau 99), paspauskite mygtuk� Copies + (kopijos +) 
arba mygtuk� -.

5. Papildomoms nuotraukoms pakartokite 3 ir 4 pakopas.

6. Nustatyti popieriaus nustatymus. (Ži�r�kite 
„Popieriaus ir išd�stymo nustatym� nustatymas“ 
puslapyje 19).

Pastaba:
Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaud� mygtuk� 
OK (gerai).

7. Nor�dami spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti).

Vis� nuotrauk� spausdinimas 
(Print All Photos)
1. Paspauskite mygtuk� C [Memory Card] 

(atminties kortel�).

2. Nor�dami pirmajame ekrane išvysti Print All Photos  
(spausdinti visas nuotraukas), paspauskite mygtuk� l 
arba r, tada paspauskite mygtuk� OK (gerai).

3. Nor�dami pasirinkti kopij� skaiči�, paspauskite 
mygtuk� Copies + (kopijos +) arba -.

4. Jei reikia, nustatykite popieriaus nustatymus. 
(Ži�r�kite „Popieriaus ir išd�stymo nustatym� 
nustatymas“ puslapyje 19).

Pastaba:
Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaud� mygtuk� 
OK (gerai).

5. Nor�dami spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start(prad�ti). 

View and Print (perži�r�ti ir spausdinti): pasirinkite 
kelias nuotraukas su viena arba keliomis kiekvienos 
kopijomis (puslapis 11).

Print All Photos (spausdinti visas nuotraukas): 
spausdinkite visas j�s� atminties kortel�je esančias 
nuotraukas (puslapis 11).

Print by Date: (spausdinti pagal dat�): ieškokite 
nuotrauk� pagal j� atlikimo dat� ir pasirinkite 
norimas nuotraukas (puslapis 12).

Print Proof Sheet (spausdinti miniati�ras): 
atspausdinkite vis�, atminties kortel�je esanči�, 
nuotrauk� miniati�ras (puslapis 12).

Slide Show (Skaidri� demonstracija): ži�r�kite visas 
atminties kortel�je esančias nuotraukas nuotrauk� 
rodymo iš eil�s seka ir pasirinkite nuotraukas, kurias 
norite atspausdinti (puslapis 12). 

Play Movie and Print Photos (rodyti film� ir 
spausdinti nuotraukas):perži�r�kite j�s� kortel�je 
esant� film� ir pasirinkite scen�, kuri� norite 
atspausdinti (puslapis 17).
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Nuotrauk� spausdinimas 
ieškant pagal dat� (Print by Date)
Jeigu žinote dat�, kada nuotraukos buvo užfiksuotos, 
naudodamiesi šiuo meniu, gal�site lengvai jas rasti ir 
atspausdinti.

1. Paspauskite mygtuk� C [Memory Card] 
(atminties kortel�).

2. Nor�dami pirmame ekrane išvysti Print by Date  
(spausdinti pagal dat�), paspauskite mygtuk� l arba r, 
tada paspauskite mygtuk� OK (gerai). 

3. Nor�dami išvysti norim� dat�, paspauskite mygtuk� u 
arba d, tada paspauskite mygtuk� r datai patikrinti. 
Nor�dami išvalyti patikrinim�, paspauskite mygtuk� l.

4. Paspauskite mygtuk� OK (gerai).

5. Nor�dami pasirinkti kopij� skaiči�, paspauskite 
mygtuk� Copies + (kopijos +) arba -.

6. Jei reikia, nustatykite popieriaus nustatymus. 
(Ži�r�kite „Popieriaus ir išd�stymo nustatym� 
nustatymas“ puslapyje 19).

Pastaba:
Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaud� mygtuk� 
OK (gerai).

7. Nor�dami spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti).

Nuotrauk� miniati�r� 
spausdinimas
Pastaba:
Spausdinant miniati�ras Enhance (gerinti) ir Filter (filtruoti) funkcijos yra 
negalimos.

Nor�dami atspausdinti nuotrauk� miniati�ras su numeriu ir 
data, kada jos buvo užfiksuotos, laikykit�s ši� nurodym�. 

1. Paspauskite mygtuk� C [Memory Card] 
(atminties kortel�).

2. Nor�dami pirmajame ekrane išvysti Print Proof Sheet  
(spausdinti miniati�ras), paspauskite mygtuk� l 
arba r, tada paspauskite mygtuk� OK (gerai).

3. Jei reikia, nustatykite popieriaus nustatymus. 
(Ži�r�kite „Popieriaus ir išd�stymo nustatym� 
nustatymas“ puslapyje 19).

Šiuo spausdinimo režimu atspausdint� nuotrauk� 
išd�stymas yra parenkamas pagal popieriaus lapo 
format� tokiu b�du. 

4. Nor�dami spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start(prad�ti).

Nuotrauk� spausdinimas, 
ži�rint nuotraukas skaidri� 
demonstracijos režimu
Nor�dami pasirinkti, kuri� nuotrauk� spausdinti, galite tai 
padaryti perži�r�dami visas atminties kortel�je esančias 
nuotraukas skaidri� demonstracijos režimu.

1. Paspauskite mygtuk� C [Memory Card] 
(atminties kortel�).

2. Nor�dami pirmajame ekrane išvysti Slide Show  
(skaidri� demonstracija), paspauskite mygtuk� l 
arba r, tada paspauskite OK (gerai).

Spausdintuvas atvaizduos atminties kortel�je esančias 
nuotraukas iš eil�s.

Pastaba:
Skaidri� demonstracij� galite sustabdyti arba paleisti iš naujo, 
paspaud� mygtuk� u arba d.

10 × 15 cm 13 × 18 cm A4

20 nuotrauk� 
lape

30 nuotrauk� 
lape

80 nuotrauk� 
lape
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3. Kai pamatysite nuotrauk�, kuri� norite atspausdinti, 
paspauskite mygtuk� OK (gerai).

4. Nor�dami pasirinkti nuotraukos kopij� skaiči� (ne 
daugiau 99), paspauskite mygtuk� Copies + (kopijos +) 
arba mygtuk� -.

5. Nor�dami atspausdinti papildomas nuotraukas, 
paspauskite mygtuk� l arba rir pasirinkite norimas 
nuotraukas, tada, nor�dami pasirinkti kopij� skaiči�, 
paspauskite mygtuk� Copies + (kopijos +) arba -.

Pastaba:
❏ Nuotrauk� vaizd� galite keisti, paspaud� mygtuk� 

G [Display/Crop] (vaizdas/kirpti) (ži�r�kite puslapis 13).

❏ Kart� paspaud� mygtuk� G [Display/Crop] 
(vaizdas/kirpti), išvysite gelton� r�mel�. J� galite panaudoti 
nuotraukos iškarpymui, tokiu b�du gal�site atspausdinti tik 
svarbiausi� objekt�. (Ži�r�kite „Nuotrauk� karpymas ir dydžio 
keitimas“ puslapyje 21).

6. Nustatyti popieriaus nustatymus. Išsamesn�s 
informacijos ieškokite „Popieriaus ir išd�stymo 
nustatym� nustatymas“ puslapyje 19.

Pastaba:
Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaud� mygtuk� 
OK (gerai).

7. Nor�dami spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti).

Nuotraukos su r�meliu, 
nustatytu fotokameroje, 
spausdinimas
Jei norite atspausdinti nuotrauk� su r�meliu, nustatytu 
EPSON fotokamera, laikykit�s ši� instrukcij�.

1. �d�kite atminties kortel�, kurioje yra j�s� nuotraukos ir 
P.I.F r�meliai.

2. Pasirodžius šiai žinutei, paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

3. Nor�dami pasirinkti nuotraukas spausdinimui, 
paspauskite mygtuk� l arba r, tada paspauskite 
mygtuk� OK (gerai).

4. Nor�dami pasirinkti nuotraukos kopij� skaiči� (ne 
daugiau 99), paspauskite mygtuk� Copies + (kopijos 
+) arba mygtuk� -.

5. Pakeiskite popieriaus tipo ir formato nustatymus. 
Išsamesn�s informacijos ieškokite „Popieriaus ir 
išd�stymo nustatym� nustatymas“ puslapyje 19.

Pastaba:
Spausdinam� nuotrauk� galite patikrinti paspaud� mygtuk� 
OK (gerai).

6. Nor�dami spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti).

Spausdinimas su DPOF 
nustatymais
Jei j�s� fotokamera palaiko DPOF (skaitmeninis 
spausdinimo eiliškumo formatas) format�, galite j� 
panaudoti iš anksto pažym�ti nuotraukoms, kurias nor�site 
atspausdinti ir pasirinkti norim� kopij� skaiči�. Apie 
spausdinim� su DPOF skaitykite savo fotokameros 
vartotojo vadove, tada �d�kite savo atminties kortel� � š� 
spausdintuv�. Šis spausdintuvas automatiškai perskaito j�s� 
iš anksto pažym�tas nuotraukas.

1. �d�kite atminties kortel� su DPOF duomenimis.

2. Pasirodžius šiai žinutei, paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

3. Nustatykite popieriaus tipo, formato ir išd�stymo 
nustatymus. Išsamesn�s informacijos ieškokite 
„Popieriaus ir išd�stymo nustatym� nustatymas“ 
puslapyje 19.

Pastaba:
Išd�stymo nustatymas yra negalimas, jei indeksinis spausdinimas 
yra su DPOF nustatymais. 

4. Nor�dami prad�ti spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti).

Nuotrauk� perži�ros vaizdo LCD 
ekrane keitimas
Nor�dami išsirinkti iš atminties kortel�je esanči� nuotrauk�, 
LCD ekrane galite atvaizduoti 16 nuotrauk�, tris kartus 
paspaud� mygtuk� G [Display/Crop] (vaizdas/kirpti). 
Nor�dami gr�žti prie vienos nuotraukos atvaizdavimo, dar 
kart� paspauskite mygtuk� G [Display/Crop] 
(vaizdas/kirpti).
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Kitos k�rybiškos spausdinimo pasirinktys
Originalaus CD/DVD suk�rimas

CD/DVD etiket�s spausdinimas 
Šiame skyriuje pateikta informacija kaip, be kompiuterio 
pagalbos, naudojantis LCD ekranu, tiesiogiai spausdinti ant 
CD/DVD. Čia pateikiamos išsamios instrukcijos kaip � 
spausdintuv� �d�ti CD/DVD laikmen�, kaip pasirinkti 
spausdinimo išd�stym� ir kaip nustatyti spausdintuvo 
nustatymus.

Jeigu spausdinate iš kompiuterio, prijungto prie spausdintuvo, 
naudokite EPSON Print CD programin� �rang�.

Kai spausdinate ant CD/DVD laikmenos, atminkite 
šiuos dalykus:

Pastaba:
❏ Naudokite tik tas CD/DVD laikmenas, kurios pažym�tos, kad yra 

tinkamos spausdinimui, pavyzdžiui, „Printable on the label surface“ 
arba „Printable with ink jet printers.“ 

❏ Iškart po spausdinimo, spausdinimo paviršius yra truput� dr�gnas 
nuo daž�.

❏ Prieš naudodami ar liesdami atspausdint� pavirši�, �sitikinkite, kad 
CD/DVD laikmenos paviršius visiškai sausas.

❏ Nedžiovinkite CD/DVD laikmenos tiesioginiuose saul�s 
spinduliuose.

❏ Dr�gnas spausdinimo paviršius gali lemti d�m�tum�.

❏ Jei CD/DVD laikmenos d�klas arba vidinis permatomas paviršius 
yra atsitiktinai sutepti spausdinimo rašalu, nedelsiant nuvalykite j�.

❏ Pakartotinas spausdinimas ant tos pačios CD/DVD laikmenos gali 
nepagerinti spausdinimo kokyb�s.

❏ Naudodamiesi EPSON Print CD galite nustatyti norim� CD/DVD 
laikmenos spausdinimo paviršiaus plot�. Nustatykite, kad 
spausdinimo paviršiaus plotas sutapt� su CD/DVD laikmenos, ant 
kurios norite spausdinti, plotu. Atlik� nustatymus atminkite, kad jei 
nustatymai netinkami, gali b�ti suteptas CD/DVD laikmenos d�klas, 
CD arba DVD laikmena.

❏ CD/DVD laikmenos spausdinimo paviršiaus plotas yra atvaizduotas 
paveiksl�lyje.

12 cm CD/DVD laikmena:

Jeigu spausdinsite ant ši� laikmenos paviršiaus ploto viet�, 
laikmena arba CD/DVD laikmenos d�klas gali b�ti sutepti rašalu. 

Pasiruošimas spausdinimui ant CD/DVD 
laikmenos 
1. Atidarykite priekin� dangtel�.

2. D�klo svirt� leiskite žemyn tol, kol priekinis d�klas 
pakils � kompaktini� ar DVD disk� pad�t�.

c �sp�jimas
❏ Nuleisdami ar pakeldami d�klo svirt� nelieskite priekinio d�klo.

❏ Spausdinimo metu nejudinkite d�klo svirties.

Pastaba:
prieš nuleisdami d�klo svirt� �sitikinkite, kad priekiniame d�kle n�ra 
popieriaus ar kit� objekt� ir kad jis n�ra prapl�stas.

3. CD/DVD laikmen� �d�kite � CD/DVD laikmen� d�kl� 
etikete � virš�.

Pastaba:
vienu metu gali b�ti �d�tas tik vienas diskas.

Centrin�s angos ribojamas 
plotas 

Nuo 18 mm iki 42 mm

Išorini� disko krašt� 
ribojamas plotas 

Nuo 117 mm iki 120 mm
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4. CD/DVD laikmenos d�kl� švelniai �d�kite išilgai 
priekinio d�klo pagrindo, kol žym�s ant priekinio d�klo 
ir CD/DVD laikmenos sutaps. �sitikinkite, kad abu 
CD/DVD laikmenos �d�klo kraštai yra �d�ti � priekinio 
d�klo r�mel�.

c �sp�jimas
Ned�kite CD/DVD laikmenos kol spausdintuvas dirba. Kitu atveju, 
gali b�ti sugadintas j�s� spausdintuvas arba suteptas bei 
subraižytas CD/DVD laikmenos paviršius.

Nustatym� nustatymas ir spausdinimas
1. Paspauskite mygtuk� CD/DVD [Print CD/DVD] 

(spausdinti CD/DVD).

2. Kai pamatysite š� ekran�, paspauskite mygtuk� OK (gerai).

3. Nor�dami atidaryti meniu, paspauskite mygtuk� 
x [Print Settings] (spausdinimo nustatymai). 
Nustatykite išd�stymo nustatymus ir paspauskite 
mygtuk� OK (gerai).

Spausdindami ant CD/DVD laikmenos, galite 
pasirinkti šias išd�stymo pasirinktis:.

Pastaba:
Jei iš pradži� norite pasitikrinti b�simos spausdinimo išvesties 
vaizd�, pasirinkite Plain Paper (paprastas popierius) popieriaus 
tipo nustatymuose ir �d�kite paprast� popieri�.

4. Nor�dami pasirinkti nuotrauk� spausdinimui, 
paspauskite mygtuk� l arba r.

Pastaba:
❏ Nuotrauk� vaizd� galite keisti paspaud� mygtuk� 

G [Display/Crop] (vaizdas/kirpti) (ži�r�kite puslapis 13).

❏ Kai vien� kart� paspausite mygtuk� G [Display/Crop], 
išvysite gelton� r�mel�. J� galite panaudoti nuotraukos 
iškarpymui, tokiu b�du gal�site atspausdinti tik svarbiausi� 
objekt�. Ži�r�kite „Nuotrauk� karpymas ir dydžio keitimas“ 
puslapyje 21.

5. Jei jau pasirinkote vien� iš 4 – up, 8 – up ar 12 – up 
išd�stymo pasirinkči�, paspauskite mygtuk� Copies + 
ir nustatykite norim� kiekvienos nuotraukos kopij� 
skaiči�.

Pastaba:
❏ Jei norite pasirinkti daugiau nei vien� nuotrauk�, pakartokite 

4 ir 5 pakopas, nor�dami pasirinkti kitas nuotraukas ir nustatyti 
kiek kart� norite jas spausdinti. 

❏ Jei rinksit�s nuotraukas vienam iš 4 – up,8 – up ar 12 – up 
išd�stymo nustatym�, gal�site pasirinkti mažesn� nei nurodytas 
nuotrauk� skaiči�. Neišnaudotos išd�stymo paviršiaus vietos 
liks tuščios.

❏ Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaud� mygtuk� 
OK (gerai).

6. Jei reikia, nustatykite spausdinimo paviršiaus plot� 
(vidin� ir išorin� skersmenis). Išsamesn�s informacijos 
ieškokite tolimesniuose skyriuose.

7. Nor�dami spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti).

Pastaba:
❏ Rekomenduojame, kad prieš spausdindami ant reikiamos CD/DVD 

laikmenos, atspausdintum�te bandom�j� išd�stymo kopij� ant 
atsargin�s CD/DVD laikmenos.

❏ CD ir DVD laikmenoms leiskite dži�ti 24 valandas.

❏ Jei reikia, galite nustatyti spausdinimo pad�t�. Išsamesn�s 
informacijos ieškokite „Jei spausdinimas nesulygiuotas,“ 
puslapyje 16.

❏ Jei LCD ekrane pasirodo klaidos žinut�, vadovaukit�s instrukcijomis, 
pateikiamomis LCD ekrane, ir ištaisykite klaid�.

1 – up (1 
nuotrauka 
lape)

Ant CD/DVD laikmenos bus 
atspausdinta viena nuotrauka, kurios 
centras sutaps su centrin�s laikmenos 
skyl�s centru.

4 – up (4 
nuotraukos 
lape)

Ant CD/DVD laikmenos bus 
atspausdintos keturios nuotraukas – 
po vien� kiekviename ketvirtyje.

8 – up (8 
nuotraukos 
lape)

Ant CD/DVD laikmenos bus 
atspausdintos 8 nuotraukos, išd�stytos 
ratu palei išorin� laikmenos krašt�.

12 – up (12 
nuotrauk� 
lape)

Ant CD/DVD laikmenos bus 
atspausdinta 12 nuotrauk�, išd�styt� 
ratu palei išorin� laikmenos krašt�.
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Spausdinimo paviršiaus ploto nustatymas
Nor�dami nustatyti CD/DVD laikmenos spausdinimo 
paviršiaus skersmen�, vadovaukit�s toliau pateikiamais 
nurodymais.

1. Paspauskite mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo 
nustatymai).

2. Paspauskite mygtuk� u arba d ir pasirodžius 
CD Inner-Outer (CD vidinis-išorinis), paspauskite 
mygtuk� r.

3. Nustatykite tinkam� vert�. Vidin� skersmen� (Inner) 
galite keisti nuo 18 mm iki 46 mm, o išorin� skersmen� 
– nuo 114 mm iki 120 mm, 1 mm tikslumu.

4. Nor�dami išsaugoti pakeitimus, paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

Jei spausdinimas nesulygiuotas,
vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis, jei 
reikia, nustatykite spausdinimo pad�t�.

1. Nor�dami atidaryti nustatym� meniu, paspauskite 
mygtuk� F [Setup] (nustatymai).

2. Paspauskite mygtuk� l arba r ir pasirodžius Adjust CD 
Print Alignment (nustatyti CD spausdinimo 
lygiavim�), paspauskite mygtuk� OK (gerai).

3. Paspauskite mygtuk� u arba d ir pasirodžius CD/DVD, 
paspauskite mygtuk� r.

4. Pasirinkite kiek norite pastumti nuotrauk�.
Galite pasirinkti nuo 0 mm iki 2,0 mm.

5. Nor�dami išsaugoti pakeitimus, paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

Pastaba:
Spausdinimo nustatymai išlieka spausdintuve net ir j� išjungus, tod�l 
jums nereik�s nustatin�ti spausdinimo pad�ties kiekvien� kart�, kai 
naudosit�s CD/DVD funkcija.

Kompaktinio disko viršelio 
spausdinimas
Kompaktinio disko viršel� ant A4 formato lapo galite 
spausdinti tiek spausdinimo viršutin�je pus�je, tiek 
indeksinio stiliaus formatais. Viename lape galite spausdinti 
iki 24 nuotrauk�.

1. �d�kite A4 formato popieri�.

2. Paspauskite mygtuk� CD/DVD [Print CD/DVD] 
(spausdinti CD/DVD).

3. Kai pamatysite š� ekran�, paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

4. Paspauskite mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo 
nustatymai).

5. Kaip laikmenos tip� pasirinkite CD Jacket.

6. Pasirinkite tinkam� popieriaus tipo nustatym�.

7. Popieriaus dydžio nustatymuose pasirinkite A4.

8. Pasirinkite CD Case Upper (CD �d�klo viršelis) arba 
CD Case Index (indeksinis CD viršelis) nustatym� ir 
paspauskite mygtuk� OK (gerai).
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9. Nor�dami pasirinkti nuotraukas savo spausdinimo 
išd�stymui, paspauskite mygtuk� l arba r.

Pastaba:
❏ Nuotrauk� vaizd� galite keisti paspaud� mygtuk� 

G [Display/Crop] (vaizdas/kirpti) (ži�r�kite puslapis 13).

❏ Kai vien� kart� paspausite mygtuk� G [Display/Crop], 
išvysite gelton� r�mel�. J� galite panaudoti nuotraukos 
iškarpymui, tokiu b�du gal�site atspausdinti tik svarbiausi� 
objekt�. Ži�r�kite „Nuotrauk� karpymas ir dydžio keitimas“ 
puslapyje 21.

10. Nor�dami nustatyti kiekvienos nuotraukos kopij� 
skaiči�, paspauskite mygtuk� Copies + (kopijos +) arba -.

Pastaba:
❏ Kai pasirinksite CD Case Index kaip išd�stymo nustatym�, 

gal�site pasirinkti ne daugiau 24 nuotrauk�. Neišnaudotos 
išd�stymo paviršiaus vietos liks tuščios.

❏ Jei norite pasirinkti daugiau nei vien� nuotrauk�, pakartokite 
9 ir 10 pakopas, nor�dami pasirinkti kitas nuotraukas ir 
nustatyti kiek kart� norite jas spausdinti.

11. Nor�dami spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti).

Iš naujo ži�r�kite film� ir 
atspausdinkite kadr�
Galite perži�r�ti film�, kur� nufilmavote skaitmenini� 
fotoaparatu, ir atspausdinti norim� scen�.

Pastaba:
Tod�l, kad filme naudojamas mažesnis pikseli� skaičius nei 
nuotraukoje, spaudinio kokyb� gali b�ti prastesn�. Pikseli� skaičius 
priklauso nuo skaitmeninio fotoaparato modelio ir nustatym�.

1. Spauskite mygtuk� C [Memory Card] (atminties 
kortel�).

2. Paspauskite mygtuk� l arba r ir pirmajame ekrane 
pasirodžius Play Movie and Print Photos (rodyti film� 
ir spausdinti nuotraukas), paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

3. Paspauskite mygtuk� r ir ekrano viršuje pasirinkite 
Print Method (spausdinimo metodas) nustatym�. 
Nor�dami pasirinkti Print 1 frame (spausdinti 1 kadr�) 
arba Print N frames (spausdinti N kadr�), naudokite 
mygtuk� u arba d, tada paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

4. Paspauskite mygtuk� OK (gerai).

5. Nor�dami pasirinkti, kur� film� rodyti, paspauskite 
mygtuk� l arba r, tada paspauskite mygtuk� OK 
(gerai). Spausdintuvas rodo film�, esant� atminties 
kortel�je.

Pastaba:
Atsižvelgiant � filmo duomenis ir j�s� atminties kortel�s ar 
saugojimo �renginio duomen� perdavimo spart�, spausdintuvo 
rodomas filmas gali b�ti atvaizduotas netolygiai.

6. Atlikite vien� iš ši� veiksm�:

Kai pasirenkate Print 1 frame spausdinimo b�d�:
Jei matote scen�, kuri� norite atspausdinti, paspauskite 
mygtuk� OK (gerai).

Rinkdamiesi Print N frame (spausdint N kadr�) 
spausdinimo b�d�:
pamat� pirm�j� filmo intervalo, kur� norite 
atspausdinti, scen�, paspauskite mygtuk� OK (gerai). 
Tada, kai pamatysite paskutin� filmo intervalo scen�, 
dar kart� paspauskite mygtuk� OK (gerai).

Pastaba:
Filmo perži�ros metu naudokit�s šiuo mygtuku.

❏ Nor�dami atsukti film� atgal arba greitai persukti � priek�, 
paspauskite mygtuk� l arba r.

❏ Nor�dami sustabdyti ir v�l paleisti film�, paspauskite mygtuk� 
u arba d.

❏ Nor�dami pamatyti filmo skyri� s�raš�, paspauskite mygtuk� 
G [Display/Crop].

7. Nor�dami pasirinkti nuotraukos kopij� skaiči� (ne 
daugiau 99), paspauskite mygtuk� Copies + 
(kopijos +) arba -.

Print 1 frame Atspausdina vien� scen�, kuri� j�s 
pasirinkote kaip nuotrauk�.

Print N frames Suskaido j�s� pasirinkt� filmo 
interval� � 12 skaidri� ir atspausdina 
12 miniati�r� viename lape..
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8. Nustatyti popieriaus nustatymus. Išsamesn�s 
informacijos ieškokite „Popieriaus ir išd�stymo 
nustatym� nustatymas“ puslapyje 19.

Pastaba:
❏ �sitikinkite, Movie Enhance nustatymas yra nustatytas On.

❏ Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaud� mygtuk� 
OK (gerai).

9. Nor�dami spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti).

Pastaba:
Atsižvelgiant � filmo duomenis ir pasirinkto filmo intervalo 
pabaigos vietos laiko pasirinkim�, spaudinio kokyb� gali b�ti 
prastesn� nei tik�jot�s.

Spausdinimas ant lipduk�
Galite spausdinti lipdukus ant nuotrauk� lipduk�.

1. �d�kite EPSON nuotrauk� lipduk� popieri�.

2. Spauskite mygtuk� C [Memory Card] 
(atminties kortel�).

3. Spauskite mygtuk� l arba r ir pirmajame ekrane 
pasirodžius View and Print (perži�r�ti ir spausdintu), 
paspauskite mygtuk� OK (gerai).

4. Paspauskite mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo 
nustatymai).

5. Pasirinkite PhotoSticker16 (nuotrauk� lipdukai 16) 
kaip popieriaus nustatym�.

6. Paspauskite mygtuk� OK (gerai).

7. Nor�dami pasirinkti nuotrauk� spausdinimui, 
paspauskite mygtuk� l arba r.

Pastaba:
❏ Nuotrauk� vaizd� galite keisti paspaud� mygtuk� 

G [Display/Crop] (vaizdas/kirpti) (ži�r�kite puslapis 13).

❏ Kai vien� kart� paspausite mygtuk� G [Display/Crop], 
išvysite gelton� r�mel�. J� galite panaudoti nuotraukos 
iškarpymui, tokiu b�du gal�site atspausdinti tik svarbiausi� 
objekt�. Ži�r�kite „Nuotrauk� karpymas ir dydžio keitimas“ 
puslapyje 21.

8. Nor�dami nustatyti kiekvienos nuotraukos kopij� skaiči�, 
paspauskite mygtuk� Copies + (kopijos +) arba -.

Pastaba:
❏ Jei pasirinksite tik vien� nuotrauk�, popieriaus lape bus 

spausdinama 16 tos nuotraukos kopij�. Jei pasirinksite dvi ar 
daugiau nuotrauk�, j�s� nustatytas kiekvienos nuotraukos 
kopij� skaičius bus atspausdintas 16 – up išd�stymu, o 
neišnaudotas plotas bus paliktas tuščias.

❏ Jei norite pasirinkti daugiau nei vien� nuotrauk�, pakartokite 
7 ir 8 pakopas, nor�dami pasirinkti kitas nuotraukas ir nustatyti 
j� kopij� skaiči�.

❏ Spausdinimo nustatymus galite patvirtinti paspaud� mygtuk� 
OK (gerai).

9. Nor�dami spausdinti, paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti).

Jei spausdinimas nesulygiuotas,
Jei spausdinate ant nuotrauk� lipduk� su 16 – up išd�stymu, 
galite nustatyti spausdinimo pad�t�.

1. Nor�dami atidaryti nustatym� meniu, paspauskite 
mygtuk� F [Setup] (nustatymai).

2. Paspauskite mygtuk� l arba r ir pasirodžius Adjust CD 
Print Alignment (nustatyti CD spausdinimo 
lygiavim�), paspauskite mygtuk� OK (gerai).

3. Paspauskite mygtuk� u arba d ir pasirodžius Sticker 
(lipdukas), paspauskite mygtuk� r.

4. Pasirinkite kiek norite pastumti nuotrauk�. Galite 
pasirinkti nuo 0 mm iki 2,5 mm.

5. Nor�dami išsaugoti pakeitimus, paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

Pastaba:
Spausdinimo nustatymai išlieka spausdintuve net ir j� išjungus, 
tod�l jums nereik�s kiekvien� kart� nustatin�ti spausdinimo 
pad�ties.
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Nuotrauk� spausdinimo pasirinktys
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Pasirink� nuotraukas, kurias norite spausdinti, paspauskite 
mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo nustatymai) ir 
pamatysite pasirinktinius nustatym� meniu, kur gal�site 
atlikti pasirinktinius popieriaus, išd�stymo, spalvos ar kitus 
nustatymus. 

Popieriaus ir išd�stymo 
nustatym� nustatymas
Spausdintinoms nuotraukoms ir �d�tam popieriui 
nustatykite popieriaus lapo dyd�, popieriaus tip� ir 
išd�stym�.

1. Paspauskite mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo 
nustatymai). Pasirodo pasirinktiniai meniu.

2. Mygtuku d arba u pasirinkite Paper Type (popieriaus 
tipas) ir paspauskite mygtuk� r.

3. Iš apačioje esančios lentel�s mygtuku d arba u 
pasirinkite nustatym�, atitinkant� j�s� �d�to popieriaus 
tip�, tada paspauskite paspauskite OK (gerai).

Popieriaus tip� s�rašas

4. Mygtuku d arba u pasirinkite Paper Size (popieriaus 
dydis), tada paspauskite mygtuk� r.

5. Mygtuku d arba u  iš apačioje esančio s�rašo 
pasirinkite popieriaus dyd�, tada paspauskite mygtuk� 
OK (gerai). 

Popieriaus dydžio s�rašas

Šiam popieriui Pasirinkite š� 
popieriaus tipo 
nustatym�

Paprastas popierius Paprastas popierius

Epson itin blizgus fotografinis 
popierius

Itin blizgus

Epson Premium Glossy Photo Paper 
(aukščiausios kokyb�s blizgus 
fotografinis Epson popierius)

Prem.Glossy 
(aukščiausios kokyb�s 
blizgus)

Epson Glossy Photo Paper (blizgus 
fotografinis Epson popierius)

Photo Paper 
(fotografinis popierius)

Epson Matte Paper-Heavyweight 
(matinis sunkiasvoris Epson 
popierius )

Matte (matinis)

Epson nuotrauk� lipdukai 16 PhotoSticker16 
(nuotrauk� lipdukai 16)

10 × 15 cm (4 × .)

13 × 18 cm (5 × .)

16:9 plotis

A4

A6
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6. Mygtuku d arba u pasirinkite Layout (išd�stymas) ir 
paspauskite mygtuk� r.

7. Pasirinkite vien� iš išd�stymo pasirinkči�, tada 
paspauskite mygtuk� OK (gerai). Popieriaus ir 
išd�stymo nustatymai baigti.

Išd�stym� s�rašas

Spausdindami be r�meli�, atminkite:
❏ tod�l, kad šis nustatymas išdidina atvaizd� iki dydžio, kuris 

yra šiek tiek didesnis už popieriaus lapo dyd�, atvaizdo dalis, 
esanti už popieriaus lapo rib�, spausdinama nebus.

❏ Spausdinimo kokyb� gali b�ti prastesn� spaudinio viršutin�je 
ir apatin�je dalyje arba paviršius gali b�ti suteptas 
spausdinimo metu.

Spausdinimo kokyb�s gerinimas
Galite nustatyti spaudini� kokyb�.

Pastaba:
Aukštesn�s kokyb�s spaudini� spausdinimas užima daugiau laiko.

1. Paspauskite mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo 
nustatymai).

2. Mygtuku u arba d pasirinkite Quality (kokyb�), tada 
paspauskite mygtuk� r.

3. Mygtuku u arba d pasirinkite Standard (standartin�) 
arba Best (geriausia), tada paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

Be r�meli� Spausdina be parašči�.

R�melis Spausdina su 3 mm pločio 
r�meliu visuose kraštuose.

Viršutin� pus� Spausdina viršutin�je lapo 
pus�je, be parašt�s.

Paso 
nuotrauka

Spausdina dviej� dydži� 
nuotraukas (35,0 × 45,0 mm 
ir 50,8 × 50,8 mm) ant 
10 × 15 cm (4 × 6 coli�) 
dydžio fotografinio 
popieriaus. Tai naudinga 
dokument� nuotraukoms.

2 nuotraukos 
lape

4 nuotraukos 
lape

Spausdina kelias nuotraukas 
viename lape. Kiekvienos 
nuotraukos dydis nustatomas 
automatiškai, atsižvelgiant � 
lape spausdinam� nuotrauk� 
skaiči� ir popieriaus lapo 
dyd�. 
12 nuotrauk� lape išd�stymas 
galimas tik tada, kai 
režimos [Memory Card]  
(atminties kortel�) 
nustatymas yra pasirinktas 
kaip Play Movie and Print 
Photos(rodyti film� ir 
spausdinti nuotraukas).
16 nuotrauk� lape išd�stymas 
galimas tik spausdinant ant 
nuotrauk� lipduk�.
20 nuotrauk� lape išd�styme 
spausdinami nuotrauk� 
numeriai ir užfiksavimo 
datos.

8 nuotraukos 
lape

12 nuotrauk� 
lape

16 nuotrauk� 
lape

20 nuotrauk� 
lape

Kompaktinio 
disko �d�klo 
viršelis

Kompaktinio 
disko d�klo 
indeksinis 
viršelis

Spausdina vien� nuotrauk� 
kompaktinio disko �d�klo 
viršelio nustatymo atveju arba 
kelias, atskirtas tarpeliais, 
nuotraukas indeksinio viršelio 
nustatymo atveju. Šie 
išd�stymai galimi tik 
spausdinant CD/DVD [Print 
CD/DVD] (spausdinti 
CD/DVD) režimu.

Indeksinis

Spausdina nuotrauk� 
miniati�ras su j� numeriais ir 
užfiksavimo datomis. Šie 
indeksiniai išd�stymai galimi 
tik tada, režimo s [Memory 
Card] nustatymas yra 
pasirinktas kaip Print Proof 
Sheet (spausdinti 
miniati�ras).

1 nuotrauka 
lape

8 nuotraukos 
lape

4 nuotraukos 
lape

12 nuotrauk� 
lape

Spausdina nuotraukas ant 
kompaktinio disko viršelio. 
Šie išd�stymai galimi tik 
spausdinant CD/DVD [Print 
CD/DVD] (spausdinti 
CD/DVD) režimu.
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„Raudon� aki�“ efekto 
pašalinimas
Kartais nuotraukose žmoni� akys atrodo raudonos. 
Nor�dami pašalinti š� tr�kum�, galite pritaikyti „raudon� 
aki�“ efekto sumažinim�.

Pastaba:
Atsižvelgiant � nuotraukos tip�, gali b�ti pakoreguotos ne tik akys, bet 
ir kitos atvaizdo dalys.

1. Paspauskite mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo 
nustatymai).

2. Mygtuku u arba d pasirinkite Red-Eye Reduction 
(„raudon� aki�“ efekto sumažinimas), tada paspauskite 
mygtuk� r.

3. Mygtuku u arba d pasirinkite On (�jungta), tada 
paspauskite mygtuk� OK (gerai).

Nuotrauk� tobulinimas
Šis spausdintuvas leidžia jums taisyti spalvas ir pagerinti 
nuotrauk� kokyb� be kompiuterio pagalbos. Galimi du 
pagrindiniai koregavim� tipai:

■ Automatinis koregavimas

Jei j�s� fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching 
arba Exif Print, nor�dami pasiekti geriausi� rezultat� 
galite naudoti spausdintuvo P.I.M. ar Exif Print 
nustatym� automatinei nuotrauk� korekcijai.

Jei j�s� fotoaparatas nepalaiko PRINT Image Matching 
ar Exif Print, aplinkos, kurioje buvo užfiksuota 
nuotrauka, korekcijai galite naudoti PhotoEnhance™. 

■ Rankiniai koregavimai

Jei j�s� nuotraukos yra per šviesios ar per tamsios, 
galite pakoreguoti j� ryškum� ar kontroliuoti sodrum� 
bei aiškum�.

Rankinius nustatymus atlikite �jung� P.I.M ar 
PhotoEnhance, tokiu b�du gal�site tiksliai koreguoti 
savo automatinius nustatymus.

Pastaba:
❏ Šie nustatymai tur�s �takos tik j�s� atspausdintoms nuotraukoms. 

Jie nepakeis originalios atvaizdo rinkmenos.

❏ Šie nustatymai yra išsaugomi išjungus spausdintuv� ar pasirinkus 
kit� nuotrauk� rinkin�, tod�l, pabaig� darb�, nepamirškite išjungti 
nustatym�.

Automatinis nuotrauk� koregavimas
Jei naudojate automatin� spausdintuvo nuotrauk� 
koregavim�, koregavimo nustatymai bus taikomi visoms 
j�s� nuotraukoms.

1. Paspauskite mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo 
nustatymai).

2. Mygtuku d arba u pasirinkite Enhance (gerinimas), 
tada paspauskite mygtuk� r.

3. Pasirinkite iš ši� pasirinkči�, tada paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

Nor�dami atlikti rankinius nustatymus, papildančius 
automatinius nustatymus, vadovaukit�s kitame skyriuje 
pateikta instrukcija.

Rankinis nuotrauk� koregavimas
1. Paspauskite mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo 

nustatymai).

2. Mygtuku d ar u pasirinkite Brightness (ryškumas), 
Contrast (kontrastas), Sharpness (aiškumas) arba 
Saturation (sodrumas), tada paspauskite mygtuk� r. 

3. Atlikite reikiamus nustatymus, tada paspauskite 
mygtuk� OK (gerai).

Nuotrauk� karpymas ir dydžio 
keitimas
Galite spausdinti tik dal� nuotraukos, iškirpdami nuotraukas 
dalis, kuri� spausdinti nenorite. Vienu metu galite karpyti 
tik vien� nuotrauk�.

1. Nor�dami pasirinkti nuotrauk�, kuri� norite karpyti, 
naudokit�s View and Print (perži�r�ti ir spausdinti) 
pasirinktimi. Ži�r�kite „Keli� nuotrauk� spausdinimas 
(View and Print)“ puslapyje 11.

Nustatym� 
elementas

Funkcija

PhotoEnhance: Koreguoja nuotrauk� ryškum�, kontrast� 
ir sodrum�.

P.I.M. Naudoja j�s� fotoaparato PRINT Image 
Matching ir Exif Print nustatymus (ši 
funkcija yra pasirenkama automatiškai, 
jei j�s� nuotraukose yra šio tipo 
duomen�).

Joks Pasirinkite š� element�, jei nenorite 
naudoti P.I.M. ar PhotoEnhance.
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2. Nor�dami karpyti nuotrauk�, paspauskite mygtuk� 
G [Display/Crop] (vaizdas/kirpti). Aplink iškirpt� 
dal� matysite gelton� r�mel�.

3. Nor�dami nustatyti, kuri� nuotraukos dal� iškirpti, 
naudokit�s šiuo mygtuku.

■ Mygtuku Copies + (kopijos +) arba - pasirinkite 
r�melio dyd�.

■ Mygtuku r, l, u arba d judinkite r�mel�.

■ Nor�dami pasukti r�mel�, naudokite mygtuk� 
x [Print Settings] (spausdinimo nustatymai).

4. Mygtuku OK (gerai) patvirtinkite iškirpt� vaizd�. 

Pastaba:
Šis nustatymas galioja kol pradedate spausdinti arba kol 
paspaudžiate mygtuk� y Stop/Clear (sustabdyti/išvalyti).

5. Patikrin� iškirpt� atvaizd�, paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

6. Jei daugiau nenorite pakeisti joki� kit� nustatym�, 
paspauskite mygtuk� x Start (prad�ti) ir prad�kite 
spausdinti.

Datos prid�jimas
Spaudinio apatin�je dešin�je pus�je galite atspausdinti 
nuotraukos užfiksavimo dat�.

1. Paspauskite mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo 
nustatymai).

2. Mygtuku u arba d pasirinkite Date (data), tada 
paspauskite mygtuk� r.

3. Paspaud� mygtuk� u arba d, pasirinkite nustatym�.

4. Paspauskite mygtuk� OK (gerai).

Kai Date (data) �jungta, informacija spausdinama ant vis� 
bet kokio išd�stymo nuotrauk�, kurioms ši informacija 
leidžiama. 

Pastaba:
Šie nustatymai yra išsaugomi išjungus spausdintuv� ar pasirinkus kit� 
nuotrauk� rinkin�, tod�l, pabaig� darb�, nepamirškite gr�žinti 
nustatymus � None (joks). 

Nespalvot� arba tamsiai rusv� 
nuotrauk� spausdinimas
Galite spausdinti nespalvotas arba tamsiai rusvas savo 
nuotrauk� kopijas nepakeisdami originalios nuotraukos.

Pastaba:
Tamsiai rusv� nuotrauk� spausdinimas suteikia nuotraukoms senovini� 
nuotrauk� �sp�d�.

1. Paspauskite mygtuk� x [Print Settings] (spausdinimo 
nustatymai).

2. Mygtuku u arba d pasirinkite Filter (filtras), tada 
paspauskite mygtuk� r.

3. Mygtuku u arba d pasirinkite B&W (nespalvota) 
arba Sepia (tamsiai rusva), tada paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

R�melio pritaikymas
Šis nustatymas automatiškai pritaiko prie r�melio tas 
atvaizdo dalis, kurios yra nusit�susios už pasirinkto 
spausdinimo dydžio rib�. Atvaizdo viršutin�, apatin�, 
kairioji ir dešinioji dalys bus pritaikytos prie r�melio, 
atsižvelgiant � originalios nuotraukos formatin� koeficient� 
ir pasirinkto spausdinimo dyd�. Numatytas nustatymas yra 
On (�jungta).

Pakeiskite kiekvienos nuotraukos dyd� (be pritaikymo) taip, 
kad ji tilpt� � spausdinimo plot�, nustatyt� Layout 
(išd�stymo) meniu. Atsižvelgiant � spausdinimo dyd� ir 
formatin� koeficient�, nuotraukos kair�je ir dešin�je pus�je 
gali atsirasti parašt�s.

None  (numatytasis, išjungia datos antspaud�)

mmmm.mm.dd (2006.09.01)

mmm.dd.mmmm (Sep.01.2006)

dd.mmm.mmmm (01.Sep.2006)

�jungta Pritaiko atvaizd�.

Joks Atvaizdo nepritaiko.
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Numatyt�j� nustatym� 
atk�rimas
Pakeit� nustatymus, galite nor�ti spausdintuvo nustatymus 
(tokius kaip išd�stymas, spalviniai efektai ar karpymo 
nustatymai) pakeisti numatytaisiais. 

1. Nor�dami atidaryti nustatym� meniu, paspauskite 
mygtuk� F [Setup] (nustatymai).

2. Paspauskite mygtuk� l arba r ir pasirinkite Restore 
Factory Settings (atkurti gamyklinius nustatymus), 
tada paspauskite mygtuk� OK (gerai).

3. Nor�dami nustatymus pakeisti numatytaisiais 
nustatymais, paspauskite mygtuk� OK (gerai).

Pastaba:
Naudojant gamyklini� nustatym� atk�rimo funkcij�, ne visi nustatymai 
yra pakeičiami numatytaisiais nustatymais.

Ekrano užsklandos nustatymas
Galite nustatyti, kad nuotraukos, esančios atminties 
kortel�je, b�t� rodomos kaip LCD ekrano užsklanda. 
Jei jokie veiksmai neatliekami 3 minutes, �sijungia 
ekrano užsklanda. Po 10 minuči� spausdintuvas 
persijungia � miego režim�.

1. Nor�dami atidaryti nustatym� meniu, paspauskite 
mygtuk� F [Setup] (nustatymai).

2. Paspauskite mygtuk� l arba r, nor�dami išvysti 
Maintenance (prieži�ra), tada paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

3. Mygtuku u arba d pasirinkite Screen Saver Settings 
(ekrano užsklandos nustatymai), tada paspauskite 
mygtuk� OK (gerai).

4. Pasirinkite Memory Card Data (atminties kortel�s 
duomenys) ir paspauskite mygtuk� OK (gerai).

LCD ekrano kalbos keitimas
1. Paspauskite mygtuk� F [Setup] (nustatymai).

2. Paspauskite mygtuk� l arba r, nor�dami išvysti 
Maintenance (prieži�ra), tada paspauskite mygtuk� 
OK (gerai).

3. Mygtuku u arba d pasirinkite Language (kalba), tada 
paspauskite mygtuk� OK (gerai).

4. Naudodami mygtukus u arba d pasirinkite 
norim� kalb�.

5. Paspauskite mygtuk� OK (gerai).
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Rašalo kaseči� keitimas
Rašalo kaset�s b�senos tikrinimas
Rašalo kaset�s b�kl� galite patikrinti piktogramoje, 
esančioje apatiniame dešiniajame LCD ekrano kampe. 

Nor�dami patikrinti detaliau, elkit�s taip: 

1. Nor�dami išvysti ekraneInk Cartridge Status (rašalo 
kaset�s b�sena), paspauskite mygtuk� F [Setup] 
(nustatymai), tada paspauskite mygtuk� l arba r ir 
paspauskite mygtuk� OK (gerai). 

Matysite grafik�, rodant� rašalo kaset�s b�sen�.

Y (geltona), B (juoda), LC (šviesiai žalsvai m�lyna), 
LM (šviesiai raudona), M (rausvai raudona) ir 
C (žalsvai m�lyna).

Kai rašalas ima sekti, rodomas šis ženklas .

2. Patikrin� rašalo kaset�s b�sen�, nor�dami gr�žti � 
ankstesn� ekran�, paspauskite OK (gerai).

Pastaba:
Nor�dami pakeisti išsekusi� rašalo kaset�, paspauskite mygtuk� 
rir pasirinkite Change Ink Cartridge(pakeisti rašalo kaset�), tada 
paspauskite mygtuk� OK (gerai). T�skite nuo 3 pakopos “„Rašalo 
kaseči� keitimas“ puslapyje 25, jei norite pakeisti rašalo kaset�.

Kai ims tr�kti rašalo, �sitikinkite, kad turite kaseči�, 
kuriomis pakeisite sen�sias. Jei kaset� tuščia, spausdinti 
negal�site.

Rašalo kaset�s keitimo atsargumo 
priemon�s
Prieš keisdami rašalo kasetes, perskaitykite visas šiame 
skyriuje pateikiamas instrukcijas.

w �sp�jimas:
Jei rašalo patenka ant rank�, nusiplaukite jas muilu ir vandeniu. Jei 
rašalo patenka � akis, nedelsdami praplaukite jas vandeniu. Jei vis tiek 
jaučiate diskomfort� ar iškyla reg�jimo problem�, nedelsdami 
apsilankykite pas gydytoj�.

c �sp�jimas:
❏ Jei nenorite sugadinti spausdintuvo, niekada ranka nejudinkite 

spausdinimo galvut�s.

❏ Kai rašalas kurioje nors kaset�je baigsis, toliau spausdinti negal�site 
netgi tada, jei kitose kaset�se dar bus rašalo. 

❏ Leave the expended cartridge installed in the spausdintuvas until you 
have obtained a replacement. Kitu atveju gali uždži�ti spausdinimo 
galvut�s purkštukuose lik�s rašalas.

❏ Ant kiekvienos rašalo kaset�s esanti integruotos grandin�s 
mikroschema tikrina, kiek rašalo sunaudojama kiekvienoje kaset�je. 
Kasetes galima naudoti net ir iš�mus ir v�l �d�jus. Tačiau truput� 
rašalo sunaudojama kiekvien� kart� �dedant kaset�, nes 
spausdintuvas automatiškai patikrina, ar kaset� tinkama.

❏ Nor�dami efektyviausiai sunaudoti rašal�, tušči� rašalo kaset� 
išimkite tik tada, kai tur�site kuo j� pakeisti. Rašalo kaseči�, kuriose 
mažai rašalo, pakartotinai �d�jus naudoti negalima.

❏ „Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. 
Naudojamos ne „Epson“ rašalo kaset�s gali pridaryti žalos, kurios 
neatlygins „Epson“ garantijos, o kartais jos gali sukelti netinkam� 
spausdintuvo veikim�. „Epson“ negali užtikrinti kit� gamintoj� 
rašalo kokyb�s ar patikimumo. Informacija apie rašalo kaset�s 
b�sen� nerodoma, jei naudojamas kito gamintojo rašalas.

Rašalo kaseči� �sigijimas
�d�j� „Epson“ rašalo kasetes gal�site jas naudoti šešis 
m�nesius, kol baigsis galiojimas

Spalva Serijos numeris

Epson Stylus Photo 
R360 serija

Epson Stylus Photo 
R390 serija

Juoda T0801 T0811/T0821

Žalsvai m�lyna T0802 T0812/T0822

Rausvai raudona T0803 T0813/T0823

Geltona T0804 T0814/T0824

Šviesiai žalsvai 
m�lyna

T0805 T0815/T0825

Šviesiai raudona T0806 T0816/T0826
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Rašalo kaseči� keitimas
Prieš prad�dami �sitikinkite, kad turite nauj� rašalo kaseči�. 
Prad�j� keisti kasetes, turite neatid�liodami atlikti visus 
nurodytus veiksmus.

Pastaba:
Rašalo kasetes išpakuokite tik tada, kai b�site pasiruoš�s jas �d�ti 
� spausdintuv�. Kad kaset� b�t� patikima, ji yra vakuuminiame 
�pakavime.

1. �sitikinkite, kad spausdintuvas yra �jungtas, bet 
nespausdina, tada atidarykite spausdintuvo dangt�.

Pastaba:
Prieš pakeisdami rašalo kaset�, �sitikinkite, kad CD/DVD d�klas 
n�ra �d�tas � spausdintuv�.

2. Patikrinkite, ar LCD ekrane yra rodoma žinut�, kad 
rašalo kaset�s turi b�ti pakeistos, ir paspauskite 
mygtuk� OK (gerai). 

Pastaba:
Jei rašalas nebus iki galo pasibaig�s, žinut� nebus rodoma. Tokiu 
atveju paspauskite mygtuk� F [Setup](nustatymai), pasirinkite 
Maintenance(prieži�ra),tada paspauskite mygtuk� OK (gerai). 
Pasirinkite Change Ink Cartridge (pakeisti rašalo kaset�) ir 
paspauskite mygtuk� OK (gerai). Nor�dami išsiaiškinti, kuri� 
kaset� reikia pakeisti, ži�r�kite „Rašalo kaset�s b�senos 
tikrinimas“ puslapyje 24.

Rašalo kaset�s iš l�to juda link pakeitimo pozicijos.

c �sp�jimas:
Spausdinimo galvut�s nejudinkite ranka, nes tai gali pakenkti 
spausdintuvui. Nor�dami j� pajudinti, visada spauskite mygtuk� 
OK (gerai).

3. Išpakuokite nauj� rašalo kaset�.

c �sp�jimas:
❏ B�kite atsarg�s ir, iš�mimo iš pakuot�s metu, nenulaužkite 

rašalo kaset�s šonuose esanči� kabliuk�.

❏ Nelieskite žalios mikroschemos kaset�s šone. Tai gali pakenkti 
rašalo kasetei.

4. Nuimkite gelton� juost� nuo rašalo kaset�s dugno.

c �sp�jimas:
❏ Turite nuimti gelton� juost� nuo kaset�s prieš j� �d�dami, kitu 

atveju spausdinimo kokyb� gali nukent�ti arba �renginys gali 
nebespausdinti.

❏ Jei �d�jote rašalo kaset� nenu�m� geltonos juostos, išimkite 
kaset� iš spausdintuvo, nuimkite gelton� juost� ir v�l j� �d�kite.

❏ Nenuimkite permatomo antspaudo nuo kaset�s dugno, kitu 
atveju kaset� gali b�ti nebetinkama naudoti.

❏ Nenuimkite ar nenupl�škite etiket�s nuo rašalo kaset�s, nes 
rašalas gali išb�gti.

❏ Užtikrinkite, kad nauja rašalo kaset� b�t� �d�ta nedelsiant po 
tuščiosios rašalo kaset�s iš�mimo. Jei rašalo kaset� yra �d�ta 
netinkamai, spausdinimo galvut� gali uždži�ti ir spausdinimas 
gali tapti ne�manomu.

5. Atidarykite kaset�s dangtel�. 

6. Kaset�, kuri� norite pakeisti, suimkite už krašt�. 
Kelkite kaset� tiesiai � virš� ir iš�m� iš spausdintuvo, 
tinkamai pašalinkite. Naudotos kaset�s neardykite ir 
nepildykite iš naujo.

Pastaba:
Jeigu nepasiseka lengvai ištraukti rašalo kaset�s, pam�ginkite 
traukti stipriau, kol išsitrauks.

Iliustracijoje 
pavaizduotas 
geltono rašalo 
kaset�s 
pakeitimas.
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c �sp�jimas
Nepildykite rašalo kaset�s iš naujo. Ne „Epson“ produktai gali 
pridaryti žalos, kurios „Epson“ garantijos neatlygins, o kartais jos 
gali sukelti netinkam� spausdintuvo veikim�.

7. � kaset�s laikikl� rašalo kaset� �statykite vertikaliai. 
Tuomet spauskite rašalo kaset� žemyn, kol 
spragtel�jusi ji užsifiksuos.

8. Pakeit� kaset�, uždarykite kaset�s dangtel� ir 
spausdintuvo dangt�.

9. Paspauskite mygtuk� OK (gerai). Spausdinimo galvut� 
sujud�s ir prasid�s rašalo tiekimo sistemos �krova. Kai 
rašalo tiekimo sistema bus �krauta, spausdinimo 
galvut� gr�š � pradin� pad�t� ir LCD ekrane pasirodys 
žinut� „Ink cartridge replacement is complete“ (rašalo 
kaset� pakeista).

c �sp�jimas: 
❏ Niekada neišjunkite spausdintuvo maitinimo, kol ekrane 

nepasirod� darbo pabaigos žinut�. Jei išjunksite anksčiau, 
rašalo tiekimo sistema gali b�ti nepilnai �krauta.

❏ Ned�kite CD/DVD �d�klo, kol rašalo tiekimo sistema pilnai 
ne�krauta.

Pastaba:
Jeigu spausdinimo galvutei gr�žus � pradin� viet�, LCD ekrane 
pasirodo žinut�, kad rašalo kaset� tur�t� b�ti pakeista, gali b�ti, 
kad rašalo kaset� yra netinkamai �d�ta. Dar kart� paspauskite 
mygtuk� OK (gerai) ir spauskite rašalo kaset� žemyn, kol ji 
užsifiksuos savo vietoje.
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Spausdinimo kokyb�s gerinimas

Spausdinimo galvut�s valymas
Jei j�s� spaudiniai yra pernelyg švies�s ar blank�s arba 
tr�ksta tašk� ar linij�, jums gali tekti nuvalyti spausdinimo 
galvut�. Taip nuvalomi užsikimš� rašalo purkštukai, kad 
b�t� tinkamai tiekiamas rašalas. Valant spausdinimo 
galvut� naudojamas rašalas, tod�l valykite tik tada, jei 
pablog�ja spausdinimo kokyb�.

c �sp�jimas:
Jeigu ilg� laik� nenaudojate spausdintuvo, gali nukent�ti spausdinimo 
kokyb�, tod�l, nor�dami išlaikyti ger� spausdinimo kokyb�, bent kart� 
per m�nes� �junkite spausdintuv�.

Nor�dami nuvalyti spausdinimo galvut�, vadovaukit�s šiais 
nurodymais spausdintuvo valdymo skyde:

1. �sitikinkite, kad spausdintuvas yra �jungtas, bet 
nespausdina ir nerodomas joks klaidos pranešimas. If a 
message on the LCD screen tells you that a cartridge is 
expended or low on ink, you may need to replace an ink 
cartridge; see puslapis 25 for details.

2. Paspauskite F [Setup] (s�ranka) mygtuk�, mygtuku l 
arba r pasirinkite Maintenance (prieži�ra), tada 
paspauskite OK (gerai) mygtuk�.

3. Naudodami mygtukus u arba d pasirinkite Head 
Cleaning (galvut�s valymas), tada paspauskite 
mygtuk� OK.

4. Nor�dami prad�ti valym�, paspauskite x Start 
(prad�ti) mygtuk�. Spausdintuvas išskiria gars� Print 
head cleaning in progress. Please wait. 

c �sp�jimas:
Neišjunkite spausdintuvo ar nepertraukite valymo proceso.

5. Kai valymas baigtas, nor�dami �sitikinti, ar purkštukai 
švar�s, vykdykite purkštuk� patikrinim�. �sitikinkite, 
kad � spausdintuv� �d�tas paprastas A4 formato 
popierius, tada paspauskite x Start mygtuk�. 
Atspausdinamas purkštuk� patikrinimo šablonas.

6. Atidžiai perži�r�kite išspausdint� purkštuko tikrinimo 
šablon�. Visos pasvirusios horizontalios ir tiesios 
vertikalios linijos turi b�ti ištisin�s, be tarp�, kaip 
parodyta apačioje:

■ Jei j�s� spaudinio išvaizda yra gera, darbas baigtas. 
Nor�dami pabaigti, paspauskite OK (gerai) mygtuk�.

■ If there are any gaps (as shown below), press the 
x Start button to clean the print head again.

Jei pakartoj� valymo proced�r� bent keturis kartus 
nepastebite jokio pager�jimo, išjunkite spausdintuv� ir, 
palauk� bent 6 valandas (kol suminkšt�s bet koks sudži�v�s 
rašalas), pabandykite v�l nuvalyti spausdintuvo galvut�. 

Spausdinimo galvut�s lygiavimas
Jei j�s� spaudinyje esančios vertikalios ir horizontalios 
linijos nesulygiuotos, jums gali tekti atlikti spausdinimo 
galvut�s lygiavim�.

Sulygiuoti spausdinimo galvut� galite tiek naudodamiesi 
spausdintuvo valdymo pultu, tiek spausdintuvo 
programine �ranga. 

1. �sitikinkite, kad spausdintuvas yra �jungtas, bet 
nespausdina, ir kad � spausdintuv� �d�tas A4 formato 
popierius.

2. Paspauskite F [Setup] (s�ranka) mygtuk�, mygtuku l 
arba r pasirinkite Maintenance (prieži�ra), tada 
paspauskite OK (gerai) mygtuk�.

3. Naudodami mygtukus u arba d pasirinkite Head 
Alignment (galvut�s lygiavimas), tada paspauskite 
mygtuk� OK (gerai).

4. Paspauskite mygtuk� x Start (prad�ti), kad b�t� 
išspausdintas lygiavimo šablonas. 

5. Išspausdinamas toks lygiavimo pavyzdys.
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6. Paži�r�kite � kiekvieno rinkinio lygiavimo pavyzd� ir 
raskite lygiausiai išspausdint� viet�, kurioje nesimato 
ryški� dryži� ar linij�.

7. Paspauskite r mygtuk�, tada mygtuku u arba d 
pasirinkite geriausi� rinkinio Nr. 1 šablono numer� 
(nuo 1 iki 9) ir paspauskite OK (gerai) mygtuk�.

8. Pakartokite 7 pakop�  ir pasirinkite geriausius rinkini� 
Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 šablonus.

9. Pabaig�, paspauskite OK (gerai) mygtuk�.

Spausdintuvo valymas

Išorinio spausdintuvo gaubto valymas
Nor�dami užtikrinti geriausi� spausdintuvo darb�, išorin� 
gaubt� tur�tum�te valyti kelis kartus per metus. 
Vadovaukit�s šiomis instrukcijomis: 

1. Išjunkite spausdintuv�, ištraukite maitinimo laid� ir 
atjunkite spausdintuvo kabel�.

2. Pašalinkite popieri�, tada minkštu šepet�liu nuvalykite 
dulkes ir nešvarumus nuo lap� tiektuvo.

3. Spausdintuvo išor� nuvalykite minkšta, dr�gna 
medžiagos skiaute. 

4. LCD ekranui valyti naudokite saus�, minkšt� audinio 
skiaut�. Nenaudokite skysči� ar chemini� valikli� LCD 
ekranui valyti.

5. Jei spausdintuvo viduje išsiliejo rašalas, nuvalykite j� 
tik apačioje parodytoje srityje su minkšta, dr�gna 
medžiagos skiaute.

w �sp�jimas:
Nelieskite spausdintuvo viduje esanči� rateli�.

c �sp�jimas:
❏ B�kite atsarg�s ir nenuvalykite spausdintuvo viduje esančio tepalo. 

❏ Valydami niekada nenaudokite kieto ar braižančio šepet�lio, spirito 
ar skiediklio; jie gali pažeisti spausdintuvo komponentus ir korpus�.

❏ Neleiskite vandeniui patekti ant spausdintuvo komponent� ir 
nepurkškite tepal� ar alyv� � spausdintuvo vid�.

❏ Netepkite metalini� dali� po spausdinimo galvut�s laikikliu.

Spausdintuvo velen�lio valymas
Nor�dami užtikrinti, kad spaudiniai b�t� geriausios 
kokyb�s, �d�kite popieri� � spausdintuv� ir naudodami 
Load/Eject Paper (�d�ti/išmesti popieri�) funkcij�, 
nuvalykite spausdintuvo velen�l�.

1. �d�kite kelis A4 formato popieriaus lapus.

2. Paspauskite F [Setup] (s�ranka) mygtuk� ir mygtuku 
l arba r pasirinkite Maintenance (prieži�ra), tada 
paspauskite OK (gerai) mygtuk�.

3. Mygtuku u arba d pasirinkite Load/Eject Paper 
(�d�ti/išmesti popieri�), tada paspauskite OK (gerai) 
mygtuk�. Tada paspauskite Start (prad�ti) mygtuk�.

4. Jei reikia, pakartokite 3 pakop�.

Valykite čia
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Spausdintuvo transportavimas
Jei norite spausdintuv� pervežti � kit� viet�, turite paruošti 
j� transportavimui originalioje arba panašioje � originali� 
d�ž�je. 

c �sp�jimas:
Nor�dami išvengti pažeidim�, transportavimo metu visada palikite 
rašalo kasetes spausdintuve.

1. �junkite spausdintuv� ir palaukite kol spausdinimo 
galvut� užsifiksuos tolimojoje dešin�je pozicijoje, 
tada išjunkite spausdintuv�.

2. Ištraukite maitinimo laid� iš elektros išvado. Tada nuo 
spausdintuvo atjunkite USB kabel�.

3. Iš spausdintuvo išimkite visas atminties korteles ir 
užd�kite atminties korteli� lizdo dangtel�. 

4. Iš spausdintuvo išimkite vis� popieri�, sustumkite 
žemyn popieriaus laikiklio prailginim� ir uždarykite 
popieriaus laikikl�.

5. Atidarykite spausdintuvo gaubt�. Pritvirtinkite rašalo 
kaseči� laikikl� su lipnia juosta, kaip parodyta 
paveiksl�lyje, tada uždarykite spausdintuvo gaubt�. 

6. �sitikinkite, kad priekinis d�klas yra paruoštas �d�ti 
popieriui (nuleistas), tada stumkite priekinio d�klo 
prailginim� ir uždarykite priekin� dangt�.

7. Supakuokite spausdintuv� ir jo priedus originalioje 
d�ž�je, naudodamiesi originaliomis apsaugin�mis 
medžiagomis. 

Gabendami spausdintuv�, laikykite j� horizontalioje 
pad�tyje. Po transportavimo nuimkite spausdinimo galvut� 
laikanči� juost� ir išm�ginkite spausdintuv�. Jei pasteb�site 
pablog�jusi� spausdinimo kokyb�, nuvalykite spausdinimo 
galvut� (ži�r�kite puslapis 27); jei išvestis nesulygiuota, 
sulygiuokite spausdintuvo galvut� (ži�r�kite puslapis 27). 

Rašalo kaseči� 
laikikl� pritvirtinkite 
prie spausdintuvo 
korpuso.
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Trikči� diagnostika
Jei su spausdintuvu iškyla problem�, patikrinkite žinutes 
LCD ekrane.

Klaid� pranešimai
Daugel� problem� galite nustatyti ir išspr�sti tikrindami 
LCD ekrane atsirandančius klaid� pranešimus. Jei 
tikrindami pranešimus problem� išspr�sti negalite, 
naudokite ši� lentel� ir pam�ginkite pritaikyti 
rekomenduojamus sprendimo b�dus.

Pastaba:
Pateikiami tik t� problem� sprendimai, kurios iškyla naudojantis šiuo 
spausdintuvu.

Spausdinimo kokyb�s 
problemos

Ant spaudini� ar kopij� pastebite 
juostas (šviesias linijas)
■ �sitikinkite, kad popierius �d�tas spausdintina 

puse � virš�.

■ Paleiskite spausdinimo galvut�s valymo priemon�, kad 
b�t� išvalyti visi užsikimš� rašalo purkštukai.
& Ži�r�kite „Spausdinimo galvut�s valymas“ 
puslapyje 27

■ Paleiskite spausdinimo galvut�s sulygiavimo 
priemon�.
& Ži�r�kite „Spausdinimo galvut�s lygiavimas“ 
puslapyje 27

■ Sunaudokite rašalo kasetes per šešis m�nesius nuo j� 
išpakavimo.

■ Patikrinkite LCD ekran�. Jei rodomas pranešimas, kad 
mažai rašalo, pakeiskite atitinkam� rašalo kaset�.
& Ži�r�kite „Rašalo kaseči� keitimas“ puslapyje 24

■ �sitikinkite, kad LCD ekrane pasirinktas popieriaus 
tipas sutampa su popieriaus, �d�to � spausdintuv�, tipu.

Spaudiniai blank�s arba su tarpais
■ �sitikinkite, kad popierius �d�tas spausdintina 

puse � virš�.

■ Kai nustatote Quality (kokyb�) nustatym� x [Print 
Settings] (spausdinimo nustatymai) meniu � Standard 
(standartin�) arba Best (geriausia), Bidirectional 
(dvikryptis) nustatym� pasirinkite None (joks). 
Dvikryptis spausdinimas sumažina spausdinimo 
kokyb�.

■ Paleiskite spausdinimo galvut�s valymo priemon�, kad 
b�t� išvalyti visi užsikimš� rašalo purkštukai.
& Ži�r�kite „Spausdinimo galvut�s valymas“ 
puslapyje 27

■ Paleiskite spausdinimo galvut�s sulygiavimo 
priemon�.
& Ži�r�kite „Spausdinimo galvut�s lygiavimas“ 
puslapyje 27

■ �sitikinkite, kad LCD ekrane pasirinktas popieriaus 
tipas sutampa su popieriaus, �d�to � spausdintuv�, tipu.

■ Galb�t paseno rašalo kaset� arba joje tr�ksta rašalo.
& Ži�r�kite „Rašalo kaseči� keitimas“ puslapyje 24

Klaid� pranešimai Sprendimas

Spausdintuvo klaida. Perži�r�kite 
dokumentacij�.

Išjunkite spausdintuv� ir v�l j� 
�junkite. Jei klaidos pranešimas 
neišnyksta, kreipkit�s � 
pardav�j�.

Permirko spausdintuve esantis 
išsiliejant� rašal� sugeriantis 
kilim�lis. Kreipkit�s � pardav�j�, 
kad j� pakeist�.

Kreipkit�s � pardav�j�, kad j� 
pakeist�.

Nepaž�sta atminties kortel�s 
arba disko.

�sitikinkite, kad atminties kortel� 
ir saugojimo diskas �d�ti 
tinkamai. Jei taip, patikrinkite, 
ar d�l kortel�s arba disko kyla 
problem�, ir pam�ginkite dar 
kart�.

Nepaž�sta �renginio. �sitikinkite, kad atminties kortel� 
�d�ta tinkamai. Jei prijung�te 
USB �rengin�, �sitikinkite, ar 
saugojimo diskas �d�tas 
tinkamai.

Nepavyko išvalyti spausdinimo 
galvut�s.

Paleiskite proced�r� iš naujo. 
Jei klaidos pranešimas 
neišnyksta, kreipkit�s � 
pardav�j�.

Kopij� k�rimo klaida
Klaidos kodas
xxxxxxxx

Iškilo problema ir kopij� 
k�rimas buvo atšauktas. 
�sid�m�kite klaidos pranešimo 
kod� ir susisiekite su 
pardav�ju.
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Pastebite netinkamas spalvas arba 
matote, kad tr�ksta spalv�
■ Paleiskite spausdinimo galvut�s valymo priemon�.

& Ži�r�kite „Spausdinimo galvut�s valymas“ 
puslapyje 27

■ Jeigu spalvos ir toliau yra netinkamos arba j� tr�ksta, 
pakeiskite spalvoto rašalo kasetes. Jei problema išlieka, 
pakeiskite juodo rašalo kaset�.
& Ži�r�kite „Rašalo kaseči� keitimas“ puslapyje 24

■ Jei rašalo kaset� pakeit�te neseniai �sitikinkite, kad 
nesibaig� ant d�žut�s užrašyta prek�s galiojimo data. 
Jeigu spausdintuvu nesinaudojote ilg� laik�, taip pat 
pakeiskite senas rašalo kasetes naujomis.
& Ži�r�kite „Rašalo kaseči� keitimas“ puslapyje 24

■ �sitikinkite, kad LCD ekrane pasirinktas popieriaus 
tipas sutampa su popieriaus, �d�to � spausdintuv�, tipu.

■ �sitikinkite, kad nenaudojate speciali�j� efekt�, 
keičianči� atvaizdo spalvas, toki� kaip Sepia 
(tamsiai rusvas).

Spaudiniai neryšk�s arba d�m�ti
■ �sitikinkite, kad popieriaus tipo nustatymai LCD ekrane 

yra tinkami. Kiekvien� lap� iš išvesties d�klo ištraukite 
iškart po to, kai jis atspausdinamas.
Jei spausdinate ant blizgaus paviršiaus, po popieriaus 
kr�va pad�kite pagalbin� lap� (arba paprasto popieriaus 
lap�) arba d�kite po vien� vien� lap�.
Apsaugokite popieriaus blizganči�j� spausdinimo pus� 
nuo bet koki� kontakt�. Jei spausdinama ant blizgaus 
paviršiaus, prieš imdami � rankas kelias valandas 
leiskite rašalui nusistov�ti.

■ Paleiskite spausdinimo galvut�s valymo priemon�.
& Ži�r�kite „Spausdinimo galvut�s valymas“ 
puslapyje 27

■ Paleiskite spausdinimo galvut�s sulygiavimo 
priemon�.
& Ži�r�kite „Spausdinimo galvut�s lygiavimas“ 
puslapyje 27

■ Kelis kartus �d�kite ir išimkite saus� popieri�.
& Ži�r�kite „Spausdintuvo velen�lio valymas“ 
puslapyje 28

■ Jei problema išlieka, gali b�ti, kad rašalas pateko � 
spausdintuvo vid�. Tokiu atveju išvalykite 
spausdintuvo vid� minkšta, sausa medžiagos skiaute.
& Ži�r�kite „Išorinio spausdintuvo gaubto valymas“ 
puslapyje 28

�vairios spaudini� problemos

Tušči� lap� spausdinimas
■ Paleiskite spausdinimo galvut�s valymo priemon�, kad 

b�t� išvalyti visi užsikimš� rašalo purkštukai.
& Ži�r�kite „Spausdinimo galvut�s valymas“ 
puslapyje 27

Nuotraukoje be r�meli� atsiranda 
parašt�s arba nukerpamas kraštas
Spausdinimo be r�melio metu, nor�dami nustatyti ribas, 
kiek atvaizdas t�siasi už popieriaus lapo r�m�, pakeiskite 
Expansion (išpl�timas) nustatym� x [Print Settings] 
(spausdinimo nustatymai) meniu.

Popierius yra aptrinamas 
spausdinimo metu
Spausdindami ant storo popieriaus, galite praplatinti 
popieriaus tiekimo ang�. Paspauskite mygtuk� F [Setup] 
(nustatymai) ir pasirinkite Maintenance (prieži�ra), tada 
paspauskite mygtuk� OK (gerai). Pasirinkite Thick Paper 
Adjustment (storo popieriaus nustatymai) ir paspauskite 
mygtuk� OK (gerai). Tada pasirinkite On (�jungti) ir 
paspauskite mygtuk� OK (gerai).

Spaudinys d�m�tas
�d�kite popieri� ir išvalykite velen�l�.
& Ži�r�kite „Spausdintuvo velen�lio valymas“ 
puslapyje 28

Popierius tinkamai ne�sideda

Popierius tiekiamas netinkamai 
arba stringa

■ Jei popierius netiekiamas, išimkite j� iš lap� 
tiektuvo. Pasklaidykite popieri�. Pad�kite j� 
dešin�je pus�je ir nuleiskite kair�j� krašto 
reguliatori� (bet neprispauskite popieriaus per 
stipriai). Ned�kite per daug lap� vienu metu 
(neišeikite už 
c kairiojo kreipiklio rodykl�s rib�). Daugiau 
informacijos ieškokite & puslapis 5.
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■ Jei popierius stringa, paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti), kad popierius b�t� išlaisvintas. 
Jei popieriaus lapas neišmetamas, išjunkite 
maitinim�, tada atidarykite spausdintuvo dangt�. 
Pašalinkite vis� viduje esant� popieri�, �skaitant bet 
kokias nuplyšusias skiautes, tada uždarykite 
spausdintuvo dangt�. �d�kite popieri� iš naujo, v�l 
�junkite maitinim� ir paspauskite mygtuk� 
x Start (prad�ti).

■ Jei popierius dažnai stringa, patikrinkite, ar 
kairiojo krašto reguliatorius ne per stipriai j� 
spaudžia. Pam�ginkite d�ti mažiau lap�. 
Popieriaus lap� kr�vos viršus niekada neturi b�ti 
aukščiau c rodykl�s ženklo, esančio kairiajame 
kreipiklyje. Daugiau informacijos 
ieškokite&puslapis 5 ir j�s� naudojamo popieriaus 
instrukcijose.
Taip pat gali b�ti, kad per giliai �st�m�te popieri� 
� lap� tiektuv�.

CD/DVD spausdinimo darbo siuntimo 
metu atsidaro CD/DVD d�klas 
Jei CD/DVD spausdinimo darbo siuntimo metu atsidaro 
CD/DVD d�klas ir LCD ekrane pasirodo klaidos 
pranešimas, vadovaukit�s LCD Ekrane pateikiamomis 
instrukcijomis ir ištaisykite klaid�.

Spausdintuvas nespausdina

LCD ekranas išjungtas
■ �sitikinkite, kad spausdintuvas yra �jungtas.

■ Išjunkite spausdintuv� ir �sitikinkite, kad maitinimo 
kabelis yra gerai prijungtas.

■ �sitikinkite, kad j�s� maitinimo išvadas veikia ir n�ra 
valdomas jungiklio sienoje ar laikmačio.

LCD ekrane rodomas �sp�jimas arba 
klaidos pranešimas
Jei LCD ekrane rodomas �sp�jimas ar klaidos pranešimas, 
vadovaukit�s instrukcijomis. Informacijos apie �sp�jimus ir 
klaid� pranešimus ieškokite „Klaid� pranešimai“ 
puslapyje 30.

LCD ekranas ir spausdintuvo darbo 
režimo indikatoriaus lemput� �sijung� ir 
išsijung�
Numatyta spausdintuvo maitinimo �tampa nesutampa su 
išvado �tampa. Nedelsiant išjunkite spausdintuv� ir atjunkite 
maitinim�. Tada patikrinkite spausdintuvo techninius 
parametrus.

c �sp�jimas:
Jei �tampos nesutampa, NEM	GINKITE IŠ NAUJO JUNGTI 
SPAUSDINTUVO MAITINIM
. Susisiekite su pardav�ju.

Spausdinimo galvut�s laikiklio 
problema
Jei neužsidaro rašalo kaset�s dangtelis ar spausdinimo 
galvut� nesugr�žta � pradin� pad�t�, atidarykite kaset�s 
dangtel� ir stumkite rašalo kasetes žemyn, kol jos spragtel�j� 
užsifiksuos.

Filmo spausdinimo problemos

Lape atspausdinamos tos pačios 
miniati�ros
Jei pasirink� Print N frames ) (spausdinti N kadr�) filmo 
spausdinimo metod�, nustatote trump� filmo interval�, lape 
atspausdinamos to paties kadro miniati�ros. Nustatykite 
ilgesn� filmo interval� ir m�ginkite dar kart�.

Spausdintuvas nerodo filmo
■ Jei, pasirink� norim� film�, matote ši� žinut�?, vadinasi 

nepalaikoma filmo duomen� kodavimo priemon�. 
�sitikinkite, ar filmo duomenys atitinka reikalavimus. 
Ži�r�kite „Technin�s duomen� s�lygos“ puslapyje 7.

■ J�s� filmo �rašin�jimo laikas gali b�ti per ilgas.

Spausdintuvas neatpaž�sta filmo 
duomen�
Jei filmo rinkmenos formatas neatitinka reikalavim�, j�s� 
spausdintuvas negali atpažinti duomen�, esanči� atminties 
kortel�je. �sitikinkite, ar filmo duomenys atitinka 
reikalavimus. Ži�r�kite „Technin�s duomen� s�lygos“ 
puslapyje 7.
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Spausdinimo atšaukimas
Jei spausdinimo metu iškyla problem�, jums gali prireikti 
atšaukti spausdinim�. 

Nor�dami sustabdyti vykstant� spausdinim�, paspauskite 
mygtuk� y Stop/Clear (sustabdyti/išvalyti). 
Spausdintuvas atšauks visus spausdinimo darbus, nutrauks 
spausdinim� ir išmes bet kok� popieriaus lap� ar CD/DVD 
d�kl�, kurie buvo spausdinami. Atsižvelgiant � spausdintuvo 
b�sen�, spausdinimas gali sustoti ne iš karto.

Susisiekimas su technin�s klient� 
pagalbos tarnyba

Regioninis klient� aptarnavimas
Jei „Epson“ produktas tinkamai neveikia ir, naudodami 
produkto dokumentacijoje pateikt� trikči� šalinimo 
informacij�, nesugebate išspr�sti problemos, pagalbos 
kreipkit�s � technin�s klient� pagalbos tarnyb�. Jei klient� 
aptarnavimas j�s� regionui apačioje nenurodytas, kreipkit�s 
� pardav�j�, iš kurio �sigijote �rengin�.

Technin�s klient� pagalbos tarnyba pad�s daug greičiau, jei 
pateiksite ši� informacij�:

■ Produkto serijos numer�
(Etiket� su serijos numeriu paprastai tvirtinama kitoje 
produkto pus�je.)

■ Produkto model�

■ Produkto programin�s �rangos versij�
(Paspauskite mygtuk� About (apie), Version Info 
(versijos informacija) arba panaš� produkto 
programin�s �rangos mygtuk�.)

■ Kompiuterio r�š� ir model�

■ Kompiuterio operacin�s sistemos pavadinim� ir versij�

■ Program�, kurias paprastai naudojate dirbdami su 
�renginiu, pavadinimus ir versijas

Pastaba:
Daugiau informacijos apie klient� aptarnavim� ieškokite Online 
Reference Guide (nuorod� vadovas tinkle), esančiame programin�s 
�rangos kompaktiniame diske.

Europa

URL http://www.epson.com

Pasirinkite vietin� EPSON pagalbos 
skyri�, kur si�lomos naujausios 
tvarkykl�s, atsakyta � dažniausiai 
užduodamus klausimus, pateikti vartotoj� 
vadovai ir kita atsisiunčiama medžiaga.

Europini� garantij� dokumente rasite informacij�, kaip susisiekti su 
EPSON technin�s klient� pagalbos tarnyba.

Australija

URL http://www.epson.com.au

Telefonas 1300 361 054

Faksas (02) 8899 3789

Singap�ras

URL http://www.epson.com.sg

Telefonas (65) 6586 3111

Tailandas

URL http://www.epson.co.th

Telefonas (66)2-670-0333

Vietnamas

Telefonas 84-8-823-9239

Indonezija

URL http://www.epson.co.id

Telefonas/
Faksas

Džakarta: (62) 21-62301104

Bandung: (62) 22-7303766

Surabaya: 
(62) 31-5355035/31-5477837

Medan: (62)61-4516173

Telefonas Yogyakarta: (62) 274-565478

Makassar:
(62)411-350147/411-350148

Honkongas

URL http://www.epson.com.hk

Telefonas (852) 2827-8911

Faksas (852) 2827-4383

Malaizija

URL http://www.epson.com.my

Telefonas 603-56288333

Indija

URL http://www.epson.co.in

Telefonas 30515000

Faksas 30515005/30515078

Filipinai

URL http://www.epson.com.ph

Telefonas (63) 2-813-6567

Faksas (63) 2-813-6545

El. paštas epchelpdesk@epc.epson.com.ph
Trikči� diagnostika 33



Pulto nustatym� santrauka
s Memory Card mode (atminties 
kortel�s režimas)

Pirmajame ekrane galite pasirinkti, kaip atspausdinti ar 
atvaizduoti duomenis, esančius atminties kortel�je.

CD/DVD [spausdinti CD/DVD] režimas
Dirbdami šiuo režimu, galite sukurti original� 
CD/DVD.

x Spausdinimo nustatymai

View and Print (perži�r�ti ir spausdinti): 
pasirinkite kelias nuotraukas su viena arba 
keliomis kiekvienos kopijomis (puslapis 11).

Print All Photos (spausdinti visas nuotraukas): 
spausdinkite visas j�s� atminties kortel�je 
esančias nuotraukas (puslapis 11).

Print by Date: (spausdinti pagal dat�): ieškokite 
nuotrauk� pagal j� atlikimo dat� ir pasirinkite 
norimas nuotraukas (puslapis 12).

Print Proof Sheet (spausdinti miniati�ras): 
atspausdinkite vis�, atminties kortel�je esanči�, 
nuotrauk� miniati�ras (puslapis 12).

Slide Show (Skaidri� demonstracija): ži�r�kite 
visas atminties kortel�je esančias nuotraukas 
nuotrauk� rodymo iš eil�s seka ir pasirinkite 
nuotraukas, kurias norite atspausdinti 
(puslapis 12).

Play Movie and Print Photos (rodyti film� ir 
spausdinti nuotraukas):perži�r�kite j�s� 
kortel�je esant� film� ir pasirinkite scen�, kuri� 
norite atspausdinti (puslapis 17). 

Print on CD/DVD (Spausdinti ant CD/DVD): 
spausdinkite ant 12 cm CD/DVD ir sukurkite 
jo viršel�.

Laikmenos tipas Spausdindami CD/DVD [Print CD/DVD] 
(spausdinti CD/DVD) režimu, atsižvelgiant 
� tai, k� norite spausdinti, pasirinkite 
CD/DVD arba CD Jacket (CD viršelis).

Popieriaus tipas Išsamesn�s informacijos ieškokite 
puslapis 19.

Popieriaus dydis Išsamesn�s informacijos ieškokite 
puslapis 19.

Išd�stymas Išsamesn�s informacijos ieškokite 
puslapis 19.

Filmo kokyb�s 
gerinimas

Pasirink� On (�jungta) nustatym�, atlikite 
nuotraukos nustatym� pakeitimus ir 
pagerinkite jos kokyb�. Ši pasirinktis 
galima tik spausdinant iš filmo.

Kokyb� Rinkit�s iš Draft (juodraštis), Standard 
(standartis) arba Best (geriausia).

Filtras Spausdinkite nespalvotas arba Sepia 
(tamsiai rusvas) nuotraukas.

Gerinimas Išsamesn�s informacijos ieškokite 
„Automatinis nuotrauk� koregavimas“ 
puslapyje 21.

„Raudon� aki�“ 
efekto 
sumažinimas

Išsamesn�s informacijos ieškokite 
„„Raudon� aki�“ efekto pašalinimas“ 
puslapyje 21.

Ryškumas Išsamesn�s informacijos ieškokite „Rankinis 
nuotrauk� koregavimas“ puslapyje 21.

Kontrastas

Aiškumas

Sodrumas

CD 
vidinis-išorinis

Nustatykite CD/DVD spausdinimo pozicij�. 
Išsamesn�s informacijos ieškokite 
„Spausdinimo paviršiaus ploto nustatymas“ 
puslapyje 16.

Tirštumas Sukurkite šviesesn� arba tamsesn� CD. Ši 
pasirinktis galima spausdinant CD/DVD 
[Print CD/DVD (spausdinti CD/DVD)] 
režimu.

Data Spausdinkite nuotraukas su informacija 
apie užfiksavimo dat�. Išsamesn�s 
informacijos ieškokite puslapis 22.

Spausdinimo 
informacija.

Spausdinkite išlaikymo trukm�/užrakto 
greit�, F numer� ir ISO informacijos 
perdavimo spart�, paremt� nuotrauk� 
duomen� Exif informacija. Šis nustatymas 
neišnyksta net išjungus spausdintuv�.

R�melio 
pritaikymas

Pasirink� nustatym� On (�jungta) ir 
padidinkite arba sumažinkite atvaizd�, kad 
jis tilpt� � r�mel�. Ilgesn�, už spausdinimo 
ploto nusit�susi, pus� yra nespausdinama.

Dvikryptis Aktyvuokite dvikrypt� spausdinim�, kad 
spausdintuvas spausdint� nuotraukas iš 
kair�s � dešin� ir iš dešin�s � kair�. Dvikryptis 
spausdinimas pagreitina spausdinimo 
proces�, tačiau pablogina spaudinio 
kokyb�.

Išpl�timas Spausdindami nuotraukas be r�melio, 
nustatykite atvaizdo ribas, nusit�susias už 
popieriaus lapo rib�.
34 Pulto nustatym� santrauka



Li
et

uv
i�
F Setup menu (nustatym� meniu)
Jei reikia, žemiau nurodytus nustatymus atlikite 
paspaud� mygtuk� F [Setup] (nustatymai).

Ink Cartridge Status (rašalo kaset�s 
b�sena)

Išsamesn�s informacijos 
ieškokite „Rašalo kaset�s 
b�senos tikrinimas“ 
puslapyje 24.

Prieži�ra Purkštuk� 
tikrinimas

Išsamesn�s informacijos 
ieškokite „Spausdinimo 
galvut�s valymas“ 
puslapyje 27.

Spausdinimo 
galvut�s 
valymas

Išsamesn�s informacijos 
ieškokite „Spausdinimo 
galvut�s valymas“ 
puslapyje 27.

Spausdinimo 
galvut�s 
lygiavimas

Išsamesn�s informacijos 
ieškokite „Spausdinimo 
galvut�s lygiavimas“ 
puslapyje 27.

Pakeisti rašalo 
kaset�

Išsamesn�s informacijos 
ieškokite „Rašalo kaseči� 
keitimas“ puslapyje 25.

Storo popieriaus 
nustatymai

Jei j�s� spaudiniai 
spausdinimo metu 
apsitrina, nustatykite š� 
nustatym� � On (�jungta) ir 
padidinkite atstum� tarp 
popieriaus ir spausdinimo 
galvut�s. Nustatymas 
persijungia � Off 
(išjungta), kai 
spausdintuvas yra 
išjungiamas.

Kalba Pasirinkite LCD ekrane 
rodom� kalb� Šis 
nustatymas galimas ne 
visose vietov�se.

Ekrano 
užsklandos 
nustatymai

Nor�dami ekrano 
užsklandos metu matyti 
atminties kortel�je 
esančias nuotraukas, 
nustatykite š� nustatym� � 
Memory Card Data 
(atminties kortel�s 
duomenys).

�d�ti/išmesti 
popieri�

Kai j�s� spaudiniai yra 
blyšk�s ar d�m�ti, 
naudodamiesi šia 
funkcija galite išvalyti 
spausdintuvo viduje 
esant� velen�l�. 
Išsamesn�s informacijos 
ieškokite „Spausdintuvo 
velen�lio valymas“ 
puslapyje 28.

Nustatykite CD 
spausdinimo 
lygiavim�

CD/DVD Nustatykite CD/DVD 
spausdinimo pozicij�. 
Išsamesn�s informacijos 
ieškokite „Jei 
spausdinimas 
nesulygiuotas,“ 
puslapyje 16.

Lipdukas Nustatykite nuotrauk� 
lipduk� spausdinimo 
pozicij�. Išsamesn�s 
informacijos ieškokite „Jei 
spausdinimas 
nesulygiuotas,“ 
puslapyje 18.

PictBridge nustatymai Ši funkcija tinkama 
skaitmeniniams 
fotoaparatams, kurie 
palaiko USB 
DIRECT-PRINT arba 
PictBridge funkcijas ir 
�renginiams, kurie leidžia 
nuotrauk� duomenis si�sti 
infraraudonaisiais 
spinduliais. Išsamesn�s 
informacijos ieškokite „x 
Spausdinimo nustatymai“ 
puslapyje 34.

Atminties 
kortel�s 
atsargin�s 
kopijos 
suk�rimas

Atsargin� 
atminties 
kortel�s kopija

Išsamesn�s informacijos 
ieškokite „J�s� nuotrauk� 
�rašymas � išorin� 
�rengin�“ puslapyje 9.

Aplanko 
pasirinkimas

Pasirinkite aplank� 
išoriniame saugojimo 
�renginyje.

Bluetooth 
nustatymai

BT PIN kodo 
nustatymas

Nustatymai galimi, kai 
prie spausdintuvo 
prijungtas pasirinktinis 
Bluetooth Photo Print 
Adapter. Išsamesn�s 
informacijos ieškokite 
tinkle esančiame 
vartotojo vadove.

BT spausdintuvo 
ID nustatymas

BT režimas

BT kodavimas

BT �renginio 
adresas

Atkurti gamyklinius nustatymus Atkurti numatytuosius 
nustatymus. Išsamesn�s 
informacijos ieškokite 
„Numatyt�j� nustatym� 
atk�rimas“ puslapyje 23.
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