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Де шукати інформацію

Попередження, застереження та примітки
Дотримуйтеся вказівок, які наведено в даному посібнику:

Повідомлення про авторські права
Без попереднього письмового дозволу корпорації Seiko Epson жодну частину цього документа не можна відтворювати, зберігати в пошуковій системі 
або передавати в будь!якому вигляді й будь!якими засобами: електронними, механічними, фотографічними, шляхом відеозапису або іншим 
способом. Інформація, що міститься у даному документі, призначена тільки для використання з даним виробом. Корпорація Epson не несе 
відповідальності за будь!які наслідки застосування цієї інформації до інших принтерів. Ані корпорація Seiko Epson, ані її філії не несуть 
відповідальності за шкоду, збитки, витрати або видатки покупця цього продукту або третіх сторін, завдані в результаті аварій, неправильного або 
неналежного використання цього продукту, його несанкціонованих модифікацій, виправлень і змін, або (за винятком США) будь!якого відхилення 
від інструкцій з експлуатації й технічного обслуговування, наданих корпорацією Seiko Epson. Корпорація Seiko Epson не несе відповідальності за 
будь!яку шкоду або проблеми, що виникнуть у результаті використання будь!яких параметрів або будь!яких продуктів споживання, відмінних від 
тих, які призначені корпорацією Seiko Epson як Original Epson Products (оригінальні продукти Epson) або Epson Approved Products (продукти, 
затверджені корпорацією Epson). Корпорація Seiko Epson не несе відповідальності за будь!яку шкоду, завдану електромагнітним впливом будь!якого 
інтерфейсного кабелю, використаного у будь!який спосіб, якщо цей кабель не є продуктом, затвердженим корпорацією Seiko Epson. EPSON® – це 
зареєстрована торгова марка, а EPSON STYLUS™ і Exceed Your Vision — торгові марки корпорації Seiko Epson. PRINT Image Matching™ і логотип 
PRINT Image Matching є торговими марками корпорації Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Всі права захищено. 
USB DIRECT!PRINT™ і логотип USB DIRECT!PRINT є торговими марками корпорації Seiko Epson. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Всі 
права захищено. DPOF™ є торговою маркою компаній CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. і Matsushita Electric Industrial 
Co., Ltd. SDHC™ є торговою маркою. Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick та 
MagicGate Memory Stick Duo є торговими марками корпорації Sony. xD!Picture Card™ є торговою маркою компанії Fuji Photo Film Co., Ltd.
Zip® є зареєстрованою торговою маркою Iomega Corporation. BLUETOOTH® є торговою маркою, що належить Bluetooth SIG, Inc., та ліцензованою 
корпорацією Seiko Epson Corporation. 
Загальне зауваження Інші назви продуктів, використані тут, призначені лише для ідентифікації і можуть бути торговими марками відповідних 
власників. Корпорація Epson відмовляється від будь!яких або всіх прав на ці торгові марки.

Друковані посібники

Встановлення

Спочатку ознайомтеся з цим аркушем.
На цьому аркуші міститься інформація про налаштування принтера та 
встановлення програмного забезпечення.

Посібник основних операцій – інструкція щодо 
використання пристрою без комп'ютера

У цьому посібнику міститься інформація щодо користування принтером 
без підключення до комп'ютера, в тому числі, інструкції щодо копіювання 
документів та друк з карток пам'яті, а також про друк на CD/DVD.
Якщо при використанні принтера у вас виникли проблеми, зверніться до 
розділу "Усунення несправностей" в цьому посібнику. 

Електронні посібники

Посібник користувача

В цьому посібнику містяться інструкції щодо друку та сканування при 
підключенні пристрою до комп'ютера, а також інформація про 
програмне забезпечення.
Цей посібник є на компакт!диску з програмним забезпеченням і 
встановлюється автоматично при інсталяції програмного забезпечення. 
Щоб ознайомитися з цим посібником, двічі клацніть піктограму на 
робочому столі вашого комп'ютера.

Електронна довідкова система

Для всіх програм, які містяться на компакт!диску з програмним 
забезпеченням, скомпоновано довідкові системи. З неї можна отримати 
детальну інформацію щодо кожного з застосувань.

w Попредження: Попереджень слід ретельно дотримуватися, щоб уникнути тілесних 
ушкоджень.

c Застереження: Застережень треба дотримуватися, щоб уникнути пошкодження 
устаткування.

Примітка: Примітки містять важливу інформацію і корисні поради щодо експлуатації 
принтера.

Порада: Поради містять підказки щодо використання принтера.

(цей 
посібник)
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Важливі вказівки з 
безпеки
Перед використанням принтера, прочитайте 
ці вказівки і дотримуйтесь їх.
■ Користуйтеся лише шнуром живлення, який 

додається до принтера. Використання 
іншого шнура може призвести до пожежі 
або ураження електричним струмом. Не 
використовуйте шнур з іншими приладами.

■ Перевірте, чи відповідає шнур живлення 
місцевим стандартам безпеки. 

■ Використовуйте джерело живлення лише 
того типу, який вказано на етикетці 
пристрою.

■ Розташуйте принтер біля розетки, щоб 
пристрій легко було відключити від мережі.

■ Не користуйтеся пошкодженим або 
зношеним шнуром живлення.

■ Перевірте, чи не перевищує загальна сила 
току пристрою, під'єднаного до подовжувача 
або настінної розетки, допустимих 
показників. 

■ Уникайте місць зі швидкими змінами 
температури та вологості, які зазнають 
впливу ударів або вібрації, а також  місць, де 
багато пилу.

■ Не перекривайте доступ повітря до отворів у 
корпусі пристрою і не встромляйте сторонні 
предмети в гнізда.

■ Встановлюйте принтер на рівну стійку 
поверхню, яка в усіх напрямках перевищує 
габарити пристрою. Пристрій не буде 
працювати нормально, якщо він 
встановлений на похилій поверхні. 
Встановлюйте принтер на відстані 
щонайменше 10 см від стіни для 
забезпечення належної вентиляції.

■ Не відкривайте сканер під час копіювання, 
друку або сканування.

■ Не торкайтесь плоского білого кабелю 
усередині принтера.

■ Не проливайте на принтер рідину.
■ Не застосовуйте всередині принтеру або біля 

нього аерозолі, які містять легкозаймисті 
гази. Це може призвести до пожежі.

■ Не намагайтеся самостійно проводити 
технічне обслуговування принтера, якщо це 
спеціально не обумовлено в документації.

■ Відключіть принтер і залишіть 
обслуговування для кваліфікованого 
персоналу за таких умов: пошкодження 
дроту живлення чи вилки, потрапляння 
рідини у принтер, падіння принтера чи 
пошкодження корпусу, ненормальна робота 
принтера чи постійна зміна продуктивності.

■ При зберіганні або транспортуванні 
принтеру, не нахиляйте його, не ставте на бік 
і не перевертайте, інакше з картриджів 
може витекти чорнило.

■ Будьте обережними, щоб не защемити 
пальці, закриваючи блок сканера.

■ Не натискайте сильно на планшет під час 
друку документів.

Запобіжні заходи при 
використанні чорнильних 
картриджів
■ Зберігайте чорнильні картриджі в місцях, 

недоступних для дітей, не пийте чорнило.
■ Якщо чорнило потрапило на шкіру, ретельно 

змийте його водою з милом. Якщо чорнило 
потрапило в очі, негайно змийте його водою. 
Якщо після цього залишаються неприємні 
відчуття або погіршиться зір, негайно 
зверніться до лікаря.

■ Не струшуйте картриджі, відкривши 
упаковку; це може призвести до витікання 
чорнил.

■ Якщо картридж виймається з принтера, але 
буде згодом використовуватися, захистіть 
отвір для подачі чорнил від пересихання і 
зберігайте картридж у тих же умовах, що й 
принтер. Не торкайтеся картриджа, отвору 
для подачі чорнил або зони біля нього.
Вказівки з безпеки 3



Функції панелі керування

Панель керування

Дизайн панелі керування змінюється залежно від місця розташування.

Кнопки

* Детальніше про елементи кожного з режимів можна дізнатись, переглянувши “Основні 
параметри” на стор. 38.

Кнопка Функція Кнопка Функція

a P On Вмикає та вимикає 
принтер.

f x Menu * Показує детальні 
настройки для кожного 
з режимів.

b Mode * Перемикає між 
режимами r Copy, 
s Memory Card та 
v Specialty Print.

(Обраний режим 
блимає.)

g u d

l r

4'напрям'
ний регу'
лятор

Обирає елементи 
фотографій та меню.

OK Активує обрані вами 
настройки.

h y Back Скасовує поточну 
операцію та 
повертається до 
попереднього меню.

c  F Запускає програми 
обслуговування та міняє 
інші настройки.

i x Start* Запускає копіювання та 
друк.

d G Міняє перегляд 
фотографій на 
РК'екрані або зменшує 
фотографії.

j y Stop/Clear Зупиняє копіювання або 
друк чи скидає 
настройки, яки ви 
зробили.

e Copies 
(+ та ')

Виставляє кількість 
копій або міняє ділянку 
для зменшення.

a b c d e f g h i j
4 Функції панелі керування
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РК�екран
Примітка
На РК'екрані може бути кілька яскравих або темних цяточок та через свої показники мати 
нечітку яскравість. Це нормально, і не означає, що екран якось пошкоджено.

Користування РК+екраном
Дотримуйтесь інструкцій, що подано нижче, та міняйте меню настройок і фотографії на 
РК!екрані.

Функція енергозбереження
Якщо протягом 3 хвилин не натискати жодних кнопок, принтер перейде в неактивний режим 
або розпочнеться слайдшоу, якщо Screen Saver Settings (Настройки екрана) встановлено на 
Memory Card Data (Дані картки пам'яті).
Після 13 хвилин неактивного режиму екран повернеться в енергозбережний режим та 
індикатори Mode вмикатимуться та вимикатимуться за годинниковою стрілкою.
Натисніть будь!яку кнопку (окрім P On), щоб повернути екран у попередній режим.

Змінює спосіб перегляду фотографій на РК+екрані
Можна перемкнути показ за допомогою G.

a Скористуйтеся Copies + або (, щоб установити 
кількість копій обраного фото.

b Натисніть l або r для вибору елемента 
настройки.

c Натисніть u або d для вибору елемента меню. 
Підсвічена частина переміщується догори або 
вниз.

d Натисніть r, щоб відкрити список елементів 
настройки. Натисніть u або d для вибору 
елемента меню, а тоді натисніть OK.

e Натисніть l або r, щоб поміняти фотографію, 
яка висвічується на РК'екрані.

Перегляд однієї фотографії та її 
інформації

Перегляд 9 фотографій без 
інформації

b
a

c,d

b,d,e

a

a

e

d
c

c

Функції панелі керування 5



Робота з папером

Вибір паперу
Перед початком друку необхідно встановити правильний тип паперу. Цей важливий параметр 
визначає, як саме чорнило буде наноситися на папір.

Примітка
❏ Наявність особливого паперу залежить від місця розташування.

❏ На веб'сайті компанії Epson можна знайти номери деталей наступних основних видів паперу 
Epson.

Виберіть тип паперу з наведеного нижче списку і визначте відповідні параметри.

* Можна користуватися папером щільністю від 64 до 90 г/м2.

** У деяких випадках папір може бути недоступним.

Тип паперу Настройка 
типу паперу

Ресурс завантаження

Звичайний папір * Plain Paper 
(Звичайний 
папір)

12 мм

Epson Premium Ink Jet Plain Paper 100 аркушів

Epson Bright White Ink Jet Paper 80 аркушів

Epson Matte Paper'Heavyweight Matte (Матовий) 20 аркушів

Epson Photo Quality Ink Jet Paper 100 аркушів

Epson Premium Glossy Photo Paper Prem. Glossy 20 аркушів

Epson Premium Semigloss Photo Paper

Epson Ultra Glossy Photo Paper Ultra Glossy 20 аркушів

Epson Glossy Photo Paper Photo Paper 
(Фотопапір)

20 аркушів

Epson Photo Stickers 4 *** Sticker16 
(Наклейки16)

1 аркуш

Epson Photo Stickers16 *** 1 аркуш
6 Робота з папером
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Завантаження паперу
1. Відкрийте пюпітр і висуньте надставку.

2. Відкрийте передню кришку.

3. Витягніть передній лоток.

Примітка
Переконайтеся, що передній лоток 
перебуває у положення паперу (нижнє 
положення). Якщо ні, підніміть важіль 
лотка у положення переднього лотка.

4. Посуньте краї напрямної.

5. Завантажувати аркуші необхідно 
коротшим боком, навіть для друку 
зображення альбомного типу, стороною 
для друку догори.

6. Розташуйте перед закладками.

Той бік паперу, який призначений 
для друку, часто виглядає білішим 
за інший бік.
Робота з папером 7



7. Зсуньте рамки, що спрямовують аркуші, 
ліворуч. Товщина стосу не повинна 
перевищувати позначку зі c стрілкою на 
внутрішній стороні лівої рамки.

Виконайте наступні інструкції із 
завантаження паперу А4.

10 × 15 cм (4 × 6 дюймів) та 
13 × 18 cм (5 × 7 дюймів)

A4
8 Робота з папером
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c Застереження
Зберігайте лоток для CD/DVD в надійному 
місці. Деформований або пошкоджений 
лоток для CD/DVD може призвести до 
некоректної роботи принтера.

Примітка
❏ Дані, музика або відео мають бути 

записані на CD/DVDs до друку.

❏ Волога на поверхні для друку може 
призвести до розмитості.

❏ Відбитки на поверхні можуть легко 
розмитися відразу після друку.

❏ Перш ніж користуватися або торкатися 
віддрукованої поверхні на CD/DVD слід 
переконатися, що вона повністю суха.

❏ Не сушіть CD/DVD під прямими 
сонячними променями.

❏ Якщо на лоток для CD/DVD або на 
внутрішні компоненти принтера 
потрапило чорнило, його негайно слід 
витерти.

❏ Щоб друкувати на 8'cм міні'CD, 
користуйтеся ПЗ EPSON Print CD на 
CD'ROM. Зверніться в інтерактивному 
режимі до Посібника користувача.

Завантаження 
CD/DVD
1. Закрийте надставку для переднього лотка.

2. Опустіть важіль лотка, поки передній 
лоток не підніметься у положення 
CD/DVD (верхнє положення).

c Застереження
Не рухайте важіль лотка, коли принтер 
працює.

3. Заберіть 8!cм адаптер CD/DVD і 
розмістіть диск CD/DVD в лоток.

Етикеткою вгору.
Робота з CD/DVD 9



4. Вставте лоток у принтер.

Видалення CD/DVD
1. Переконайтеся, що принтер не друкує.
2. Вийміть лоток для CD/DVD, рівно 

витягаючи його з переднього лотка.
3. Підніміть важіль лотка у положення 

переднього лотка.

Кожен край лотка 
CD/DVD вставлено у 
підпірки.
10 Робота з CD/DVD
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Примітка
❏ Розміри копії можуть не збігатися з 

розмірами оригіналу зображення.

❏ Залежно від типу паперу якість друку 
може погіршуватися у верхній і нижній 
частинах відбитку, ці області можуть 
також виявитись розмазаними.

Розміщення 
оригіналів на 
планшеті
1. Відкрийте кришку та розмістіть оригінал 

лицевою стороною вниз горизонтально на 
планшеті. 

2. Обережно закрийте кришку.

Порада
Якщо ви хочете скопіювати товстий або 
великий документ, можна зняти кришку.

Копіювання 
фотознімків

Можна робити копії від 30 × 40 мм до 
127 × 178 мм. Ви так само можете копіювати 
одночасно дві фотографії.
1. Натисніть v Specialty Print.

2. Виберіть Reprint/Restore Photos 
(Передрукувати/відновити фотографії), 
тоді натисніть OK.

Фотографії або документ:

CD/DVD:

Відкрийте її і 
потягніть догори.
Копіювання 11



3. Натисніть OK.

Примітка
❏ Якщо фотографії зблякли з часом, 

виберіть On, щобо трохи їх освіжити.

❏ При встановленні Restoration 
(Реставрація) на On для звичайного 
кольорового фото, відбиток може 
виявитися не зовсім таким, як ви 
очікували.

4. Знову натисніть OK. Відбувається 
перегляд вашого відбитка.

5. Вкажіть кількість копій.
6. Натисніть x Menu та поміняйте 

параметри (& “Настройки друку для 
повторного друку/Відновлення 
фотографій” на стор. 43). Потім натисніть 
OK.

7. Натисніть x Start.

Примітка
Якщо текст документа виходить за межі 
аркуша, трошки посуньте оригінал на 
планшеті.

Копіювання декількох 
фотографій
Розмістіть кожну фотографію горизонтально.

Примітка
❏ Ви можете одночасно копіювати дві 

10 × 15 cм (4 × 6 дюймів) фотографії. 
Якщо якийсь куток фотографії не видно, 
спробуйте скопіювати кожну фотографі 
окремо.

❏ Покладіть фотографію на відстані 5 мм від 
кута планшета. Так само при копіюванні 
двох фотографій, розташовуйте кожну на 
відстані 5 мм одна від одної.

❏ Ви можете одночасно копіювати декілька 
фотографій різних розмірів до 30 × 40 мм.

Зменшення та збільшення 
фотографій

Ви можете вирізати решту фотографії та 
віддрукувати тільки головний об'єкт.
1. Натисніть v Specialty Print.
2. Зверніться до “Копіювання фотознімків” 

на стор. 11 та виконайте кроки від 2 до 4.

3. Натисніть G. З'явиться екран для 
вирізання.

4. Скористайтеся наступною кнопкою для 
встановлення ділянки для вирізання.

Примітка
x Menu доступно лише в режимі 
Memory Card.

5 мм

5 мм

5 мм

Копії +, ( Поміняйте розмір 
рамки.

u, d, l, r Перемістіть рамку.

x Menu Перекрутіть рамку.
12 Копіювання
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5. Натисніть OK для підтвердження 
обрізаного зображення.

Примітка
Для повторної корекції рамки, натисніть 
y Back, щоб повернутися до 
попереднього екрана.

6. По закінченні перегляду обрізаного 
зображення, натисніть OK.

Примітка
З'явиться значок  на обрізаному 
зображенні. 

7. Вкажіть кількість копій.
8. Натисніть x Menu та поміняйте 

параметри (& “Настройки друку для 
повторного друку/Відновлення 
фотографій” на стор. 43). Потім натисніть 
OK.

9. Натисніть x Start.

Копіювання 
документів

1. Натисніть r Copy.

2. Виберіть настройки копіювання 
(& “Режим копіювання” на стор. 38).

3. Натисніть x Menu та поміняйте 
параметри (& “Настройки друку для 
режиму копіювання” на стор. 39). Потім 
натисніть OK.

Порада
Якщо CD/DVD Copy (CD/DVD 
Копіювати) обрано параметром Layout 
(Орієнтація), надрукуйте спершу 
пробний варіант. Оберіть Plain Paper 
(Звичайний папір) параметром Paper 
Type (Тип паперу) та завантажте 
звичайний папір.

4. Натисніть x Start.

Примітка
Якщо текст документа виходить за межі 
аркуша, трошки посуньте оригінал на 
планшеті.

Оберіть Color (Колір) для кольорових 
фотографій або B&W (Ч&Б для 
чорно!білих копій).

Оберіть тип документа.

Виберіть параметр орієнтації.

Вкажіть кількість копій.
Копіювання 13



Друк з картки пам’яті
Використання картки 
пам'яті
Вставляння картки пам’яті
Примітка
Якщо цифрова камера підключена до 
принтера, відключіть її перед вставлянням 
картки пам’яті.

1. Відкрийте кришку гнізда картки пам’яті.

2. Переконайтеся, що в гніздах немає 
жодної картки пам'яті. Тоді вставте 
картку пам'яті.

c Застереження
❏ Не вставляйте більше однієї картки 

пам’яті за раз.

❏ Не намагайтеся силою вставити 
картку пам'яті до кінця у гніздо. Картки 
пам’яті вставляються не до кінця.

❏ Переконайтеся, що перевірено 
напрямок вставляння картки, а якщо 
картці потрібен адаптер, то 
переконайтеся, що його приєднано 
перед вставлянням картки. Інакше, 
можливо, не вдасться витягнути 
картку з принтера.

CompactFlash
Microdrive

Картка xD'Picture
Картка xD'Picture тип M
Картка xD'Picture тип Н
14 Друк з картки пам’яті
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3. Переконайтеся, що індикатор картки 
пам'яті блимає, а потім світиться.

Картка пам’яті SD 
Картка пам’яті SDHC
MultiMediaCard

Картка miniSD*
Картка miniSDHC*

Картка microSD*
Картка 
microSDHC*

(* Потрібен адаптер)

Memory Stick
Memory Stick PRO
MagicGate Memory Stick

(* Потрібен адаптер)

Memory Stick Duo*
Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo*

Memory Stick Micro*

Індикатор 
картки 
пам’яті
Друк з картки пам’яті 15



Витягання картки пам’яті
1. Переконайтеся, що індикатор картки 

пам’яті не блимає.
2. Витягніть картку пам’яті, потягнувши її 

прямо.

Друк фотографій
1. Натисніть s Memory Card.

2. Виберіть одну з настройок у такій таблиці 
для перегляду/друку фотографій, тоді 
натисніть OK. Виконайте настройки 
внизу для вибору фотографій і виберіть 
число копій.

3. Натисніть x Menu та змініть параметри 
(& “Настройки друку для режиму картки 
пам'яті” на стор. 40). Tоді натисніть OK.

4. Натисніть x Start.

Порада
Коли друкуєте аркуш з наклейками, і 
надруковані зображення не в центрі, можна 
налаштувати місце друку таким чином.

Примітка
Цей принтер зберігає настройки навіть 
після вимикання.

Зменшення та збільшення 
фотографії

1. Натисніть s Memory Card.

Параметр Інструкції

View and 
Print 
Photos 
(Пере'
гляд і 
друк фо'
тографій)

Вибір фотографії та встанов'
лення числа копій.

Print All 
Photos 
(Друкува'
ти всі фо'
тографії)

Встановлення числа копій 
для всіх фотографій.
Якщо бажаєте встановити 
число копій для кожної фото'
графії окремо, натисніть OK 
і встановіть число копій.

Print by 
Date 
(Друкува'
ти за да'
тою)

Виберіть дату і натисніть r, 
щоб розмістити позначку, 
тоді натисніть OK.
Якщо бажаєте встановити 
число копій для всіх фото'
графій, просто встановіть 
число копій.
Якщо бажаєте встановити 
число копій для кожної фото'
графії окремо, натисніть OK 
і встановіть число копій.

Print Index 
Sheet 
(Друк 
контроль'
ного ар'
куша)

Див. “Вибір і друк фотографій 
з використанням контроль'
ного аркуша” на стор. 17.

Slide 
Show 
(Слайд'
шоу)

Ваш принтер може показу'
вати фотографії з картки 
пам’яті у послідовності. Коли 
побачите фотографію, що 
захочете надрукувати, на'
тисніть OK і встановіть чис'
ло копій.
Якщо бажаєте друкувати до'
даткові фотографії, виберіть 
фотографію для друку. Тоді 
встановіть число копій.

Scan to 
Memory 
Card 
(Сканува'
ти в карт'
ку пам'яті)

Див. “Сканування фотографії 
/ документа” на стор. 24.

1. Натисніть F.

2. Виберіть CD/Sticker Position 
(CD/позиція наклейки), тоді натисніть 
OK.

3. Виберіть Stickers (Наклейки), тоді 
натисніть r.

4. Виберіть наскільки (у міліметрах) 
посунути позицію для друку.

5. Натисніть OK. Тоді спробуйте друкувати 
знову.

Параметр Інструкції
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2. Виберіть View and Print Photos 
(Перегляд і друк фотографій), тоді 
натисніть OK.

3. Виберіть фотографію для зменшення.
4. Натисніть G.
5. Зверніться до “Зменшення та збільшення 

фотографій” на стор. 12 і виконайте кроки 
з 4 до 7.

6. Натисніть x Menu та поміняйте 
параметри (& “Настройки друку для 
режиму картки пам'яті” на стор. 40). 
Потім натисніть OK.

7. Натисніть x Start.

Друк з різними рамками

До фотографій можна додавати кольорові 
рамки.
1. Виберіть рамки P.I.F. з програмного 

забезпечення на диску CD!ROM, що 
надається разом з принтером і 
використайте EPSON PRINT Image 
Framer Tool, щоб зберегти на картці 
пам’яті. Для отримання докладнішої 
інформації див. довідку програмного 
забезпечення.

Примітка
Залежно від вашого розташування 
EPSON PRINT Image Framer Tool і рамки 
P.I.F. можуть на надаватися у 
програмному забезпеченні на диску 
CD'ROM.

2. Завантажте відповідний папір для 
розміру рамки (& стор. 7).

3. Вставте картку пам’яті з фотографіями і 
рамками P.I.F. (& стор. 14).

4. Якщо бажаєте надрукувати фотографії, 
використовуючи уже призначені рамки 
P.I.F., натисніть OK.
Якщо бажаєте вибрати рамки P.I.F. на 
картці пам’яті, натисніть y Back. Тоді 
виберіть фотографію з параметром View 
and Print Photos (Перегляд і друк 
фотографій) і рамку P.I.F. як настройку 
Layout (Орієнтація) (& “Друк 
фотографій” на стор. 16).

5. Виберіть фотографію і рамку P.I.F., тоді 
натисніть OK.

Примітка
❏ Натисніть OK знову, щоб перевірити 

як виглядають фотографії у рамці.

❏ Рамки P.I.F. уже призначено для 
кожної фотографії, тому не можна їх 
змінити.

6. Вкажіть кількість копій.
7. Натисніть x Menu та поміняйте 

параметри (& “Настройки друку для 
режиму картки пам'яті” на стор. 40). 
Потім натисніть OK.

8. Натисніть x Start.

Друк з настройками DPOF
Якщо камера підтримує DPOF, то це можна 
використовувати для попереднього вибору 
фотографій і числа копій для друку, коли 
картка пам’яті у камері. Докладнішу 
інформацію див. у посібнику з вказівками для 
користувача камери.
1. Вставте картку пам’яті з даними DPOF 

(& стор. 14).
2. Натисніть OK.
3. Натисніть x Menu та поміняйте 

параметри (& “Настройки друку для 
режиму картки пам'яті” на стор. 40). 
Потім натисніть OK.

4. Натисніть x Start.

Вибір і друк фотографій 
з використанням 
контрольного аркуша
Контрольний аркуш можна використовувати 
для вибору фотографій, які бажаєте 
надрукувати.
Друк з картки пам’яті 17



Друк контрольного аркуша

Вибір фотографій з контрольного 
аркуша

Сканування контрольного аркуша

Друк вибраних фотографій

1. Друк контрольного 
аркуша
1. Завантажте кілька аркушів звичайного 

паперу формату A4 (& стор. 7).
2. Натисніть s Memory Card.

3. Виберіть Print Index Sheet (Друк 
контрольного аркуша), тоді натисніть OK.

4. Переконайтеся, що вибрано Print Index 
Sheet (Друк контрольного аркуша).
18 Друк з картки пам’яті
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5. Виберіть потрібні фотографії. Потім 
натисніть OK.

6. Натисніть x Start.

Примітка
Переконайтеся, що позначка трикутника 
у верхньому лівому кутку контрольного 
аркуша надрукована правильно. Якщо 
контрольний аркуш надрукований 
неправильно, принтер не зможе 
сканувати його.

2. Вибір фотографій з 
контрольного аркуша
На контрольному аркуші за допомогою 
ручки з темним чорнилом чи олівця 
заповніть овали і виберіть фотографії.

1. У розділі 1 виберіть розмір паперу 
(& стор. 6).

2. Виберіть, друкувати фотографії з полями 
чи без них.

3. Заповніть овал  , щоб включити 
додатковий штамп з датою.

4. У розділі 2 виберіть All (Усі) для друку 
однієї копії кожної фотографії чи 
заповніть число під кожною фотографією, 
щоб вибрати 1, 2 чи 3 копії.

3. Сканування 
контрольного аркуша та 
друк вибраних 
фотографій
1. Розмістіть контрольний аркуш лицьовим 

боком донизу на планшеті, щоб верхня 
частина документа лежала на лівому краю 
планшета.

2. Закрийте кришкою документ.
3. Завантажте розмір фотопаперу, 

відзначеного на контрольному аркуші 
(& стор. 7).

Примітка
Переконайтеся, що ви використовуєте 
ультраглянцевий фотопапір, глянцевий 
фотопапір преміум чи напівглянцевий 
фотопапір преміум.

4. Переконайтеся, що на РК!екрані вибрано 
Print Photos from Index Sheet (Друк 
фотографій з контрольного аркуша), тоді 
натисніть x Start.

Примітка
Якщо у вас кілька контрольних аркушів, 
чекайте щоразу, поки друк не 
завершиться. Тоді повторіть згадані 
вище кроки і друкуйте з кожного 
додаткового аркуша.

Друк на CD/DVD
Налаштування і друк
1. Натисніть v Specialty Print.

Діапа+
зон

Опис

All 
Photos 
(Усі фо'
тографії)

Друкує всі фотографії, збере'
жені на картці пам'яті.

Latest 30 
(Останні 
30)

Друкує 30, 60 чи 90 фотогра'
фій з останньої у порядку за 
назвами файлів.

Latest 60 
(Останні 
60)

Latest 90 
(Останні 
90)

Правильно:

НЕпра!
вильно:
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2. Виберіть Print on CD/DVD (Друк на 
CD/DVD), тоді натисніть OK.

3. Натисніть x Menu та поміняйте 
параметри (& “Настройки друку на 
CD/DVD” на стор. 44). Потім натисніть 
OK.

Порада
Якщо спершу ви друкуєте пробний 
зразок на папері, виберіть Plain Paper 
(Звичайний папір) як параметр Paper 
Type (Тип паперу).

4. Вибір фотографії та встановлення числа 
копій.

Примітка
При виборі фотографій для параметра 
орієнтації 4(up (4), 8(up (8) чи 12(up 
(12) не потрібно вибирати максимальне 
число фотографій. Невикористані 
ділянки орієнтації будуть порожніми.

5. Натисніть x Start.

Налаштування ділянки 
друку

Налаштування діаметра
1. Натисніть v Specialty Print.
2. Виберіть Print on CD/DVD (Друк на 

CD/DVD), тоді натисніть OK.
3. Натисніть x Menu.
4. Виберіть CD Inner(Outer (Зовнішній – 

внутрішній CD), тоді натисніть r.
5. Встановіть внутрішній діаметр (Inner) та 

зовнішній (Outer) з інтервалом 1 мм.

Примітка
Протягом друку в таких ділянках диска 
диск чи лоток CD/DVD може 
забруднитися чорнилом.

6. Натисніть OK, тоді спробуйте знову 
друкувати.

Внутрішній 18'46 мм

Зовнішній 114'120 мм

Внутрішня 
центральна 
ділянка

18'42 мм

Зовнішня 
периферійна 
ділянка

117'120 мм
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Налаштування положення 
друку
1. Натисніть F.
2. Виберіть CD/Sticker Position 

(CD/позиція наклейки), натисніть OK.
3. Виберіть CD/DVD, тоді натисніть r.
4. Виберіть наскільки (у міліметрах) 

посунути позицію для друку.

5. Натисніть OK, тоді спробуйте знову 
друкувати.

Примітка
Цей принтер зберігає настройки навіть 
після вимикання.

Друк на обкладинці 
диска CD/DVD
1. Завантажте папір формату A4.
2. Натисніть v Specialty Print.

3. Виберіть Print on CD/DVD (Друк на 
CD/DVD), тоді натисніть OK.

4. Натисніть x Menu.
5. Виберіть CD Jacket (Обкладинка CD) як 

параметр Media Type (Тип носія) і 
змініть настройки (& “Настройки друку 
на CD/DVD” на стор. 44). Потім 
натисніть OK.

6. Вибір фотографії та встановлення числа 
копій.

7. Натисніть x Start.

Налаш+
тування

Опис

1. Угору
3. Униз

Посунути положення друку 
CD/DVD угору чи вниз. 
Можна налаштувати крок у 
0,1 мм від 0,0 до 2,0 мм.

2. Пра'
воруч
4. Ліворуч

Посунути положення друку 
CD/DVD праворуч чи лів'
оруч. Можна налаштувати 
крок у 0,1 мм від 0,0 до 2,0 
мм.
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Друк із зовнішнього пристрою
Ви можете друкувати фотографії з таких 
зовнішніх пристроїв, як наприклад, цифрова 
камера, мобільний телефон або з пристрою 
накопичення USB за допомогою USB!кабелю

Порада
За додатковою інформацією про адаптер 
для фотодруку BLUETOOTH Photo Print 
Adapter, звертайтеся в інтерактивному 
режимі до посібника користувача.

З пристрою 
накопичення
Примітка
❏ Підтримуються не всі USB'пристрої. За 

додатковою інформацією звертайтеся до 
місцевого дилера.

❏ Можливо, деякі фотографії, що було 
збережено за допомогою іншого 
пристрою, а не цього принтера, не 
вдасться роздрукувати.

1. Під'єднайте свій пристрій до принтера 
(& “Користування зовнішнім пристроєм 
накопичення” на стор. 24).

2. Вийміть будь!які картки пам’яті з 
принтера.

3. Як побачите екран, виберіть папку, з якої 
слід друкувати, а тоді натисніть OK.

4. Друк із картки пам'яті відбувається за 
цією ж схемою (& “Друк фотографій” на 
стор. 16).

Використання 
PictBridge або USB 
DIRECT+PRINT
Технології PictBridge і USB DIRECT!PRINT 
дають змогу друкувати фотографії, 
підключаючи цифрову камеру напряму до 
принтера.
Цифрова камера та фотознімки повинні 
відповідати наступним вимогам:

1. Переконайтеся, що друк здійснюється не 
з комп'ютера.

2. Вийміть будь!які картки пам’яті з 
принтера.

3. Натисніть F.
4. Виберіть PictBridge Setup (Настройка 

PictBridge), а тоді натисніть OK.
5. Зробіть настройки принтера 

(& “Настройки друку для режиму картки 
пам'яті” на стор. 40). Потім натисніть OK.

6. Приєднайте кабель USB вашої камери до 
відповідного порту на передньому боці 
принтера.

Сумісніть PictBridge або USB 
DIRECT'PRINT

Формат 
файлів

JPEG

Розмір 
зображення

80 × 80 пікселів до 
9200 × 9200 пікселів

 USB!порт
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7. Увімкніть камеру та виберіть з її 
допомогою фотознімки для друку. 
Задайте всі необхідні параметри та 
надрукуйте фотознімки. Докладнішу 
інформацію див. у посібнику користувача 
камери. 

Примітка
❏ Залежно від настроювань принтера та 

цифрової камери, окремі комбінації 
параметрів "тип паперу" та "формат 
паперу" можуть не підтримуватись.

❏ Під час друку відбитку деякі 
настроювання цифрової камери 
можуть бути не відтворені. 
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Збереження даних
Ви можете зберегти відскановані фотографії 
та документи безпосередньо на картці 
пам'яті у форматі JPEG чи PDF. Так само ви 
можете зберегти фотографії з картки пам'яті 
на зовнішньому пристрої накопичення за 
допомогою USB!кабелю.

Сканування 
фотографії / 
документа
1. Натисніть s Memory Card.

2. Виберіть Scan to Memory Card 
(Сканування в картку пам'яті), тоді 
натисніть OK.

3. Зробіть наступні настройки.

4. Натисніть OK. Документ відскановано та 
збережено у папці EPSCAN на картці 
пам'яті. 
По закінченні сканування, ви побачите 
підтвердження на екрані. Запам'ятайте 
назву зображення та його розташування 
на картці. 

c Застереження
❏ Не відкривайте блок сканера під час 

сканування; це може пошкодити принтер.

❏ Не видаляйте картки або не вимикайте 
принтер, доки блимає індикатор картки 
пам'яті, оскільки це може призвести до 
втрати даних.

Примітка
Якщо текст документа виходить за межі 
аркуша, трошки посуньте оригінал на 
планшеті.

Користування 
зовнішнім пристроєм 
накопичення
Ви можете копіювати зображення з картки 
пам'яті у зовнішній пристрій накопичення, 
такі як, Zip, перезаписний CD!R/RW (зі 
з'єднанням USB), MO drive, або USB flash.

Примітка
Підтримуються не всі USB'пристрої. За 
додатковою інформацією звертайтеся до 
місцевого дилера.

1. Якщо принтер під'єднаний до 
комп'ютера, від'єднайте USB!кабель та 
вимкніть комп'ютер. 

Параметр Опис

Format 
(Формат)

Виставте JPEG або PDF.

Scan Area 
(Ділянка 
сканування)

Якщо краї фотографії 
яскраві, виберіть Max 
Area (Максимальна 
ділянка). Або виберіть 
Auto Cropping 
(Автозменшення).

Original 
(Оригінал)

Виберіть тип оригіналу, 
який ви поклали на 
планшет.

Quality 
(Якість)

Обрати якість 
відсканованого 
документа.
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2. Приєднайте кабель USB вашого 
пристрою накопичення до відповідного 
порту на передньому боці принтера. (При 
користуванні зовнішнім приводом його 
слід під'єднувати напряму.) Тоді вставте 
свій носій у пристрій накопичення.

3. Натисніть F. 
4. Виберіть Backup Memory Card 

(Картка пам'яті), тоді натисніть OK.
5. Виберіть Backup Memory Card 

(Картка пам'яті), тоді натисніть OK.
6. Стежте за повідомленнями на РК!екрані.

Примітка
При збереженні фотографій на 
CD'R/RW, принтер створює окрему 
папку для кожної сесії збереження. Ви 
можете зберегти кілька сесій на 
CD'R/RW.
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Заміна чорнильних картриджів
Заходи безпеки
w Попередження:
Якщо чорнило потрапило на руки, ретельно 
вимийте їх водою з милом. Якщо чорнило 
потрапило в очі, негайно змийте його 
водою. Якщо після цього залишаються 
неприємні відчуття або погіршиться зір, 
негайно зверніться до лікаря.

■ Забороняється переміщати руками 
друкувальну голівку.

■ Якщо хоч один картридж порожній, то не 
можна друкувати, навіть якщо решта 
картриджів містять чорнила. 

■ Не виймайте порожній картридж, доки не 
будете мати іншого на заміну, інакше 
чорнило, яке залишилося в соплах голівки, 
може висохнути.

■ Після кожного встановлення певна 
частина чорнила витрачається на 
автоматичну перевірку придатності 
картриджів.

■ Для максимальної ефективності 
застосування чорнил вийміть чорнильний 
картридж, коли ви готові його замінити. 
Картриджі з низьким рівнем чорнил не 
можуть використовуватися після 
повторного встановлення.

■ Рекомендується використовувати лише 
оригінальні чорнильні картриджі Epson. 
Використання чорнил інших виробників 
може призвести до пошкоджень, які не 
передбачені гарантією компанії Epson, і за 
певних обставин можуть стати причиною 
непередбачуваної поведінки принтера. 
Компанія Epson не гарантує якість і 
надійність чорнила інших виробників. 
Якщо використовуються чорнила інших 
виробників, статус чорнильного 
картриджа може не відображатись.

Видалення та 
встановлення 
чорнильних 
картриджів
Перед тим як вийняти картридж, 
переконайтеся, що у вас є новий картридж на 
заміну. Якщо ви розпочали заміну 
картриджа, то повинні виконати всі дії 
одразу. 

Примітка
❏ Не відкривайте упаковку чорнильного 

картриджа, доки не будете готові 
встановити його в принтер. Картридж 
зберігається у вакуумній упаковці для 
підтримки його надійності.

❏ Переконайтеся, що передній лоток 
перебуває у положення паперу (нижнє 
положення) (& стор. 7).

1. Виконайте одну за наступний дій:
■ Якщо чорнильний картридж 

закінчився:
Подивіться на РК!екран, що дізнатись, 
який картридж слід поміняти, тоді 
натисніть OK.

■ Якщо чорнильний картридж не 
закінчився:
Натисніть F. Виставте Maintenance 
(Обслуговування), а тоді натисніть OK. 
Виставте Change Ink Cartridge 
(Заміна чорнильного картриджа), а тоді 
натисніть OK.

2. Відкриття блоку сканера.
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c Застереження
Не відкривайте блок сканера, коли 
кришка планшету відкрита.

3. Відкрийте кришку картриджа.

c Застереження
Не намагайтеся відкрити кришку 
картриджа, коли друкувальна голівка 
рухається. Дочекайтеся повної зупинки 
друкувальної голівки в позиції заміни.

4. Стисніть виступи та потягніть прямо 
догори.

c Застереження
Не заправляйте картриджі чорнилом. 
Продукти інших виробників можуть 
призвести до пошкоджень, які не 
передбачені гарантією компанії Epson, і 
за певних обставин, можуть стати 
причиною непередбачуваної поведінки 
принтера.

Примітка
Якщо картридж не виймається, потягніть 
його вгору з більшою силою, поки він не 
вийде з тримача.

5. Дістаньте новий картридж із упаковки.

c Застереження
❏ Обережно виймайте картридж з 

упаковки, щоб не зламати гачки з боків 
картриджа.

❏ Не торкайтеся зеленої мікросхеми 
збоку картриджа. Це може призвести 
до пошкодження картриджа.

6. Зніміть жовту стрічку.

c Застереження
❏ Жовту стрічку необхідно зняти з 

картриджа перед його встановленням, 
інакше може погіршитися якість друку 
або друк стане неможливим.

❏ Не видаляйте герметичну прокладку. 

❏ Обов’язково відразу ж встановлюйте 
чорнильний картридж в принтер після 
виймання поточного чорнильного 
картриджа. Якщо картридж не 
встановити відразу, друкувальна 
голівка може пересохнути та втратити 
здатність друкувати.

7. Вставте новий чорнильний картридж у 
тримач і натисніть на нього, щоб він встав 
на місце.

8. Закрийте кришку чорнильного 
картриджа і натисніть на неї, щоб вона 
зафіксувалася.

c Застереження
Якщо кришка картриджа закривається з 
труднощами, перевірте, чи надійно 
встановлені картриджі. Натискайте по 
черзі на кожний картридж, поки не 
почуєте клацання, це означає, що 
картридж встав на місце. Не 
намагайтеся закрити кришку із 
застосуванням сили.

9. Закрийте блок сканера.
10. Натисніть OK.

Запрацює система подачі чорнил.
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c Застереження
❏ Не вимикайте принтер під час 

заповнення голівки чорнилом, бо це 
призведе до зайвих витрат чорнила.

❏ Не вставляйте лоток для дисків 
CD/DVD, поки не завершиться 
зарядження чорнила.

Примітка
❏ Якщо потрібно замінити чорнильний 

картридж протягом копіювання, то для 
забезпечення якості копіювання після 
завершення зарядження чорнила, 
скасуйте завдання копіювання і почніть 
знову з розташування оригіналів на 
планшеті.

❏ Якщо на РК'екрані як і раніше блимає 
повідомлення про потребу заміни 
картриджа, картридж установлено 
неправильно. Знову натисніть OK, і 
натискайте на картридж, поки він не стане 
на місце.
28 Заміна чорнильних картриджів



Обслуговування
У
кр

а
їн

с
ьк

а

Перевірка статусу 
чорнильного 
картриджа
Ви можете перевірити, який картридж 
закінчився.
1. Натисніть F.
2. Виберіть Ink Levels (Рівень картриджа), а 

тоді натисніть OK.
Ви побачите криву статусу чорнильного 
картриджа:

Якщо чорнило почне закінчуватися, 
висвітиться .

3. Натисніть y Back, щоб повернутися до 
попереднього екрана.

Примітка
Компанія Epson не гарантує якість і 
надійність чорнила інших виробників. 
Статус чорнильного картриджа може не 
висвічуватись, якщо встановлено чорнило 
іншого виробника.

Перевірка і очищення 
друкувальної голівки
Якщо відбитки надто бліді чи деякі кольори 
відсутні, або ж на відбитку є темні поперечні 
лінії, то, можливо, треба прочистити 
друкувальну голівку.

Примітка
Переконайтеся, що передній лоток 
перебуває у положення паперу (нижнє 
положення).

Порада
Для забезпечення якості друку Epson 
радить час від часу друкувати пробні 
сторінки.

Перевірка друкувальної 
голівки
Щоб визначити, чи забиті сопла голівки, 
можна надрукувати тестову сторонку, яка 
дозволяє перевірити чистоту, або ж спочатку 
прочистити друкувальну голівку і вже після 
цього надрукувати тестову сторінку.
1. Завантажте папір формату A4 (& стор. 7).
2. Натисніть F. (Закінчивши очищення 

друкувальної голівки, можна зробити 
перевірки сопел, натиснувши x Start.)

3. Виставте Maintenance 
(Обслуговування), а тоді натисніть OK.

4. Виставте Nozzle Check (Перевірка 
сопел), а тоді натисніть OK.

5. Натисніть x Start.
6. Перевірте стан сопел за допомогою 

надрукованої тестової сторінки.
■ Якщо відбиток схожий на наведений 

нижче, це означає, що друкувальна 
голівка не потребує очистки. Натисніть 
OK, щоб повернутися до головного 
меню.

■ Якщо на відбитку помітні такі розриви, 
як на малюнку, виконайте очистку 
друкувальної голівки, як описано в 
наступному розділі.

Y (Yellow (Жовтий)),
B (Black (Чорний)),
LC (Light Cyan (Світло! 
блакитний)),
LM (Light Magenta 
(Світло!малиновий)),
M (Magenta 
(Малиновий)),
C (Cyan (Блакитний)),
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Очищення друкувальної 
голівки
Щоб очистити друкувальну голівку для 
належної подачі чорнила, виконайте наступні 
дії. Перед очисткою друкувальної голівки 
перевірте сопла, щоб дізнатися, чи друкувальна 
голівка потребує чищення (& “Перевірка 
друкувальної голівки” на стор. 29). 

Примітка
❏ При очищенні голівки витрачається 

чорнило, тому виконуйте цю процедуру 
тільки в разі зниження якості друку.

❏ При низькому рівні чорнил вам, можливо, 
не вдасться прочистити друкувальну 
голівку. Якщо чорнила вичерпано, ви не 
зможете прочистити друкувальну голівку. 
Спочатку замініть картридж із 
відповідними чорнилами (& “Видалення 
та встановлення чорнильних картриджів” 
на стор. 26).

1. Натисніть F. (Закінчивши перевірку 
друкувальної голівки, можна розпочати 
очищення, натиснувши x Start, а тоді 
перейти до кроку 5.)

2. Виставте Maintenance 
(Обслуговування), а тоді натисніть OK.

3. Виставте Head Cleaning (Очищення 
голівки), а тоді натисніть OK.

4. Натисніть x Start.
Принтер починає очищення друкувальної 
голівки. Стежте за повідомленнями на 
РК!екрані.

c Застереження
Ніколи не вимикайте принтер під час 
очистки друкувальної голівки. Ви можете 
її пошкодити.

5. Коли очищення буде скінчено, на 
РК!екрані з'явиться повідомлення. 
Натисніть x Start для друку результатів 
перевірки сопел (& “Перевірка 
друкувальної голівки” на стор. 29).
Якщо на тестовій сторінці видно тьмяні 
місця, виконайте очистку ще раз і 
перевірте сопла знову.

Примітка
Якщо після декількох очищень (понад 
чотири рази) покращення не помітно, 
вимикніть принтер та зачекайте 
щонайменш шість годин. За цей час 
чорнило, яке підсохло, розм'якне. 
Виконайте очистку голівки ще раз. Якщо 
виявиться, що це не вплинуло на якість 
друку, то, можливо, один з картриджів 
старий або пошкоджений, і потребує 
заміни (& “Видалення та встановлення 
чорнильних картриджів” на стор. 26).
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Калібрування 
друкувальної голівки
Якщо роздрукований аркуш містить 
розірвані вертикальні лінії чи горизонтальні 
смуги, можливо, проблему можна вирішити 
шляхом калібрування друкувальної голівки.

Примітка
Переконайтеся, що передній лоток 
перебуває у положення паперу (нижнє 
положення).

1. Завантажте папір формату A4 
(& стор. 7).

2. Натисніть F.
3. Виставте Maintenance 

(Обслуговування), а тоді натисніть OK.
4. Виставте Head Alignment 

(Вирівнювання голівки), а тоді натисніть 
OK.

5. Натисніть x Start. Буде надруковано 
шаблон для калібрування в чотири ряди.

6. Перегляньте шаблон №1 і знайдіть 
ділянку, яку надруковано найбільш рівно 
без помітних прожилок або ліній.

7. Оберіть кількість для ділянки, тоді 
натисніть OK.

8. Уведіть кількість інших шаблонів у такий 
самий спосіб.

9. Закінчивши, натисніть OK для перегляду 
повідомлення про закінчення 
вирівнювання.
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Усунення несправностей
Для отримання порад щодо використання 
принтеру з комп’ютера див. електронний 
Посібник користувача.

Індикатори помилок

Індикатори 
помилок

Рішення

A printer error has 
occurred. Turn off 
the printer, then 
press On button to 
turn on. See your 
documentation. 
(Стався збій 
принтера. 
Вимкніть принтер, 
тоді натисніть 
кнопку On, щоб 
увімкнути його. 
Зверніться до 
документації.)

Переконайтеся, що у 
принтері немає паперу. 
Якщо проблему не 
усунено, зверніться до 
дилера.

A scanner error has 
occurred. See your 
documentation. 
(Стався збій 
сканера. 
Зверніться до 
документації.)

Вимкніть принтер, а 
потім увімкніть його 
знову. Якщо проблему 
не усунено, зверніться 
до дилера.

Waste ink pad in the 
printer is saturated. 
Contact your dealer 
to replace it. 
(Переповнена 
прокладка, яка 
всмоктує зайві 
чорнила. 
Зверніться до 
дилера, щоб 
замінити її.)

Зверніться до дилера, 
щоб поміняти 
прокладку.

Cannot recognize 
ink cartridges. 
(Чорнильні 
картриджі не 
розпізнаються.)

Переконайтеся, що 
чорнильні картриджі 
вставлено правильно. 
(& “Видалення та 
встановлення 
чорнильних картриджів” 
на стор. 26). Тоді 
спробуйте знову.

The document is 
too complex to print 
with Bluetooth. 
(Документ 
завеликий для 
друку за 
допомогою 
Bluetooth.)

Зверніться до 
документації з передачі 
даних пристроєм.

Data error. The 
document cannot 
be printed. 
(Помилка даних.
Цей документ не 
можна 
роздрукувати.)

Зверніться до 
документації з передачі 
даних пристроєм. 
(Причина. Дані 
недоступні через 
неполадки у пристрої.)

Data error. The 
document may not 
be printed 
correctly. 
(Помилка даних.
Не можна 
правильно 
роздрукувати 
документ.)

Зверніться до 
документації з передачі 
даних пристроєм. 
(Причина. Частина 
даних пошкоджена або 
не може бути 
передана.)

Cannot recognize 
the device. 
(Пристрій не 
розпізнається.)

Перевірте, чи 
правильно вставлено 
картку пам’яті. Якщо 
підключаєте пристрій 
збереження USB, 
переконайтеся, що 
диск вставлено 
правильно.

Cannot recognize 
the memory card or 
disk. (Не можна 
розпізнати картку 
пам'яті або диск.)

Перевірте, чи 
правильно вставлено 
диск накопичення або 
картку пам'яті. Якщо ж 
ні, можливо проблема з 
карткою або диском, 
перевірте їх, а тоді 
спробуйте ще.

Backup Error Error 
Code xxxxxxxx 
(Збій при 
створенні 
резервної копії
Код помилки
xxxxxxxx)

Виникла неполадка, 
тому створення 
резервної копію було 
скасовано. 
Запам'ятайте код 
помилки і зверніться до 
дилера.

Індикатори 
помилок

Рішення
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Проблеми та рішення
Проблеми при 
встановленні
РК$екран та індикатор режиму 
засвітилися, а тоді згасли.
■ Напруга принтера не збігається з 

напругою у розетці. Вимкніть принтер та 
негайно його від'єднайте.  Тоді гляньте на 
етикетку принтера.

c Застереження
Якщо напруга не збігається, НЕ 
ПІД'ЄДНУЙТЕ ПРИНТЕР. Зверніться до 
дилера.

Після увімкнення принтер починає 
шуміти.
■ Переконайтеся, що захисна плівка не 

блокує друкувальну голівку.
Звільнивши друкувальну голівку, вимкніть 
напругу, зачекайте, а тоді знов увімкніть.
Після встановлення чорнильного 
картриджу пристрій починає шуміти.
■ При встановленні чорнильних картриджів 

починається заповнення системи подачі 
чорнила. Зачекайте, доки буде закінчено 
завантаження ( з РК!екрана зникне 
повідомлення про завантаження), тоді 
вимкніть принтер. Якщо вимкнути 
пристрій надто швидко, то це призведе до 
зайвих витрат чорнила при наступному 
вмиканні пристрою.

■ Перевірте, чи правильно розташовано 
чорнильний картридж, та чи немає 
матеріалу для пакування у принтері. 
Відкрийте кришку картриджа, притисніть 
його, щоб він встав на місце. Вимкніть 
живлення, трохи перечекайте, а потім 
увімкніть пристрій знову.

Після встановлення програмного 
забезпечення на екрані комп'ютера не 
з'являється вказівка про 
перезавантаження комп'ютера.
■ Програмне забезпечення не встановлене 

належним чином. Вийміть і знову вставте 
компакт!диск, і повторно встановіть 
програмне забезпечення.

A problem 
occurred while 
formatting. 
Formatting 
canceled. 
(Проблема 
трапилася 
протягом 
форматування. 
Форматування 
скасовано.)

Повторіть процедуру. 
Якщо помилка 
залишається, 
проблема може бути в 
картці пам'яті або диску 
накопичення. 
Перевірте картку або 
диск та спробуйте ще.

An error occurred 
while saving. Save 
canceled. (Під час 
збереження 
стався збій. 
Збереження 
скасовано.)

Cannot create a 
folder on the 
memory card or 
disk. Operation 
canceled. (Не 
можна створити 
папки на картці 
пам'яті або диску. 
Операцію 
скасовано.) 

Уставте нову картку 
пам'яті або диск 
накопичення та 
спробуйте ще.

Індикатори 
помилок

Рішення
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Елементи на РК$екрані не 
відображаються рідною мовою.
■ Якщо мова, що відображається на 

РК!екрані, не та, що ви бажаєте, оберіть 
потрібну вам мову в меню Setup 
(Настройки).

Проблеми протягом друку 
та сканування
РК$екран вимкнено.
■ Перевірте, чи увімкнено принтер.
■ Вимкніть принтер та переконайтеся, що 

мережевий дріт надійно підключено.
■ Переконайтеся, що розетка працює 

належним чином, і не контролюється 
вимикачем або таймером.

Принтер видає звуки, які зазвчиай 
лунають протягом друку, але друк не 
починається.
■ Можливо, треба прочистити сопла 

друкувальної голівки (& “Очищення 
друкувальної голівки” на стор. 30).

■ Переконайтеся, що пристрій 
розташований на рівній стійкій поверхні.

Поля не такі, як слід. 
■ Перевірте, чи оригінал розташовано 

врівень з лівим нижнім кутом планшету.
■ Якщо текст документа виходить за межі 

аркуша, трошки посуньте оригінал на 
планшеті.

■ Перевірте, чи вибраний формат паперу 
відповідає форматові паперу, що 
завантажено.

■ Перевірте, чи папір завантажений вузькою 
стороною, вирівняний по правій стороні, а 
ліва рамка знаходиться поруч з лівим 
краєм аркушів (& “Завантаження паперу” 
на стор. 7).

■ Не завантажуйте папір понад позначку зі 
стрілкою c  на внутрішній стороні лівої 
рамки(& “Завантаження паперу” на стор. 7).

■ Оберіть Actual (Актуальний) замість 
Auto Fit Page (Автопідлаштування) або 
відкоригуйте настройки Zoom (Масштаб).

■ Виберіть параметр Expansion 
(Розширення), щоб налаштувати розмір 
зображення, що буде виходити за межі 
формату паперу протягом друку без полів..

Друкуються порожні сторінки.
■ Можливо, треба прочистити сопла 

друкувальної голівки (& “Очищення 
друкувальної голівки” на стор. 30). 
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Проблеми, пов'язані з 
подачею паперу
Папір подається не правильно або 
зім’явся.
■ Якщо папір не подається, витягніть його з 

пристрою подачі. Випрямте його, 
завантажте навпроти правого боку і 
посуньте ліву напрямну до паперу (але не 
дуже щільно).

■ Не завантажуйте папір понад позначку зі 
стрілкою c  на внутрішній стороні лівої 
рамки(& “Завантаження паперу” на стор. 7).

■ Якщо папір застряг всередині принтера, 
натисніть P On, щоб вимкнути його. 
Відкрийте блок сканера і витягніть з 
середини папір, включно з розірваними 
шматками. Закрийте блок сканера. Якщо 
папір залишається біля пристрою подачі, 
обережно витягніть його. Тоді знову 
ввімкніть принтер і обережно завантажте 
папір ще раз.

■ Якщо папір часто зім’ятий, переконайтеся, 
що ліва напрямна не дуже щільно 
притиснена до паперу. Спробуйте 
завантажувати менше аркушів.

■ Переконайтеся, що ви не використовуєте 
папір зі з'єднувальними отворами.

Проблеми якості друку
Після друку або копіювання на 
відбитках є світлі смуги.

■ Прочистіть друкувальну голівку 
(& “Очищення друкувальної голівки” на 
стор. 30).

■ Перевірте, чи правильно обрано тип 
паперу (& “Вибір паперу” на стор. 6).

■ Переконайтеся, що бік для друку (біліший 
чи більш глянцевий) розташовано догори.

■ Використайте чорнильний картридж 
протягом шістьох місяців після його 
установки.

■ Можливо, треба замінити картриджі 
(& “Видалення та встановлення 
чорнильних картриджів” на стор. 26).

■ Відкалібруйте друкувальну голівку 
(& “Калібрування друкувальної голівки” на 
стор. 31). 

■ Очистіть планшет. Зверніться в 
інтерактивному режимі до Посібника 
користувача.

■ Якщо на копії з’являються викривлення (у 
вигляді штрихування), необхідно 
налаштувати Zoom (Масштаб) або 
змінити положення оригіналу.

Відбиток розпливчастий або 
розмазаний. 
■ Перевірте, чи щільно документ прилягає 

до планшету. Якщо розпливчаста тільки 
окрема частина відбитку, то можливо, 
оригінал зім'ятий або деформований.

■ Можливо, принтер розташований на 
похилій або нерівній поверхні.

■ Переконайтеся, що папір не вологий, не 
скручений і не завантажений лицьовим 
боком донизу (біліший бік чи більш 
глянцевий повинен бути розташований 
догори). Завантажте новий папір лицьовим 
боком догори.

■ Перевірте, чи правильно обрано тип 
паперу (& “Вибір паперу” на стор. 6).

■ Друкуючи на спеціальному папері, 
помістіть униз стопки опорний аркуш або 
завантажуйте по одному аркушу за раз.

■ Завантажуйте папір по одному аркушу за 
раз. Виймайте аркуші з переднього лотка, 
щоб їх там не накопичувалося надто багато.

■ Прочистіть друкувальну голівку 
(& “Очищення друкувальної голівки” на 
стор. 30).

■ Відкалібруйте друкувальну голівку 
(& “Калібрування друкувальної голівки” на 
стор. 31).

■ Для чищення внутрішньої частини 
принтера, зробіть копію, не розміщуючи 
документ на планшеті.

■ Використовуйте лише папір, 
рекомендований компанією Epson, та 
оригінальні картриджі Epson.

■ Очистіть планшет. Зверніться в 
інтерактивному режимі до посібника 
користувача.
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На відбитку є тьмяні області чи розриви. 
■ Прочистіть друкувальну голівку 

(& “Очищення друкувальної голівки” на 
стор. 30).

■ Якщо на відбитку є місця неточного 
суміщення вертикальних ліній, то 
можливо, треба відкалібрувати 
друкувальну голівку (& “Калібрування 
друкувальної голівки” на стор. 31).

■ Чорнильні картриджі старі або в них 
залишилося мало чорнил. Замініть 
чорнильний картридж (& “Видалення та 
встановлення чорнильних картриджів” на 
стор. 26). 

■ Перевірте, чи правильно обрано тип 
паперу (& “Вибір паперу” на стор. 6).

■ Переконайтеся, що папір не 
пошкоджений, не старий, не брудний і не 
завантажений лицьовим боком донизу. 
Якщо так, завантажте новий папір 
білішим чи більш глянцевим боком догори.

■ При виборі Standard (Стандартна) або 
Best (Найкраща) параметром Quality 
(Якість), виставте Off (Вимк.) параметром 
Bidirectional (Двонаправлений). 
Двонаправлений друк погіршує якість 
друку.

Відбиток зернистий. 
■ Виберіть Best (Найкраща) параметром 

Quality (Якість). 
■ Протягом друку фотознімків, перевірте, чи 

не занадто збільшене зображення. 
Спробуйте надрукувати зображення 
меншого розміру.

■ Відкалібруйте друкувальну голівку 
(& “Калібрування друкувальної голівки” на 
стор. 31).

На відбитку неправильні кольори або 
деякі кольори відсутні. 
■ Прочистіть друкувальну голівку 

(& “Очищення друкувальної голівки” на 
стор. 30).

■ Чорнильні картриджі старі або в них 
залишилося мало чорнил. Замініть 
чорнильний картридж (& “Видалення та 
встановлення чорнильних картриджів” на 
стор. 26).

■ Переконайтеся, що завантажено 
потрібний папір і зроблено відповідні 
настройки на РК!екрані.

■ Переконайтеся, що ви не використовуєте 
спеціальні ефекти, які змінюють колір, 
як!от: Sepia (Сепія).

■ Якнайшвидше завантажте папір, якщо він 
закінчиться під час друку. Якщо в принтері 
довгий час немає паперу, то при друку 
наступного відбитку кольори можуть 
виявитися неправильними.

Відбиток затемний. 
■ При копіюванні натисніть x Menu та 

відкоригуйте Density (Щільність).
Неправильний розмір зображення або 
зображення неправильно розташоване. 
■ Переконайтеся, що завантажено 

потрібний папір і зроблено відповідні 
настройки на РК!екрані.

■ Перевірте, чи правильно розміщено 
оригінал на планшеті (& “Розміщення 
оригіналів на планшеті” на стор. 11).

■ Очистіть планшет. Зверніться в 
інтерактивному режимі до посібника 
користувача.

Проблеми якості при 
сканування
Сканується лише частина фотографії. 

■ Принтер має нечитабельні ділянки по 
краях. Заберіть фотографію з країв.

Розмір файлу завеликий.
■ Спробуйте поміняти настройки якості. 
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Для отримання 
додаткових порад 
Якщо ви не можете вирішити проблеми за 
допомогою порад щодо усунення 
несправностей, зверніться за допомогою до 
служби підтримки користувачів. Інформацію 
стосовно найближчої служби підтримки 
користувачів ви знайдете в нашому 
електронному Посібнику користувача або у 
гарантійному талоні. Якщо це неможливо, 
зверніться до нашого дилера, в якого ви 
придбали принтер. 
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Основні параметри

Режим копіювання

Меню Елементи 
настройки

Опис

copies (копії) від 1 до 99 '

Color/B&W 
(Кольоровий/Ч'б)

Color (Кольоровий), 
B & W (Ч'б)

'

Document 
(Документ)

Text (Текст), Graphics 
(Графіка), Photo 
(Фотографія)

'

Layout (Орієнтація) With Border (З полями) Копіює оригінал зі стандартними 3'мм полями.

Borderless (Без полів) Копіює вашу фотографію на весь аркуш від одного 
кінця до іншого.

Примітка
Ваше зображення було частково збільшено або 
зменшено для того, щоб воно помістилося на аркуші 
паперу.  Якість зображення може гіршою внизу та 
вгорі зображення або ділянка друку виявиться 
розмитою.

CD/DVD Copy 
(CD/DVD копіювання)

Копіює ваші фотографії на етикетки CD або DVD. 
Зображення буде автоматично обрізано або ж воно 
зазнає змін для того, щоб поміститися на етикетці 
CD/DVD.

2'up Copy (Копіювання 
2 оригіналів на одному 
аркуші)

Зменшує розміри двох оригіналів та копіює їх на 
одному аркуші.

Примітка
Розмістіть оригінал на планшеті. Завершивши 
сканування першого оригіналу, розмістіть другий 
оригінал. Якщо два оригінали не вибрано, на папері 
буде порожнє місце.

Repeat Copy (Повтор 
копіювання)

Копіює фото актуального розміру доти, доки воно 
поміститься на одному аркуші.

Repeat Copy'4 
(Повтор Copy'4)

Копіює фотографію чотири рази на одному аркуші.
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Настройки друку для режиму копіювання

Меню Елементи 
настройки

Опис

Zoom (Масштаб) Actual (Aктуальний), 
Auto Fit Page, 10 x 15 cm 
'>A4, A4'>10 x 15 cm, 
13 x 18'>10 x 15, 
10 x 15'>13 x 18, 
A5'>A4, A4'>A5

Обрати Actual (Актуальний) для друку фотографії 
відповідно до її реального розміру. Обрати Auto Fit 
Page для друку без полів або зміни розміру 
зображення для прилаштування до різних звичайних 
розмірів аркушів паперу. Ви також можете поміняти 
розмір оригіналу за допомогою Copies (Копії) + або (.

Paper Type (Тип 
паперу)

Plain Paper 
(Звичайний), Matte 
(Матовий), 
Prem.Glossy, Ultra 
Glossy, Photo Paper 
(Фотопапір), 
CD/DVD

'

Paper Size (Розмір 
паперу)

A4, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm , CD/DVD, 
A5

'

Quality (Якість) Draft (Чернетка), 
Standard 
(Стандартна), Best 
(Найкраща)

'

Density (Щільність) від '4 до +4 '

Expansion 
(Розширення)

Standard 
(Стандартне), Mid. 
(Серед.), Min. (Мін.)

Зображення розтягується при виборі Borderless 
(Без полів).
Standard (Стандартне): Ваше зображення було частково 
збільшено або зменшено для того, щоб воно помістилося 
на аркуші паперу. 

Mid (Серед.): Краї можуть бути надруковані. (Невисокий 
показник розтягування.)

Min (Мін.): Краї можуть бути надруковані. (Найнижчий 
показник розтягування.)

CD Inner'Outer 
(CD/Внутр.'зовніш.)

Outer (Зовнішній) 114 ' 
120 мм 
(стандартний: 114 mm)

Inner (Внутрішній) 18 ' 
46 mm 
(стандартний: 46 mm)

Задайте це параметр, якщо хочете поміняти розмір 
позиції друку для внутрішнього та зовнішнього 
діаметра етикетки CD/DVD.
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Режим картки пам'яті

Настройки друку для режиму картки пам'яті

Елементи 
настройки

Опис

View and Print
Photos (Перегляд і 
друк фотографій)

Друкує тільки ті фотографії, які ви обрали.

Print All Photos 
(Друкувати всі 
фотографії)

Друкує всі фотографії з картки пам'яті.

Print by Date 
(Друкувати за 
датою)

Друкує фотографії за тією датою, коли їх було 
зроблено.

Print Index Sheet 
(Друк 
контрольного 
аркуша)

Друкує мініатюри фотографії на картці пам'яті та 
дозволяє обирати мініатюри для друку.

Slide Show 
(Слайдшоу)

Показує всі фотографії на картці пам'яті у режимі 
слайдшоу та друкує фотографії за вашим 
вибором.

Scan to Memory
Card (Сканувати в 
картку пам'яті)

Зберігає фотографії на картці пам'яті.

Меню Елементи 
настройки

Опис

Paper Type (Тип 
паперу)

Prem.Glossy, Ultra 
Glossy, Photo Paper 
(Фотопапір), Plain 
Paper (Звичайний 
папір), Matte 
(Матовий), 
PhotoSticker16 
(Наклейки16), Photo 
Stickers (Наклейки)

'

Paper Size (Розмір 
паперу)

10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 16:9 
широкий розмір, A4, 
A6, 100 x 148 mm

'
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Layout (Орієнтація) Borderless (Без полів) Копіює вашу фотографію на весь аркуш від одного 
кінця до іншого.

Примітка
Ваше зображення було частково збільшено або 
зменшено для того, щоб воно помістилося на аркуші 
паперу.  Якість зображення може гіршою внизу та 
вгорі зображення або ділянка друку виявиться 
розмитою.

With Border (З полями) Друкує ваші фотографії з білим полем на краю.

Upper 1/2 (Верхній 1/2) Друкує фотографії на верхній половині аркуша.

Photo ID 
(Фотоідентифікатор)

Друкує фотографії двох розмірів (35.0 × 45.0 мм та 
50.8 × 50.8 мм) на 10 × 15 cм (4 × 6 дюймів) 
фотопапері. Це корисно для друку фотографій на 
документи.

2'up, 4'up, 8'up, 
20'up, 30'up, 80'up

Друкує декілька фотографій на одному аркуші 
паперу. Розмір кожної фотографії буде автоматично 
змінено відповідно до кількості фотографій та 
розміру паперу. У 20'up орієнтації друкується 
кількість фотографій та дата.

Примітка
При виборі кількості фотографій менше ніж загальна 
невикористані ділянки залишаться порожніми.

16'up Розміщує 16 зображень на одній фотонаклейці

Примітка
При друку одного зображення на фотонаклейці буде 
16 відбитків одного фото на аркуші. При виборі двох 
або більше, кількість копії, яку ви виставите для 
кожної фотографії буде друкуватися в 16'up 
орієнтації та невикористані ділянки залишаться 
порожніми.

XXXXXXXX

(Висвічується назва 
файлу рамок P.I.F.)

Друкує вашу фотографію з рамкою P.I.F.

Примітка
Якщо на картці пам'яті збережено дані про рамку 
P.I.F., ви можете вибрати дані P.I.F. для друку 
фотографій в опції Орієнтація.

Quality (Якість) Draft (Чернетка), 
Standard 
(Cтандартна), Best 
(Найкраща)

'

Filter (Фільтр) Off (ВИМК.), Sepia 
(Сепія), B&W (Ч'б)

'

Enhance (Корекція) PhotoEnhance 
(Фотокорекція), 
P.I.M., None (Немає)

Виберіть PhotoEnhance (Фотокорекція) для 
автоматичного налаштування яскравості, 
контрастності та насичення фотографій.

Оберіть P.I.M. для використання настройок PRINT 
Image Matching або Exif Print.

Reduce Red Eye 
(Усунення ефекту 
червоних очей)

Off (Вимк.), On 
(Увімк.)

Виставте On (Увімк.) для корекції червоних очей.

Примітка
Залежно від типу фотографії інші частини зображення 
окрім очей теж можуть бути змінені. 

Меню Елементи 
настройки

Опис
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Brightness 
(Яскравість)

Brightest 
(Якнайяскравіше), 
Brighter (Яскравіше), 
Standard (Стандарт), 
Darker (Темніше), 
Darkest 
(Якнайтемніше)

'

Contrast 
(Контрастність)

Standard (Стандарт), 
Higher (Вище), Highest 
(Якнайвище)

'

Sharpness 
(Чіткість)

Sharpest 
(Якнайчіткіше), 
Sharper 
(Чіткіше),Standard 
(Стандарт), Softer 
(М'якіше), Softest 
(Якнайм'якіше)

'

Saturation 
(Насичення)

Highest 
(Якнайбільше), Higher 
(Більше), Standard 
(Стандарт), Lower 
(Менше), Lowest 
(Якнайменше)

'

Date (Дата) None (Немає), 
yyyy.mm.dd 
(рррр.мм.дд), 
mmm.dd.yyyy 
(ммм.дд.рррр), 
dd.mmm.yyyy 
(дд.ммм.рррр)

Друкує дату фотографії.

Print Info. 
(Інформація про 
друк)

Off (Вимк.), On 
(Увімк.)

Виберіть On (Увімк.) для друку часу експозиції камери 
(витримки затвора), F'зупинки (апертури) та 
чутливості ISO.

Fit Frame 
(Налаштування 
рамки)

Off (Вимк.), On 
(Увімк.)

Оберіть On (Увімк.) для автоматичного зменшення 
фотографії для того, щоб вона помістилася на 
доступній ділянці друку для обраної орієнтації. 
Виставте Off (Вимк.) для того, щоб автоматичне 
обрізання було виключено та на краях фотографії 
залишилися білі ділянки.

Bidirectional 
(Двонаправлений)

Off (Вимк.), On 
(Увімк.)

Виставте On (Увімк.) для підвищення швидкості 
друку. Виставте Off (Вимк.) для покращення якості 
друку (фотографії друкуватимуться повільно).

Expansion 
(Розширення)

Standard 
(Стандартне), Mid 
(Серед.), Min (Мін.).

Зображення розтягується при виборі Borderless (Без 
полів).

Standard (Стандартне): Ваше зображення було частково 
збільшено або зменшено для того, щоб воно помістилося 
на аркуші паперу. 

Mid (Серед.): Краї можуть бути надруковані. (Невисокий 
показник розтягування.)
Min (Мін.): Краї можуть бути надруковані. (Найнижчий 
показник розтягування.)

Меню Елементи 
настройки

Опис
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Режим спеціального друку

Настройки друку для повторного друку/Відновлення 
фотографій

Елементи 
настройки

Опис

Reprint/Restore 
Photos (Повторний 
друк/відновлення 
фотографій)

Робить повторний друк 
фотографій або відновлює 
збляклі знімки.

Print on CD/DVD 
(Друк на CD/DVD)

Друкує фотографії на CD/DVD 
або на обкладинках CD/DVD.

Меню Елементи 
настройки

Опис

Paper Type (Тип 
паперу)

Prem.Glossy, Ultra 
Glossy, Photo Paper 
(Фотопапір), Matte 
(Матовий)

'

Paper Size (Розмір 
паперу)

10 × 15 cm, 13 × 18 
cm, A4

'

Layout (Орієнтація) Borderless (Без полів) Копіює вашу фотографію на весь аркуш від одного 
кінця до іншого.

Примітка
Ваше зображення було частково збільшено або 
зменшено для того, щоб воно помістилося на аркуші 
паперу.  Якість зображення може гіршою внизу та 
вгорі зображення або ділянка друку виявиться 
розмитою.

With Border (З полями) Копіює оригінал зі стандартними 3'мм полями.
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Настройки друку на CD/DVD

Quality (Якість) Standard 
(Стандартне)

'

Filter (Фільтр) Off (Вимк.), 
On (Увімк.)

'

Expansion 
(Розширення)

Standard 
(Стандартне), Mid 
(Серед.), Min (Мін.).

Зображення розтягується при виборі Borderless (Без 
полів).
Standard (Стандартне): Ваше зображення було частково 
збільшено або зменшено для того, щоб воно помістилося 
на аркуші паперу. 
Mid (Серед.): Краї можуть бути надруковані. (Невисокий 
показник розтягування.)
Min (Мін.): Краї можуть бути надруковані. (Найнижчий 
показник розтягування.)

Меню Елементи 
настройки

Опис

Media Type (Тип 
носія)

CD/DVD, CD Jacket 
(Обкладинка CD)

'

Paper Type (Тип 
паперу)

CD/DVD, Plain Paper 
(Звичайний), Prem. 
Glossy, Ultra Glossy, 
Photo Paper 
(Фотопапір), Matte 
(Матовий)

'

Paper Size (Розмір 
паперу)

CD/DVD, A4 '

Layout (Орієнтація) 1'up Друкує одну фотографію на CD/DVD, центровану на 
отворі всередині диска.

4'up Друкує чотири фотографії на CD/DVDз зображенням 
в кожній із чотирьох ділянок.

8'up, 12'up Друкує вісім чи 12 фотографій на CD/DVD, 
розташованих по колу навколо зовнішнього краю 
диска.

Jewel Upper 
(Зовнішня 
прикраса)

Друкує фотографію розміру CD на половині аркуша з 
перфорованою лінією.

Jewel Index (Індекс з 
прикрасами)

Друкує 24 фотографії вдвічі більшій за CD з 
перфорованою лінією.

Меню Елементи 
настройки

Опис
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Quality (Якість) Draft (Чернетка), 
Standard 
(Cтандартна), Best 
(Найкраща)

'

Filter (Фільтр) Off (ВИМК.), Sepia 
(Сепія), B&W (Ч'б)

'

Enhance (Корекція) PhotoEnhance 
(Фотокорекція), 
P.I.M., None (Немає)

Виберіть PhotoEnhance (Фотокорекція) для 
автоматичного налаштування яскравості, 
контрастності та насичення фотографій.

Оберіть P.I.M. для використання настройок PRINT 
Image Matching або Exif Print.

Reduce Red Eye 
(Усунення ефекту 
червоних очей)

Off (Вимк.), On 
(Увімк.)

Виставте On (Увімк.) для корекції червоних очей.

Примітка
Залежно від типу фотографії інші частини зображення 
окрім очей теж можуть бути змінені. 

Brightness 
(Яскравість)

Brightest 
(Якнайяскравіше), 
Brighter (Яскравіше), 
Standard (Стандарт), 
Darker (Темніше), 
Darkest 
(Якнайтемніше)

'

Contrast 
(Контрастність)

Standard (Стандарт), 
Higher (Вище), Highest 
(Якнайвище)

'

Sharpness 
(Чіткість)

Sharpest 
(Якнайчіткіше), 
Sharper 
(Чіткіше),Standard 
(Стандарт), Softer 
(М'якіше), Softest 
(Якнайм'якіше)

'

Saturation 
(Насичення)

Highest 
(Якнайбільше), Higher 
(Більше), Standard 
(Стандарт), Lower 
(Менше), Lowest 
(Якнайменше)

'

CD Inner'Outer 
(CD/Внутр.'зовніш.)

Inner (Внутрішній): 
114 ' 120 мм 
(стандарт: 116 мм)

Outer (Зовнішній): 18 ' 
46 мм (стандарт: 43 
мм)

Задайте це параметр, якщо хочете поміняти розмір 
позиції друку для внутрішнього та зовнішнього 
діаметра етикетки CD/DVD.

CD Density 
(Щільність CD)

Standard (Стандарт), 
Darker (Темніше), 
Darkest 
(Якнайтемніше)

'

Date (Дата) None (Немає), 
yyyy.mm.dd 
(рррр.мм.дд), 
mmm.dd.yyyy 
(ммм.дд.рррр), 
dd.mmm.yyyy 
(дд.ммм.рррр)

Друкує дату фотографії.

Меню Елементи 
настройки

Опис
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Print Info. 
(Інформація про 
друк)

Off (Вимк.), On 
(Увімк.)

Виберіть On (Увімк.) для друку часу експозиції камери 
(витримки затвора), F'зупинки (апертури) та 
чутливості ISO.

Fit Frame 
(Налаштування 
рамки)

Off (Вимк.), On 
(Увімк.)

Оберіть On (Увімк.) для автоматичного зменшення 
фотографії для того, щоб вона помістилася на 
доступній ділянці друку для обраної орієнтації. 
Виставте Off (Вимк.) для того, щоб автоматичне 
обрізання було виключено та на краях фотографії 
залишилися білі ділянки.

Bidirectional 
(Двонаправлений)

Off (Вимк.), On 
(Увімк.)

Виставте On (Увімк.) для підвищення швидкості 
друку. Виставте Off (Вимк.) для покращення якості 
друку (фотографії друкуватимуться повільно).

Меню Елементи 
настройки

Опис
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Режим настройки

Ink Levels (Рівні чорнила)

Maintenance 
(Обслуговування)

Nozzle Check (Перевірка сопел)

Head Cleaning (Очищення голівки)

Head Alignment (Вирівнювання голівки)

Change Ink Cartridge (Заміна чорнильного картриджа)

Nozzle Check (Перевірка сопел)

Thick Paper (Товстий 
папір)

Off (Вимк.), On (Увімк.)

Language (Мова) English (Англійська), German (Німецька), 
Spanish (Iспанська), Portuguese 
(Португальська), French (Французька), 
Italian (Iталійська), Dutch (Голландська), 
Russian (Російська), Korean (Корейська), 
Traditional Chinese (Традиційна китайська)

(Мови залежать від місце 
розташування.)

Screen Saver Settings 
(Настройки екрана)

None (Немає), Memory Card Data (Дані 
картки пам'яті)

CD/Sticker Position 
(CD/позиція наклейки)

CD/DVD, Stickers (Наклейки)

PictBridge Setup 
(Настройка PictBridge)

Див. “Настройки друку для режиму картки пам'яті” на стор. 40.

Backup Memory Card 
(Картка пам'яті)

Картка пам'яті, вибір папки

Bluetooth Settings 
(Настройки Bluetooth)

Зверніться в інтерактивному режимі до посібника користувача.

Restore Default Settings (Відновлення настройок за замовчуванням)
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Постачання чорнильних картриджів

Назва 
принтера

Black 
(Чорне)

Cyan 
(Блакит'

ний)

Magenta 
(Малино'

вий)

Yellow 
(Жовтий)

Light Cyan 
(Світло'

Блакитний)

Light 
Magenta 
(Світло'

малиновий)

Серія RX585 T0801 T0802 T0803 T0804 T0805 T0806

Серія RX610
T0821

T0811

T0822

T0812

T0823

T0813

T0824

T0814

T0825

T0815

T0826

T0816
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