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Lahtipakkimise ja
seadistamise juhend

Printeri osad
Eestvaade
rullpaberi võllid

rullpaberi kaas
paberi hoob

kinnitustoed

juhtpaneel

paberikorv
tindikasseti
sektsioon
eesmine kaas

Tagantvaade

Võrguliidese
ühendus

USB-liidese ühendus

Vahelduvvoolu sisend
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Enne printeri kasutamist lugege läbi kõik need juhised.
Samuti järgige kõiki printerile märgitud hoiatusi ning
juhiseid.

Hoiatused, ettevaatusabinõud ja
märkused

w

Hoiatusi tuleb rangelt järgida, et vältida
kehavigastusi.

c

Ettevaatusabinõusid tuleb silmas pidada
seadme kahjustamise vältimiseks.

voolukaabel või pistik on kahjustatud; printerisse
on sattunud vedelikku; printer on kukkunud või
korpus on kahjustatud; printer ei tööta korralikult
või on selle töövõime selgelt langenud.
❏ Liidese ühendused (nii USB kui ka võrguliides)
ning ühendus valikulisele ise-sissevõtu
rullseadmele on mitte-LPS (non-limited power
source, piiramata toiteallikas).
❏ Kui pistikule tekib kahjustus, siis vahetage juhe
välja või konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga.
Kui pistikus on kaitsmed, siis veenduge, et vahetate
need õige suuruse ja parameetritega kaitsmete
vastu.

Mõned ettevaatusabinõud

Märkused sisaldavad olulist informatsiooni ning
kasulikke nõuandeid printeri kasutamiseks.

Printerile asukoha valimisel

Olulised ohutusjuhised

❏ Vältige kohti, kus esineb temperatuuri ja niiskuse
järske muutusi. Samuti hoidke printer eemal
otsesest päikesevalgusest, tugevast valgusest või
soojusallikast.

Enne printeri kasutamist lugege läbi kõik need juhised.
Samuti järgige kõiki printerile märgitud hoiatusi ning
juhiseid.
❏ Ärge blokeerige ega katke printeri korpuses
olevaid avasid.
❏ Ärge sisestage avadesse esemeid. Ärge kallake
printeri peale vedelikku.
❏ Kasutage ainult printeri sildil näidatud vooluallika
tüüpi.
❏ Ärge kasutage kahjustatud või kulunud
voolukaablit.
❏ Kui kasutate printeri jaoks pikendusjuhet, siis
veenduge, et pikendusjuhtmega ühendatud
seadmete koguvoolutugevus ei ületaks
pikendusjuhtme lubatud voolutugevust. Samuti
veenduge, et seinakontakti ühendatud seadmete
koguvoolutugevus ei ületaks seinakontakti lubatud
koguvoolutugevust.
❏ Ärge üritage printerit ise remontida.
❏ Järgmistel juhtudel tõmmake printer pistikust välja
ning pöörduge kvalifitseeritud töötajatega
teenindusse:

❏ Vältige kohti, kus esineb raputamist ja
vibratsiooni.
❏ Hoidke printer tolmustest kohtadest eemal.
❏ Asetage printer seinakontakti lähedale, et pistikut
oleks lihtne välja tõmmata.

Printeri kasutamisel
❏ Ärge pange kätt printerisse ega puudutage
printimise ajal värvikassetti.
❏ Ärge liigutage trükipeasid käega; vastasel juhul
võite printerit kahjustada.

Tindikassettide käsitsemisel
❏ Hoidke tindikassetid lastele kättesaamatus kohas
ning ärge jooge nende sisu.
❏ Hoidke tindikassette pimedas ja jahedas kohas.
❏ Tindi sattumisel nahale peske see maha vee ja
seebiga. Tint sattumisel silma loputage silmi
koheselt veega.
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Ohutusjuhend

❏ Parima tulemuse saavutamiseks tuleb tindikassetti
enne paigaldamist korralikult raputada.

Ohutusalane teave

w

Hoiatus:
see seade peab olema maandatud. Vaadake
andmesildilt pinget ning kontrollige, et seadme
pinge vastaks toitevoolu pingele.

Tähtis:
seadme elektrikaablis olevad juhtmed on värvitud
vastavalt järgnevale värvikoodile:

c

Ettevaatust:
ärge raputage kassetti (mis on olnud
eelnevalt paigaldatud) liiga tugevasti.

roheline ja kollane – maandus
sinine – neutraal
pruun – faas
Kui olete paigaldanud pistiku

❏ Ärge kasutage tindikassetti pärast kuupäeva, mis
on trükitud kasseti karbile.
❏ Parima tulemuse saavutamiseks kasutage
tindikassett ära kuue kuu jooksul pärast
paigaldamist.
❏ Ärge võtke tindikassetti lahti ning ärge püüdke
neid taastäita. See võib kahjustada trükipead.
❏ Ärge puudutage tindi juurdevoolu ava ega seda
ümbritsevat piirkonda ega ka tindikasseti küljel
olevat rohelist IC-kiipi. Seda tehes võite häirida
normaalset toimimist ja printimist.

Kuna seadme voolukaablil kasutatud värvimarkeering
ei pruugi kattuda pistiku klemmide tuvastamiseks
kasutatava markeeringuga, siis palun jätkake
järgnevalt:
Roheline ja kollane juhe tuleb ühendada pistiku
klemmidega, mis on märgistatud E-tähega või
maanduse sümboliga (G).
Sinine juhe tuleb ühendada N-tähega märgistatud
pistiku klemmiga.
Pruun juhe tuleb ühendada L-tähega märgistatud
pistiku klemmiga.

Kasutajatele Ühendkuningriigis

Kui pistikule tekib kahjustus, siis vahetage juhe välja
või konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga.

Valikute kasutamine

Kaitsmed vahetage ainult vastava suuruse ja
parameetritega kaitsmete vastu.

EPSON (UK) Limited ei ole vastutav mitte ühegi
kahjustuse või probleemi eest, mis tuleneb mis tahes
valiku või tarbitava toote kasutamisest, kui see ei ole
firma EPSON (UK) Limited toodetud originaalne
Epsoni tooted või EPSONi heaks kiidetud toode.
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ENERGY STAR® vastavus

Sisu kontrollimine
A

EPSON Stylus Pro
9880/9880C/9450 lahtipakkimine ja
kokkupanemine

B

Printerile asukoha valimine

C

❏ Jätke piisavalt ruumi mugavaks kasutamiseks,
hoolduseks ning ventilatsiooniks, nagu on näidatud
all. (Alloleval joonisel näidatud väärtused on
minimaalsed.)

Eesti

D

E
F

Ainult EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450

❏ Tagant jätke printeri ja seina vahele vähemalt 30
cm.

Ainult EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450
G

❏ Valige koht, mis suudaks kanda printeri raskust
(alusosaga umbes 90 kg).
❏ Veenduge, et pind oleks tasane ja stabiilne.

Ainult EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C

❏ Kasutage maandatud pistikupesa; ärge kasutage
kahjustatud või kulunud voolukaablit. Vältige
pistikupesi, mida jagatakse teiste seadmetega.
❏ Kasutage ainult sellist pistikupesa, mis vastab
antud printeri elektrinõuetele.

A:

voolukaabel

B:

rullpaberi võll rullpaberiga

C:

tindikassetid

temperatuur:

10 kuni 35 °C

D:

rullpaberi lint

õhuniiskus:

20 kuni 80% kondensatsioonita

E:

hallid kinnitused

F:

paberijuhikud

G:

Musta tindi muundamise seade

❏ Kasutage printerit järgmistes tingimustes:

❏ Vältige kohti, kus on otsene päikesevalgus, liigne
kuumus, niiskus või tolm.
❏ Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
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❏ Vältige kohti potentsiaalse raadiohäirete allika,
näiteks mikrofoni või juhtmeta telefoni, läheduses.
❏ Vältige kohti teleri, raadio, õhukonditsioneeri või
õhuniisuti läheduses.
❏ Hoidke printer eemal kergesti süttivatest ainetest.

Koha valimine printeri
lahtipakkimiseks

Printeri lahtipakkimine ja
kokkupanemine
Alusosa lahtipakkimine
Avage kast ning eemaldage kasti külgedelt fikseerijad.
Tõstke kast üles ning printerist eemale, voltige see
kokku ja pange kõrvale.

c

Enne lahtipakkimist lugege järgnevat:
❏ Pange printer kokku ning seadistage selle
kasutamiseks valitud asukoha läheduses, sest
printeri liigutamisel võivad tekkida kahjustused.

Ettevaatust:
printeri osa on raske ja kogukas. Printeri osa
lahtipakkimisega peab tegelema kaks inimest
ning printeri osa tõstmiseks alusosa peale on
vaja nelja inimest.

Osad:

❏ Arvestage põranda pinnaga umbes 4 × 4 m ning
kõrgusega vähemalt kaks korda suurema printerit
sisaldanud kasti jagu.

A

B

C

D

E
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A:

aluse püsttala, vasak

B:

aluse püsttala, parem

C:

horisontaalne tugi

D:

korvi konksud (2)

E:

paberikorv

Tööriistad:

Alusosa kokkupanemine
Ettevaatust:
Alusosa (20,5 kg) kokkupanemisega peaks
tegelema kaks inimest, teine teisel pool.

F

c

G

1. Hoidke aluse vasakut püsttala (A) ja horisontaalset
tala, nagu on näidatud. Seejärel kinnitage tala aluse
külge, kasutades kahte kuuskantpeaga polti (G) ja
kuuskantvõtit (F).

H
I

Märkus:
❏ paberikorvi paigaldamiseks on parempoolse
püsttala ette kleebitud juhend.

F:

kuuskantvõti

G:

kuuskantpeaga poldid (4)

H:

tiibmutrid, vedruseibid ja seibid (2)
H on printeri osa alusosa külge kinnitamiseks.

I:

Paberi söötmise abimembraanid (5)

Eesti

❏ Ärge keerake polte liiga tugevasti kinni. Jätke
ruumi asendi seadistamiseks, kui kinnitate
teise püsttala poldid.
G

A

2. Vastavalt 1. sammule kinnitage tala teine ots aluse
külge (B).
3. Kinnitage aluse mõlema poole püsttala neli polti
kindlalt.
Sellega lõppeb alusosa kokkupanemine. Enne
paberikorvi kinnitamist paigaldage printer alusosa
peale.
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Printeri lahtipakkimine

c

Ettevaatust:
printeri osa on raske ja kogukas. Printeri osa
lahtipakkimisega peab tegelema kaks inimest
ning printeri osa tõstmiseks alusosa peale on
vaja nelja inimest.

1. Eemaldage printeri ümbert rullpaberi võll koos
rullpaberiga, vahtpolüstüreen ja papist polsterdus.

Paigaldage printer alusosale
1. Lukustage kaks esimest ratast (J).

J

Märkus:
asetage rattad külgsuunaliselt ja lukustage nii, et
need jääksid liikumatuks.
2. Asetage alusosa printeri ette, nagu on näidatud
joonisel.
2. Tõstke kast üles ning printerist eemale. Eemaldage
printeri tagaküljel olevatest pesadest (A ja B) kõik
esemed.

Märkus:
teie printeriga kaasasolevad tindikassetid on
eeskätt algseks häälestamiseks.
3. Võtke printerist välja papist vahetükid.

6

3. Kinnitage printer alusosa külge, nagu on näidatud
allpool.

c

Ettevaatust:
ärge üritage printerit tõsta vähema kui nelja
inimesega.

Märkus:
printeri asetamisel alusosale sobitage õige printeri
otsaruut (alloleval joonisel näidatud 4-ga) alusosa
sama osa ruuduga.

5. Vabastage eesmised rattad ning tasakaalustavad
nupud ja liigutage printer kasutamiskohta (väikese
vahemaa kaugusele). Pärast liigutamist lukustage
rattad ning tõmmake välja tasakaalustavad nupud.
6. Eemaldage kaitsev kleeplint.
a

C

Eesti

b

pealtvaa

a:

esikaanelt

b:

tindikambri kaanelt

C:

hoolduse mahutilt

7. Avage esikaas. Eemaldage trükipea kambri küljelt
kaitsvad kruvid (L) ja metallplaat (M). (Järgige
printeri kaane külge kinnitatud punast juhet (N)
ning selle juhtme otsas näete kruvi.)

4. Kinnitage printeri põhi aluse külge tiibkruvide,
vedruseibide ja seibide abil (H).

H

7

c

Ettevaatust:
❏ esikaane avamisel ja sulgemisel olge
oma sõrmedega ettevaatlik.

Paberikorvi kinnitamine
1. Paigaldage ning kinnitage kõik ülemised
paberikorvi konksud (D) parema ja vasaku püsttala
ülemiste suunajate külge.

L
M
D

N

L:

kaitsev kruvi

M:

kaitsev metallplaat

N:

punane juhe

2. Pöörates õmblusega poole alla, ulatub paberikorv
põrandani.

❏ Vaadake ette, et te allpool esile toodud
osasid ei puudutaks; vastasel juhul
võite printerit kahjustada.
3. Hoides tagumisest võllist, pange see
horisontaalsete tugede alt läbi.

Märkus:
ärge taaspaigaldage kruvisid ja metallplaati.
Hoidke neid eraldi, et vältida nende kaotamist.
8. Sulgege esikaas.
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4. Pöörake paberikorvi tagumisi ühendusi, et riide
külge kinnitamata varras sisse mähkida. Pange
tugiposti tihvtid aluse parema ja vasaku püsttala
aukudesse, nagu on näidatud joonisel.

7. Paigaldage alumised võllid alusosa põhjas
olevatesse aukudesse, nagu on näidatud alloleval
joonisel.

8. Pange alumised võllid püsti.

Eesti

5. Libistage ülemised korvi konksud nende
täispikkusele.

6. Haakige mõlemad keskvõlli (O) otsad paberikorvi
konksude külge.

9. Haakige paberi söötmise abimembraan
paberikorvi võlli külge (keskmise võlli liikuv
konks (a) ja tagumise võlli tasakaalu konks (b)),
nagu on näidatud joonisel, nii et see ripub koos
korvi sisemise pinnaga.

O

9

Märkus:
paigaldage viis paberi söötmise abimembraani
võrdsete vahedega joonisel näidatud järjekorras.

b
a

Märkus:
❏ kui söödate ise-sissevõtu rullseadmega paberit
ettepoole, siis kasutage paberijuhikuid, mis on
kaasas ise-sissevõtu rullseadmega.
Ise-sissevõtu rullseadmega paberi tahapoole
söötmisel eemaldage paberijuhikud.
❏ Kui printerit ei kasutata või kui soovite seda
liigutada, siis paigaldage korvi ülemised konksud.
Veenduge, et alumised võllid oleksid ülespidi
asendis ning haakige korvi rõngad ülemiste korvi
konksude külge, nagu on näidatud all.

Pakkematerjali taaskasutamine

10. Vastavalt allpool näidatule seadke printeri põhja 5
paberijuhikut, kui söödate paberit ettepoole või
tahapoole.

Pärast paberijuhikute kinnitamist fikseerige need
ettepoole asendis.
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Kui soovite printerit kaugele transportida, siis tuleks
see uuesti algsetesse kastidesse ja pakkematerjalidesse
pakkida. Abi saamiseks pöörduge oma edasimüüja
poole.

EPSON Stylus Pro
7880/7880C/7450 lahtipakkimine ja
kokkupanemine
Printerile asukoha valimine
❏ Jätke piisavalt ruumi mugavaks kasutamiseks,
hoolduseks ning ventilatsiooniks, nagu on näidatud
all. (Alloleval joonisel näidatud väärtused on
minimaalsed.)

❏ Kasutage printerit järgmistes tingimustes:
temperatuur:

10 kuni 35 °C

õhuniiskus:

20 kuni 80% kondensatsioonita

❏ Vältige kohti, kus on otsene päikesevalgus, liigne
kuumus, niiskus või tolm.
❏ Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
❏ Vältige kohti potentsiaalse raadiohäirete allika,
näiteks mikrofoni või juhtmeta telefoni, läheduses.

❏ Vältige kohti, kus esineb raputamist või
vibratsiooni.
❏ Hoidke printer eemal kergesti süttivatest ainetest.
❏ Hoidke printerit tolmustest kohtadest eemal.

❏ Tagant jätke printeri ja seina vahele vähemalt 20
cm.
❏ Asetage printer lauale. Kui te ei saa printerit lauale
asetada, siis vajate alust. Kui asetate printeri lauale,
siis järgige alltoodud juhiseid.
❏ Valige laud, mis suudaks kanda printeri
raskust (umbes 49 kg) ning mis oleks
kõrgusega 600–800 mm põrandast.

Koha valimine printeri
lahtipakkimiseks
Enne lahtipakkimist lugege järgnevat:
❏ Pange printer kokku ning seadistage selle
kasutamiseks valitud asukoha läheduses, sest
printeri liigutamisel võivad tekkida kahjustused.
❏ Arvestage põranda pinnaga umbes 2,5 × 2,5 m ning
kõrgusega vähemalt kaks korda suurema printerit
sisaldanud kasti jagu.

❏ Veenduge, et pind oleks tasane ja stabiilne.
❏ Asetage printeri eesmised kummist jalad
täpselt laua servale.
❏ Jätke laua ette piisavalt ruumi (üle 600 mm).
❏ Ennetage oma trükiste määrdumist ja
kortsumist.
❏ Kasutage maandatud pistikupesa. Ärge kasutage
kahjustatud või kulunud voolukaablit. Vältige
pistikupesi, mida jagatakse teiste seadmetega.
❏ Kasutage ainult sellist pistikupesa, mis vastab
antud printeri elektrinõuetele.
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❏ Vältige kohti teleri, raadio, õhukonditsioneeri või
õhuniisuti läheduses.

Printeri lahtipakkimine

c

4. Eemaldage printeri külgedelt vahtpolüstüreenist
fiksaatorid.

Ettevaatust:
printeri osa on raske ja kogukas.
Laske see lahti pakkida kahel inimesel.

1. Avage printerit sisaldav kast ja eemaldage printeri
ümbert rullpaberi võll koos rullpaberiga,
vahtpolüstüreen ja papist polsterdus.

5. Eemaldage kaitsvad materjalid
❏ esikaanelt (kleeplint).
❏ tindikambri kaanelt (kleeplint).
2. Eemaldage kasti külgedelt fikseerijad.

❏ hoolduse mahutilt (kleeplint).
❏ trükipea kambri küljelt (esikaane sees olev
kruvi ja metallplaat).

3. Tõstke kast üles ning printerist eemale. Eemaldage
printeri tagaküljel olevatest pesadest (A ja B) kõik
esemed.

Märkus:
ärge taaspaigaldage kruvisid. Hoidke seda eraldi,
et vältida selle kaotamist.

c
Märkus:
teie printeriga kaasasolevad tindikassetid on
eeskätt algseks häälestamiseks.
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Ettevaatust:
Vaadake ette, et te allpool esile toodud
osasid ei puudutaks; vastasel juhul võite
printerit kahjustada.

Kasutades alust

Lisaseadmed:

Enne aluse kokkupanemist kontrollige pakendi sisu, et
veenduda kõikide märgitud komponentide olemasolus
ning korrasolekus.

Osad:

A
B

C

H

I

J

K

L

M

H:

aluse poldid (4)

I:

tala poldid (2)

J:

kuuskantpeaga poldid seibidega (10)

K:

kraed (2)

L:

tiibkruvid (2)

M:

seibid (2)

Eesti

Pakendi sisu kontrollimine

D

E

F

Aluse kokkupanemine

c
A:

parem alus (1) ja vasak alus (1)

B:

parem jalg (1) ja vasak jalg (1)

C:

põhja horisontaalne tugi (1)

D:

ülemise otsa horisontaalne tugi (1)

E:

korvi konksud (4)

F:

paberikorv (1)

Ettevaatust:
kokkupanemiseks on vaja kahte inimest. Vasaku
ja parema jala ning aluse osade kokkupanemisel
olge tähelepanelik (aluse osadele on sissepoole
graveeritud R (parem) ja L (vasak)).

1. Pange parem jalg parema aluse külge, lükates jala
ava aluse väljaulatuva osa otsa, nagu on näidatud
joonisel. Kuuskantvõtit kasutades kinnitage jalg 2
poldiga (H) aluse külge.

Tööriist:

G
H
G:

kuuskantvõti (2)
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2. Ühendage vasak alus ja vasak jalg omavahel
vastavalt 1. sammule.

5. Sellega lõppeb aluse kokkupanemine. Veenduge,
et kõik aluse osad on tugevalt kinnitatud.

Printeri paigaldamine alusele

c

3. Pange alumine horisontaalne tugi parema ja vasaku
aluse külge, nagu on näidatud joonisel.
Kuuskantvõtit (G) kasutades kinnitage tugi kraede
(K) ja tala poltidega (I).

Ettevaatust:
Printeri paigaldamiseks on vaja kahte või
rohkemat inimest. Hoidke printerit joonisel ette
näidatud kohtadest. Kui tindikassetid on
paigaldatud, siis ärge printerit kallutage.
Vastasel juhul võib tint kassetist välja lekkida.

1. Lukustage kaks ratast ning tõmmake alusosa alt
välja kaks tasakaalustavat nuppu.

Märkus:
pärast aluse ja alumise horisontaalse toe
kokkupanemist veenduge, et need oleksid tugevalt
kinnitatud.

Märkus:
asetage rattad külgsuunaliselt ja lukustage nii, et
need jääksid liikumatuks.
K

K

I

I

4. Pange ülemine horisontaalne tugi parema ja vasaku
jala külge. Seibidega kuuskantpeaga poltide (J)
kinnitamiseks kasutage kruvikeerajat.

J
J
J
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2. Kinnitage printer aluse külge, nagu on näidatud
joonisel.

3. Kinnitage printeri põhi aluse külge tiibkruvide (L)
ja seibidega (M)

M
L

M

3. Pöörake paberikorvi eesmisi ühendusi, et riide
külge kinnitamata varras sisse mähkida, nagu on
näidatud joonisel (N). Seejärel kinnitage
paberikorvi eesmised ühendused aluse eesmiste
korvi konksude tippudega. Veenduge, et
ühendused on asetatud nii, nagu on joonisel
näidatud (O).

N

L

O

Eesti

4. Sellega lõppeb printeri paigaldamine. Veenduge,
et printer ja alus on tugevalt teineteise külge
kinnitatud.

Paberikorvi kinnitamine
1. Paigaldage alumise horisontaalse toe külge
kinnitatud pöörlevate plaatide avadesse korvi
konksud. Korvi haakide ülemised tipud peaksid
olema suunatud allapoole.

4. Vastavalt allpool näidatule seadke printeri põhja 2
paberijuhikut, kui söödate paberit ettepoole või
tahapoole.

2. Kinnitage paberikorvi tagumised ühendused aluse
tagumiste korvi konksude tippudega. Veenduge, et
kinnitused on asetatud samamoodi kui joonisel.
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Pärast paberijuhikute kinnitamist fikseerige need
ettepoole asendis.

Printeri ülesseadmine
Toitejuhtme ühendamine

Pakkematerjali taaskasutamine
Kui soovite printerit kaugele transportida, siis tuleks
see uuesti algsetesse kastidesse ja pakkematerjalidesse
pakkida. Abi saamiseks pöörduge oma edasimüüja
poole.

Märkus:
enamus selles osas toodud jooniseid on EPSON Stylus
Pro 9880/9880C/9450 jaoks, seega võib nende
väljanägemine erineda EPSON Stylus Pro
7880/7880C/7450 joonistest. Juhised on samad, välja
arvatud märkustes välja toodud erinevused.
1. Kontrollige printeri taga olevat silti ning veenduge,
et printeri pinge ühildub seinakontaktist oleva
voolupingega. Samuti veenduge, et teil oleks oma
vooluallika jaoks õige voolukaabel.

c

Ettevaatust:
printeri tööpinget ei ole võimalik muuta.
Kui andmesildi pinge ei ühildu teie
seinakontakti pingega, siis ärge ühendage
voolujuhet kontakti. Abi saamiseks võtke
ühendust oma edasimüüjaga.

2. Ühendage voolukaabel printeri taga olevasse
vahelduvvoolu sisendisse.
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Tindikassettide paigaldamine
Tindikassettide paigaldamiseks järgige alltoodud
juhiseid.

w

4. Ühendage voolukaabel korralikult maandatud
pistikupessa.

c

Ettevaatust:
ärge kasutage automaatse taimeri või
lülitiga kontrollitavat pistikupesa. Vastasel
juhul võib juhuslik väljalülitamine teie
printerit kahjustada.

Hoiatused:
tindikassetid on kinnised komponendid.
Tavaliselt ei leki tint kasutamise ajal kassetist
välja. Tindi sattumisel kätele peske neid
hoolikalt vee ja seebiga. Tindi sattumisel silma
loputage silmi koheselt veega.

Märkus:
❏ printeri pakendis olevad tindikassetid on esmase
häälestamise käigus osaliselt kasutatud.
Kõrgekvaliteediliseks printimiseks täidetakse
printeri trükipea täielikult tindiga. See ühekordne
protsess võtab suure hulga tinti ning seetõttu saab
nende tindikassettidega vähem lehekülgi printida
kui järgnevate tindikassettidega.
❏ Esmane tindi laadimine võtab umbes 10 minutit.
❏ Iga soon saab hoida kindlat värvi tinti. Veenduge,
et paigaldate tindikasseti õigesse soonde vastavalt
enda valitud tindirežiimile.

1234

5678

Nr

EPSON Stylus Pro
9880/9880C/7880/7880C

EPSON Stylus Pro
9450/7450

#1

Light Light Black (hele hele
must)

Matte Black (matt must)

#2

Vivid Light Magenta (erk
hele magenta)

Matte Black (matt must)

#3

Light Cyan (hele tsüaan)

Magenta (magenta)

#4

Light Black (hele must)

Magenta (magenta)

#5

Matte Black (matt must) või
Photo Black (foto-must)

Cyan (tsüaan)

#6

Cyan (tsüaan)

Cyan (tsüaan)

#7

Vivid Magenta (erk
magenta)

Yellow (kollane)

#8

Yellow (kollane)

Yellow (kollane)
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3. Printeri taga suunake voolukaabel läbi klambrite.
Kaablit saab suunata kas paremale või vasakule
küljele.

1. Lülitage printer sisse nuppu Power (Toide)
vajutades. Natukese aja pärast kuvatakse
LCD-paneelil INSTALL INK CARTRIDGE
(PAIGALDAGE TINDIKASSETT).

4. Hoidke tindikassetti nii, et noolemärk oleks
pealpool ja suunatud printeri tagaosa poole ning
paigaldage see soonde, kuni vastav tindimärk
kuvatakse LCD-paneelil.

2. Avage tindikambri kaas ning veenduge, et
tindihoob oleks ülemises asendis.

5. Korrake 3. ja 4. sammu teiste tindikassettide jaoks.
6. Pärast kõigi tindikassettide paigaldamist
vastavatesse soontesse langetage tindihoovad.
Printer alustab esmast tindi laadimist.

3. Võtke tindikassett pakendist välja.

7. Mõne aja pärast ilmuvad LCD-paneelile
tindihoova teated. Vastavalt nendele teadetele
tõstke või langetage tindihoobasid, kuni
LCD-paneelile ilmub READY (VALMIS), mis
näitab, et esmane tindi laadimine on lõpetatud.
8. Sulgege tindikambri kaas.
Pärast kõigi kaheksa tindikasseti paigaldamist hakkab
printer laadima tindi jaotamise süsteemi ning nupu
Power (Toide) tuli vilgub (umbes10 minutit). Kui tindi
jaotamise süsteem on laetud, siis lõpetab nupu Power
(Toide) tuli vilkumise.

c
c

Ettevaatust:
ärge raputage kassetti (mis on olnud
eelnevalt paigaldatud) liiga tugevasti.

Ettevaatust:
toite märgutule vilkumise ajal ärge tehke mitte
mingil juhul järgnevat; vastasel juhul võivad
tekkida kahjustused:

❏ printeri väljalülitamine
❏ esikaane avamine
❏ tindihoova ülestõstmine
❏ paberihoova liigutamine vabastatud asendisse
❏ hoolduse mahuti eemaldamine
❏ voolukaabli väljatõmbamine
❏ tindikasseti eemaldamine
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Rullpaberi laadimine
Rullpaberi laadimiseks printerisse täitke järgmisi
juhiseid.

6. Veenduge, et nupu Power (Toide) tuli ei vilguks
ning seadke paberihoob vabastatud asendisse.
LEVER RELEASED. LOAD PAPER (HOOB
VABASTATUD. LAE PABER) ilmub
LCD-paneelile.

1. Tõmmake võlli lõpus olev liikuv ääris küljest ära.

c
3. Libistage liikuv äärik tagasi võllile, kuni see
fikseerub rullpaberi äärel paigale.

Ettevaatust:
toite märgutule vilkumise ajal ärge
paberihooba vabastatud asendisse seadke.
Niimoodi tehes võite printerit kahjustada.

7. Pange paber sööduavasse.

4. Avage rullpaberi kaas. Võlli kinni hoides sobitage
võlli otsad printeri sees olevatele
kinnituskronsteinidele.

8. Tõmmake paberit läbi sööduava nii, et see tuleks
alt välja.

Märkus:
võll ja kinnituskronsteinid on värvidega tähistatud.
Asetage võll ots sellele kinnituskronsteinidele, mis
on antud võlli otsaga sama värvi.

Märkus:
kui rullpaber ei tule välja, siis toimige vastavalt
järgnevatele juhistele.

5. Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud.

19

Eesti

2. Asetage rullpaber siledale pinnale, et see näidatud
suunas lahti rulluks. Pange rullpaber võlli peale
ning täielikult kinnise ääriku peale.

❏ Seadistage paberi söötmise tugevust,
vajutades juhtpaneelil nuppe Paper Feed
(Paberi söötmine). Kui kasutate paksu,
tugevat või volditud paberit, siis vajutage
nuppu Paper Feed (Paberi söötmine) u, et
suurendada võimsust. Kui kasutate õhukest
või kerget paberit, siis vajutage Paper Feed
(Paberi söötmine) d nuppu, et vähendada
võimsust.

10. Asetage paberihoob kinnitatud asendisse ning
sulgege rullpaberi kaas. Ilmub PRESS PAUSE
BUTTON (VAJUTA PEATAMISE NUPPU).

11. Vajutage nuppu Pause (Peata) .
Printeri pead liiguvad ning paber söödetakse
automaatselt printimisasendisse. LCD-paneelile
ilmub READY (VALMIS).
❏ Kui paber ei tule välja ka pärast eespool
mainitud protseduuride täitmist, siis avage
esikaas ning tõmmake paber käsitsi välja.
9. Hoides paberit alumisest servast, keerake
rullpaberit, et eemaldada lõtk. Veenduge, et paberi
alumine serv oleks sirge ja et see oleks joondatud
horisontaalselt.

Märkus:
isegi kui te nuppu Pause (Peata) ei vajuta, siis
printeri pead liiguvad ning paber söödetakse
automaatselt printimisasendisse. LCD-paneelile
ilmub READY (VALMIS).
Nüüd olete valmis rullpaberile printima. Seadistage
printeri draiver ning seejärel saatke printimistöö.
(Detailsema teabe saamiseks vaadake juhendit User’s
Guide (Kasutusjuhend)).
Märkus:
❏ väljatrüki kvaliteedi tagamiseks laske tindil pärast
printimist kuivada.
❏ Kui te pealmist paberikomplekti ei kasuta, siis
eemaldage see printerist. Kui kasutate rullpaberit,
siis seadke paberihoob vabastatud asendisse ning
kerige see üles. Kui kasutate lehtpaberit, siis
eemaldage paber printerist ning hoidke seda
mujal.

Märkus:
te ei pea paberi paremat äärt joondama vertikaalse
joonega.
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Lehtpaberi laadimine
Lehtpaberi laadimiseks, mis on pikem kui A3 või
Legal, vaadake järgmist osa. A4, Letter või 8 × 10
tollise lehtpaberi laadimiseks vaadake „A4, Letter või
8 × 10 tollise lehtpaberi laadimine“ leheküljel 21.

4. Pange paber läbi sööduava nii, et see tuleks alt
välja. Veenduge, et paberi alumine ja parem serv
oleksid sirged ja joondatud horisontaalselt ning
vertikaalselt.

Kui prindite paksule paberile (0,5 kuni 1,5 mm), siis
vaadake „Paksu paberi printimine (0,5 kuni 1,5 mm)“
leheküljel 22

Pikema lehtpaberi kui A3 või Legal
laadimine

c

Ettevaatust:
puudutage printeripaberit sõrmedega
võimalikult vähe, kuna sõrmejäljed võivad
vähendada väljatrüki kvaliteeti.

Eesti

Pikema lehtpaberi kui A3 või Legal laadimiseks järgige
allolevaid samme.
5. Asetage paberihoob kinnitatud asendisse.
LCD-paneelile ilmub PRESS PAUSE BUTTON
(VAJUTA PEATAMISE NUPPU).

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud ning
rullpaberi kaas on suletud.
2. Vajutage nuppu Paper Source (Paberi allikas)
l korduvalt, kuni ilmub Sheet (Leht)
.
3. Veenduge, et nupu Power (Toide) tuli ei vilguks
ning seadke paberihoob vabastatud asendisse.
LEVER RELEASED. LOAD PAPER (HOOB
VABASTATUD. LAE PABER) ilmub
LCD-paneelile.

6. Vajutage nuppu Pause (Peata)

.

Trükipead liiguvad ning leht söödetakse
automaatselt printimisasendisse. LCD-paneelile
ilmub READY (VALMIS).
Nüüd on printer printimiseks valmis. Printimise ajal
ärge avage esikaant. Kui printimise ajal esikaas avada,
siis printimine peatub ning taaskäivitub esikaane
sulgemisel. Printimise peatamine ja taaskäivitamine
võib vähendada trükikvaliteeti.

c
c

Ettevaatust:
ärge seadke paberihooba vabastatud
asendisse nupu Power (Toide) tule
vilkumise ajal; vastasel juhul võivad tekkida
kahjustused.

Ettevaatust:
ärge jätke paberit printerisse pikemaks ajaks;
selle kvaliteet halveneb. Soovitame paberi
pärast printimist printerist välja võtta.

A4, Letter või 8 × 10 tollise lehtpaberi
laadimine
A4, Letter või 8 × 10 tollise lehtpaberi laadimiseks
järgige allolevaid samme.
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c

Ettevaatust:
puudutage printeripaberit sõrmedega
võimalikult vähe, kuna sõrmejäljed võivad
vähendada väljatrüki kvaliteeti.

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud ning
rullpaberi kaas on suletud.
2. Vajutage nuppu Paper Source (Paberi allikas)
.
l korduvalt, kuni ilmub Sheet (Leht)
3. Veenduge, et paberihoob oleks kinnitatud asendis
ning seejärel pange paber sööduavasse nii, et see
puutuks vastu takistust. Veenduge, et paberi parem
serv oleks sirgelt ja joondatud rullpaberi kaane
paremal serval oleva skaalaga. LCD-paneelile
ilmub PRESS PAUSE BUTTON (VAJUTA
PEATAMISE NUPPU).

Paksu paberi printimine (0,5 kuni
1,5 mm)
Paksu paberi, näiteks papi laadimisel järgige allolevaid
samme.
Märkus:
❏ ärge laadige paksemat paberit kui B1 (728 × 1030
mm); vastasel juhul võib tekkida ummistus.
❏ B1 (728 × 1030 mm) suurust paberit laadige alati
pikem külg ees. Peaksite oma printeri draiveril
valima seadistuse Landscape
(Horisontaalpaigutus).
1. Seadke paberikorv ettepoole, nagu on kirjeldatud
juhendis User’s Guide (Kasutusjuhend) paberi
käsitsemise osas „Setting the Paper Basket“
(Paberkorvi asetamine).
2. Veenduge, et printer on sisse lülitatud.
3. Vajutage nuppu Paper Source (Paberi allikas)
l korduvalt, kuni ilmub Sheet (Leht)
.

4. Vajutage nuppu Pause (Peata)

.

4. Veenduge, et nupu Power (Toide) tuli ei vilguks
ning seadke paberihoob vabastatud asendisse.
LEVER RELEASED. LOAD PAPER (HOOB
VABASTATUD. LAE PABER) ilmub
LCD-paneelile.

Trükipead liiguvad ning leht söödetakse
automaatselt printimisasendisse. LCD-paneelile
ilmub READY (VALMIS).
Nüüd on printer printimiseks valmis. Printimise ajal
ärge avage esikaant. Kui printimise ajal esikaas avada,
siis printimine peatub ning taaskäivitub esikaane
sulgemisel. Printimise peatamine ja taaskäivitamine
võib vähendada trükikvaliteeti.
Kui printimine on lõpetatud, siis printer hoiab prinditud
lehte ning PAPER OUT. LOAD PAPER (PABER
VÄLJAS. LAE PABER) ilmub LCD-paneelile. Paberi
eemaldamiseks vajutage nuppu Paper Feed (Paberi
söötmine) ning vabastage paberihoob samal ajal
paberit hoides. Paberi saab printerist eemaldada.

c
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Ettevaatust:
ärge jätke paberit printerisse pikemaks ajaks;
selle kvaliteet halveneb. Soovitame paberi
pärast printimist printerist välja võtta.

5. Avage esikaas.

6. Asetage leht paberi sööduavasse nii, et paberi
alumine pool toetuks vastu avatud esikaant.
Veenduge, et paberi alumine ja parem serv oleksid
sirged ja joondatud horisontaalselt ning
vertikaalselt.

Printeri ühendamine teie arvutiga
Ühendage printer ja arvuti USB- või Ethernet-kaabliga.
Kasutage järgnevaid kaableid.
❏ USB-kaabel
❏ 10BaseT või 100BaseTX 5. kategooria varjega
bifilaarkaabel
1. Veenduge, et printer on välja lülitatud.
2. Ühendage kaabel printeriga ning kinnitage
USB-kaabli teine ots arvuti külge või
Ethernet-kaabli teine ots Ethernet-jaoturisse.

Eesti

USB-ühendus:

7. Asetage paberihoob kinnitatud asendisse ning
sulgege esikaas. LCD-paneelile ilmub PRESS
PAUSE BUTTON (VAJUTA PEATAMISE
NUPPU).

Võrguühendus:

8. Vajutage nuppu Pause (Peata)
ning järgige
sama protseduuri, mida kasutatakse lehtpaberi
korral.

c

Ettevaatust:
ärge jätke paberit printerisse pikemaks
ajaks; selle kvaliteet halveneb. Soovitame
paberi pärast printimist printerist välja
võtta.

Märkus:
kui ühendate nii USB- kui ka Ethernet-kaabli, siis
installige printeri tarkvara igale arvutile eraldi. Te
saate USB- ja Ethernet-kaabli printeriga samaaegselt
ühendada.
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Printeri draiveri ja tarkvara
installeerimine

3. Kui soovite installeerida teise printeri tarkvara, siis
valige see 2. sammu dialoogiboksist.

Oma printeri valimine
Pärast printeri ühendamist arvutiga peate printeriga
kaasasolevalt CD-ROM'ilt tarkvara installeerima.
Printeri tarkvara installeerimiseks järgige allolevaid
samme.
Märkus:
veenduge, et teil on tarkvara installeerimiseks
administraatori õigused.

Pärast printeri tarkvara installeerimist oma arvutisse
peate valima omale printeri. Printerit peate valima
esimesel kasutuskorral või juhul, kui soovite lülituda
teisele printerile. Teie arvuti prindib alati viimati
valitud printeriga.
1. Topeltklõpsake Macintosh HD (vaikimisi
seadistus).

1. Sisestage printeri tarkvara CD-ROM arvuti
CD-ROM´i draiverisse.

2. Topeltklõpsake kaustal Applications
(Rakendused).

2. Kui ilmub järgnev dialoogiboks, siis installeerige
ühendusele vastav printeri draiver. Valige Set up
the printer via a local connection (Seadista
printer läbi kohaliku ühenduse), kui printer on
arvutiga ühendatud otse või Set up the printer via
a network connection (Seadista printer läbi
võrguühenduse), kui printer on ühendatud
võrguga. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

3. Topeltklõpsake kaustal Utilities(Utiliidid).
4. Topeltklõpsake Print Center (Trükikeskus) (Mac
OS X 10.2.x jaoks) või Printer Setup Utility
(Printeri seadistuse utiliit) (Mac OS X 10.3.x või
hilisema jaoks).
5. Klõpsake Add (Lisa).
6. Valige oma printer ning klõpsake Add (Lisa).
Kui teie printer ei ole nimekirjas, siis klõpsake
More Printers (Veel printereid) ning valige
ühendus, näiteks EPSON TCP/IP. Valige
nimekirjast oma printer ning seejärel klõpsake Add
(Lisa).
7. Veenduge, et Printer List (printerite nimekiri)
sisaldaks just lisatud printerit. Seejärel sulgege
Printer List (printerite nimekirja) dialoogiboks.

Märkus:
kui ilmub järgnev dialoogiboks, siis veenuge, et
teataja on SEIKO EPSON ja seejärel klõpsake
Unblock (Eemalda blokeering).
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Onlain User’s Guide
(Kasutusjuhend) kasutamine
Mida järgnevalt teha?
Pärast riistvara ülesseadmist ning draiveri
installeerimist vaadake oma printeri funktsioonide,
hoolduse, veaotsingu, tehniliste näitajate ning
valikuliste toodete kohta detailsemat informatsiooni
juhendist User’s Guide (Kasutusjuhend).

Onlain User’s Guide (Kasutusjuhend)
kasutamine

Eesti

See sisaldab detailset informatsiooni printeri
kasutamise ning valikuliste toodete kohta.
Juhendi User’s Guide (Kasutusjuhend) vaatamiseks
tehke töölaual topeltklõps ikoonil
ESPR7450_788X_9450_988X Juhend.
Windows keskkonnas saate juhendi User’s Guide
(Kasutusjuhend) avada ka läbi menüü Start. Klõpsake
Start, valige All Programs (Kõik programmid)
Windows XP/Vista korral või Programs
(Programmid) Windows 2000 korral. Valige
EPSON, seejärel valige EPSON Stylus Pro
7450_788X_9450_988X Juhend.
Märkus:
onlain juhendi lugemiseks peab teil arvutisse olema
installeeritud Adobe Acrobat Reader 5.0 või hilisem
versioon või Adobe Reader.
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