
L
ie

tu
vi

š
ka

i

Pagrindinių funkcijų vadovas
–naudojimui be kompiuterio–
Saugos instrukcijos
Svarbios saugos instrukcijos ...................3

Valdymo pulto funkcijos
Valdymo pultas ........................................4

Popieriaus naudojimas
Popieriaus pasirinkimas ...........................7
Popieriaus įdėjimas..................................8

Kompaktinių diskų/DVD diskų 
naudojimas

Kompaktinių diskų/DVD diskų 
įdėjimas............................................. 10

Kompaktinių diskų/DVD diskų 
išėmimas ........................................... 11

Kopijavimas
Dokumento dėjimas ant nuskaitymo 

stiklo .................................................. 12
Nuotraukų kopijavimas ........................ 12
Dokumentų kopijavimas ....................... 14

Spausdinimas iš atminties kortelės
Atminties kortelės naudojimas.............. 15
Nuotraukų spausdinimas...................... 17
Nuotraukų pasirinkimas ir spausdinimas 

naudojant indekso lapą................... 19
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Kur rasti informacijos

Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos
Skaitydami instrukcijas atkreipkite dėmesį į nurodymus:

Informacija apie autorių teises
Jokios šio leidinio dalies negalima atkurti, laikyti paieškos sistemoje ar perduoti bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis, 
elektroniniu, mechaniniu, fotokopijavimo, įrašymo ar kitu būdu be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ leidimo. Čia 
pateikiama informacija sukurta naudoti tik su šiuo gaminiu. „Epson“ neatsako už šios informacijos taikymą naudojant kitus 
spausdintuvus.
Nei „Seiko Epson Corporation“, nei jos filialai neatsakingi šio gaminio pirkėjui ar trečiosioms šalims dėl jų patirto gaminio pažeidimo, 
praradimo ar išlaidų, atsiradusių dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo ar piktnaudžiavimo gaminiu ar neįgaliotų šio 
gaminio modifikacijų, taisymo ar pakeitimų, ar (išskyrus JAV) neatitikimo „Seiko Epson Corporation“ veikimo ir priežiūros 
instrukcijoms.
„Seiko Epson Corporation“ neatsakinga už jokius pažeidimus ar problemas, kylančias dėl bet kokių parinkčių ar suvartojamų gaminių, 
kurie nėra originalūs „Epson“ gaminiai ar „Seiko Epson Corporation“ patvirtinti „Epson“ gaminiai, naudojimo.
„Seiko Epson Corporation“ nebus laikoma atsakinga už bet kokią žalą, atsiradusią dėl elektromagnetinių trikčių, kylančių naudojant 
bet kokius sąsajos kabelius, kurie nėra „Seiko Epson Corporation“ patvirtinti „Epson“ gaminiai.
EPSON® yra registruotasis prekės ženklas, o EPSON STYLUS™ ir „Exceed Your Vision“ yra „Seiko Epson Corporation“ prekių 
ženklai.
„PRINT Image Matching™“ ir „PRINT Image Matching“ logotipas yra prekės ženklai, priklausantys „Seiko Epson Corporation“. © 
„Seiko Epson Corporation“, 2001. Visos teisės ginamos.
USB DIRECT�PRINT™ ir USB DIRECT�PRINT logotipas yra „Seiko Epson Corporation“ prekių ženklai. © „Seiko Epson 
Corporation“, 2002. Visos teisės ginamos.
DPOF™ yra „CANON Inc.“, „Eastman Kodak Company“, „Fuji Photo Film Co., Ltd.“ ir „Matsushita Electric Industrial Co., Ltd“ prekės 
ženklas.
SDHC™ yra prekės ženklas.
„Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick Micro“, „MagicGate Memory 
Stick“ ir „MagicGate Memory Stick Duo“ yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
„xD�Picture Card™“ yra „Fuji Photo Film Co., Ltd.“ prekės ženklas.
„Zip®“ yra „Iomega Corporation“ registruotasis prekės ženklas.
„BLUETOOTH®“ pavadinimas priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ ir yra licencijuotas „Seiko Epson Corporation“.
Bendra pastaba: Kiti čia vartojami gaminių pavadinimai skirti tik identifikuoti ir gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. 
„Epson“ atsisako bet kokių ir visų teisių į šiuos ženklus.

Spausdinti vadovai

Pradėkite čia
Būtinai pirma perskaitykite šį lapą.
Šiame lape nurodoma, kaip sukonfigūruoti spausdintuvą ir įdiegti 
programinę įrangą.

Pagrindinių funkcijų vadovas � naudojimui be kompiuterio �
Šioje knygoje pateikiama informacija apie spausdintuvo naudojimą 
neprijungus prie kompiuterio, tokia informacija, kaip kopijavimo arba 
spausdinimo iš atminties kortelės ar spausdinimo ant kompaktinio 
disko/DVD disko instrukcijos.
Jei naudojant spausdintuvą atsiranda problemų, žr. šios knygos skyrių 
„Problemų sprendimas“. 

Vadovai internete

Vartotojo vadovas
Šiame vadove pateikiamos instrukcijos kaip spausdinti ir nuskaityti iš 
jūsų kompiuterio, bei informacija apie programinę įrangą.
Šis vadovas yra programinės įrangos kompaktiniame diske ir 
automatiškai įdiegiamas diegiant programinę įrangą. Jei norite skaityti 
šį vadovą, darbastalyje du kartus spustelėkite piktogramą.

Pagalba internete
Pagalba internete integruota kiekvienoje programoje, esančioje 
programinės įrangos kompaktiniame diske. Joje pateikiama išsami 
informacija apie programą.

w Įspėjimas: Įspėjimais reikia atidžiai vadovautis, norint išvengti sužeidimo.
c Perspėjimas: Perspėjimais reikia vadovautis, kad išvengtumėte žalos savo įrangai.
Pastaba: Pastabose pateikiama svarbi informacija apie spausdintuvą.
Patarimas: Patarimuose suteikiama informacija apie spausdintuvo naudojimą.

(ši knyga)
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Svarbios saugos 
instrukcijos
Prieš naudodami šį spausdintuvą 
perskaitykite ir vadovaukitės šiomis saugos 
instrukcijomis:

■ Naudokite tik su spausdintuvu pateiktą 
maitinimo laidą. Naudojant kitą laidą gali 
kilti gaisras ar nutrenkti elektra. Laido 
nenaudokite su jokia kitokia įranga.

■ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas atitinka 
visus vietos saugos standartus. 

■ Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris 
nurodytas etiketėje.

■ Statykite spausdintuvą šalia elektros lizdo, 
iš kurio lengvai galėtumėte ištraukti 
maitinimo laido kištuką.

■ Nepažeiskite maitinimo laido ir neleiskite 
jam sudilti.

■ Įsitikinkite, kad bendras įrenginių, 
sujungtų su ilgintuvu, srovės stipris 
neviršija leistino laido srovės stiprio.

■ Venkite vietų, kuriose greitai kinta 
temperatūra ar drėgmė, galimi smūgiai ar 
vibracijos, yra dulkių ar krinta tiesioginiai 
saulės spinduliai.

■ Neužblokuokite ar neuždenkite angų 
įrenginio korpuse ir nieko nedėkite į 
plyšius.

■ Statykite spausdintuvą ant plokščio, 
stabilaus paviršiaus, kuris po jo pagrindu 
tęsiasi į visas puses. Jis tinkamai neveiks, jei 
bus pasviręs ar pakrypęs. Įsitikinkite, kad 
spausdintuvo galinė dalis bent 10 cm 
atitraukta nuo sienos pakankamai 
ventiliacijai.

■ Neatidarykite skaitytuvo kopijavimo, 
spausdinimo ar skenavimo metu.

■ Nelieskite spausdintuvo viduje esančio 
balto plokščio kabelio.

■ Ant spausdintuvo nepilkite skysčių.
■ Aplink spausdintuvo ir jo viduje 

nenaudokite aerozolio gaminių, kuriuose 
yra degių dujų. Dėl to gali kilti gaisras.

■ Nebandykite patys taisyti spausdintuvo, 
išskyrus kaip nurodyta jūsų 
dokumentacijoje.

■ Atjunkite spausdintuvą ir perduokite 
aptarnavimą kvalifikuotiems specialistams 
tokiais atvejais: jei pažeistas maitinimo 
laidas arba kištukas; jei į spausdintuvo 
pateko skysčio; jei spausdintuvas buvo 
numestas arba pažeistas korpusas; jei 
spausdintuvas neveikia kaip įprastai arba 
pastebimas žymus darbo pokytis.

■ Laikydami ar gabendami spausdintuvo 
nepakreipkite, nelaikykite jo ant šono ir 
neapverskite; kitaip iš kasetės gali ištekėti 
rašalas.

■ Neprisispauskite pirštų uždarydami 
skaitytuvą.

■ Dėdami originalus ant nuskaitymo stalo, 
nespauskite per stipriai.

Rašalo kasečių saugos 
instrukcijos
■ Rašalo kasetes laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje, taip pat negerkite 
rašalo.

■ Jei rašalo patenka ant jūsų odos, nuplaukite 
jį muilu ir vandeniu. Jei rašalo patenka į 
akis, nedelsdami praplaukite jas vandeniu. 
Jei vis tiek jaučiate nepatogumą ar iškyla 
regėjimo problemų, nedelsdami 
apsilankykite pas gydytoją.

■ Atidarę jų pakuotes, nekratykite rašalo 
kasečių; dėl to gali ištekėti rašalas.

■ Jei išimate rašalo kasetę ir paliekate ją 
naudoti vėliau, apsaugokite rašalo tiekimo 
sritį nuo purvo bei dulkių ir laikykite kasetę 
toje pačioje aplinkoje kaip ir spausdintuvą. 
Nelieskite rašalo kasetės tiekimo angos arba 
aplink esančių dalių.
Saugos instrukcijos 3



Valdymo pulto funkcijos

Valdymo pultas

Valdymo pulto konstrukcija skiriasi priklausomai nuo vietos.

Mygtukai

* Daugiau informacijos apie kiekvieno režimo elementus žr. „Pulto nustatymų santrauka“ psl. 36.

Mygtukas Funkcija Mygtukas Funkcija

a P On Įjungia ir išjungia 
spausdintuvą.

f x Menu * Rodo kiekvieno režimo 
detalius nustatymus.

b Mode* Perjungia režimus tarp 
r Copy, s Memory 
Card ir v Specialty 
Print.
(Lemputės rodo, kuris 
režimas pasirinktas.)

g u d

l r

4 krypčių 
slinktukas

Pasirenka nuotraukas ir 
meniu elementus.

OK Įjungia jūsų pasirinktus 
nustatymus.

h y Back Atšaukia dabartinę 
operaciją ir grąžina į 
ankstesnį meniu.

c F* Paleidžia priežiūros 
programas arba 
pakoreguoja įvairius 
nustatymus.

i x Start Pradeda kopijuoti ir 
spausdinti.

d G Keičia nuotraukų rodinį 
skystųjų kristalų ekrane arba 
apkarpo nuotraukas.

j y Stop/Clear Sustoja kopijuoti ir 
spausdinti arba atkuria jūsų 
pasirinktus nustatymus į 
ankstesnes reikšmes.

e Copies
(+ ir �)

Nustato kopijų skaičių arba 
apkarpymo zonos 
pakeitimus.

a b c d e f g h i j
4 Valdymo pulto funkcijos
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Skystųjų kristalų ekranas
Pastaba:
Skystųjų kristalų ekrane gali būti keletas mažų šviesų ar tamsių dėmių. Dėl jo ypatybių ekranas gali būti nevienodai 
ryškus. Tai yra normalu ir nereiškia, kad ekranas yra kaip nors pažeistas.

Skystųjų kristalų ekrano naudojimas
Laikydamiesi žemiau pateiktų instrukcių pasirinkite ir keiskite nustatymų meniu ir nuotraukas 
skystųjų kristalų ekrane.

Energijos taupymo funkcija
Jei daugiau kaip 3 minutes nepaspaudžiamas joks mygtukas, spausdintuvas tampa neaktyvus, 
arba pradedama skaidrių demonstracija, jei Screen Saver Settings (Ekrano užsklandos 
nustatymai) nustatyti kaip Memory Card Data (Atminties kortelės duomenys).

Po 13 neveiklumo minučių taupant energiją ekranas išsijungia, o lemputės Mode įsijungia ir 
išsijungia laikrodžio rodyklės kryptimi.

Spustelėdami bet kokį mygtuką (išskyrus P On) sugrąžinsite ankstesnę ekrano būseną.

a Mygtukais Copies  + arba - nustatysite pasirinktos 
nuotraukos kopijų skaičių.

b Mygtuku l arba r pasirinksite nustatomą elementą.

c Mygtuku u arba d pasirinksite meniu elementą. Išryškinta 
dalis juda aukštyn arba žemyn.

d Mygtuku r atidarysite nustatymo elementų sąrašą. 
Mygtuku u arba d pasirinkite nustatymų elementą ir 
spustelėkite OK.

e Mygtuku l arba r pakeisite skystųjų kristalų ekrane 
pakeisite rodomą nuotrauką.

b
a

c,d

b,d,e

a

a

e

d
c

c

Valdymo pulto funkcijos 5



Nuotraukų vaizdo keitimas skystųjų kristalų ekrane
Galite perjungti ekraną naudodami G.

Rodyti 1 nuotrauką su informaciją Rodyti 9 nuotraukas be informacijos
6 Valdymo pulto funkcijos
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Popieriaus naudojimas

Popieriaus pasirinkimas
Prieš spausdindami, turite pasirinkti tinkamą popieriaus tipo nustatymą. Šis svarbus 
nustatymas nustato, kaip popieriui taikomas rašalas.

Pastaba:
❏ Ne visur galima gauti specialaus popieriaus.

❏ Toliau pateikto „Epson“ specialaus popieriaus dalies numerį galite rasti „Epson“ aptarnavimo interneto svetainėje.

Pasirinkite vieną iš šių popieriaus tipų ir nustatymų.

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

** Kai kuriais atvejais šio popieriaus gali nebūti.

Popieriaus tipas Popieriaus tipo 
nustatymas

Talpa

Paprastas popierius* Paprastas popierius 12 mm

„Epson Premium Ink Jet Plain Paper“ 
(„Epson“ aukščiausios kokybės popierius 
rašaliniams spausdintuvams)

100 lapų

„Epson Bright White Ink Jet Paper“ 
(„Epson“ poliruotas baltas popierius 
rašaliniams spausdintuvams)

80 lapų

„Epson Matte Paper�Heavyweight“ 
(„Epson“ storas matinis popierius)

Matinis 20 lapų

„Epson Photo Quality Ink Jet Paper“ 
(„Epson“ fotografinės kokybės popierius 
rašaliniams spausdintuvams)

100 lapų

„Epson Premium Glossy Photo Paper“ 
(„Epson“ aukščiausios kokybės blizgus 
fotografinis popierius)

Aukščiausios 
kokybės blizgus

20 lapų

„Epson Premium Semigloss Photo Paper“ 
(„Epson“ aukščiausios kokybės pusiau blizgus 
fotografinis popierius)

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

Itin blizgus 20 lapų

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

Fotografinis 
popierius

20 lapų

„Epson Photo Stickers 4“ 
(„Epson“ nuotraukų lipdukai) **

16 lipdukų 1 lapas

„Epson Photo Stickers 16“ 
(„Epson“ nuotraukų lipdukai) **

1 lapas
Popieriaus naudojimas 7



Popieriaus įdėjimas
1. Atidarykite ir praplėskite popieriaus 

laikiklį.

2. Atidarykite priekinį dangtelį.

3. Ištraukite priekinį dėklą.

Pastaba:
Įsitikinkite, kad priekinis dėklas yra popieriaus 
padėtyje (apatinėje padėtyje). Jei ne, pastumkite 
dėklo svirtelę į viršų ir pakeiskite priekinio dėklo 
padėtį.

4. Paslinkite krašto reguliatorių.

5. Dėkite popierių siauruoju kraštu, net 
spausdinant horizontaliai, spausdinama 
puse į viršų.

6. Padėkite už ąselių.

Ta popieriaus pusė, ant 
kurios spausdinama, 
paprastai būna baltesnė 
ir šviesesnė nei kita pusė.
8 Popieriaus naudojimas
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7. Pastumkite krašto reguliatorių į dešinę. 
Įsitikinkite, kad popierius telpa po 
rodyklės žyma c, esančia kairiajame 
krašto reguliatoriuje.

Vykdykite tuos pačius veiksmus, kad 
įdėtumėte A4 formato popieriaus.

10 ✕ 15 cm (4 ✕ 6 colių) ir 
13 ✕ 18 cm (5 ✕ 7 colių)

A4
Popieriaus naudojimas 9



Kompaktinių diskų/DVD diskų 
naudojimas
c Perspėjimas:
Laikykite kompaktinių diskų/DVD diskų dėklą ant 
plokščio paviršiaus. Persikreipęs ar sugadintas 
kompaktinių diskų/DVD diskų dėklas gali neleisti 
spausdintuvui tinkamai veikti.

Pastaba:
❏ Prieš spausdinami įsitikinkite, kad duomenys, muzika 

ar vaizdas įrašyti ant kompaktinių diskų/DVD diskų, 
tinkamų spausdinti rašaliniu spausdintuvu.

❏ Drėgmė ant spausdinimo paviršiaus gali sukelti 
dėmes.

❏ Iškart po spausdinimo spausdintas paviršius lengvai 
tepasi.

❏ Prieš naudodami kompaktinį diską/DVD diską ar jį 
liesdami leiskite jam iki galo išdžiūti.

❏ Neleiskite spausdintiems kompaktiniams 
diskams/DVD diskams džiūti tiesioginėse saulės 
spinduliuose.

❏ Jei netyčia išspausdinama ant kompaktinių 
diskų/DVD diskų dėklo arba vidinio permatomo 
skyriaus, nedelsdami nuvalykite rašalą.

❏ Jei norite spausdinti ant 8 cm mini kompaktinių diskų, 
naudokite programą „EPSON Print CD“, kuri yra 
programinės įrangos kompaktiniame diske. Žr. 
Vartotojo vadovas internete.

Kompaktinių diskų/DVD 
diskų įdėjimas
1. Uždarykite priekinio dėklo prailginimą.

2. Pastumkite dėklo svirtelę žemyn tiek, 
kad priekinis dėklas būtų pakeltas į 
kompaktinių diskų/DVD diskų padėtį 
(viršutinę padėtį).

c Perspėjimas:
Nejudinkite dėklo svirtelės spausdintuvui veikiant.

3. Išimkite 8 cm kompaktinių diskų/DVD 
diskų adapterį ir įdėkite į dėklą savo 
kompaktinį diską/DVD diską.

Paviršiumi su užrašu į viršų.
10 Kompaktinių diskų/DVD diskų naudojimas
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4. Įdėkite dėklą į spausdintuvą.

Kompaktinių diskų/DVD 
diskų išėmimas
1. Įsitikinkite, kad spausdinimas baigtas.

2. Išimkite kompaktinių diskų/DVD diskų 
dėklą, traukdami jį tiesiai iš priekinio 
dėklo.

3. Pastumkite dėklo svirtelę į viršų ir 
pakeiskite priekinio dėklo padėtį.

Abu kompaktinių 
diskų/DVD diskų dėklo 
kraštai įstatomi į 
laikiklius.
Kompaktinių diskų/DVD diskų naudojimas 11



Kopijavimas
Pastaba:
❏ Nukopijuotas vaizdas gali būti ne visiškai tokio pat 

dydžio kaip originalas.

❏ Atsižvelgiant į naudojamo popieriaus tipą, 
spausdinimo kokybė spaudinio viršuje ir apačioje 
gali būti prastesnė arba tos vietos gali būti dėmėtos.

Dokumento dėjimas ant 
nuskaitymo stiklo
1. Atidarykite nuskaitymo stiklo dangtį ir 

ant nuskaitymo stiklo padėkite 
dokumentą spausdinta puse žemyn. 

2. Dangtį atsargiai uždarykite.

Patarimas:
Jei norite kopijuoti storą ar didelį dokumentą, galite 
nuimti dokumentų dangtį.

Nuotraukų kopijavimas

Galite kopijuoti nuotraukas nuo 30 ✕ 40 mm 
iki 127 ✕ 178 mm. Taip pat galite kopijuoti 
dvi nuotraukas iš karto.

1. Paspauskite v Specialty Print.

2. Pasirinkite Reprint/Restore Photos 
(Pakartotinai spausdinti/atkurti 
nuotraukas), po to paspauskite OK.

Nuotraukos arba dokumentai:

Kompaktiniai diskai/DVD diskai:

Atidarykite jį ir ištraukite 
tiesiai į viršų.
12 Kopijavimas
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3. Paspauskite OK.

Pastaba:
❏ Jei nuotraukos per laiką išbluko, pasirinkite On 

(Įjungta), ir prikelkite jas antram gyvenimui.

❏ Jei nustatysite Restoration (Atkūrimas) kaip 
On (Įjungta) įprastoms spalvotomis 
nuotraukoms, nuotraukos gali nebūti tinkamai 
išspausdintos.

4. Dar kartą paspauskite OK. Galėsite 
nuotrauką peržiūrėti prieš spausdindami.

5. Nustatykite kopijų skaičių.

6. Paspauskite x Menu ir pakeiskite 
nustatymą (& „Spausdinimo nustatymai 
pakartotiniam spausdinimui/nuotraukų 
atkūrimui“ psl. 41). Po to paspauskite 
OK.

7. Paspauskite x Start.

Pastaba:
Jei kopijos kraštai apkarpomi, originalą šiek tiek 
patraukite nuo krašto.

Kelių nuotraukų kopijavimas
Padėkite kiekvieną nuotrauką horizontaliai.

Pastaba:
❏ Tuo pačiu metu galite nukopijuoti dvi 10 ✕ 15 cm 

(4 ✕ 6 colių) formato nuotraukas. Jeigu nukopijuotų 
nuotraukų kraštai yra apkarpyti, bandykite jas 
nukopijuoti po vieną.

❏ Nuotrauką padėkite 5 mm atstumu nuo nuskaitymo 
stiklo krašto. Kai dedate dvi nuotraukas, kiekvieną 
nuotrauką padėkite mažiausiai 5 mm atstumu nuo 
gretimos nuotraukos.

❏ Galite kopijuoti kelias skirtingų dydžių nuotraukas, 
jei tik jos didesnės nei 30 ✕ 40 mm.

Nuotraukų apkarpymas ir 
padidinimas

Jūs galite apkarpyti likusią nuotraukos dalį 
ir patys išspausdinti tik reikalingą objektą, 
kai nuotrauką spausdinate.

1. Paspauskite v Specialty Print.
2. Žr. „Nuotraukų kopijavimas“ psl. 12 ir 

vykdykite 2 – 4 veiksmus.

3. Paspauskite G. Pamatysite 
apkarpymo langą.

4. Su žemiau nurodytais mygtukais galite 
nustatyti sritį, kurią norite iškirpti.

Pastaba:
x Menu pasiekiama tik režimu „Memory Card“ 
(Atminties kortelė).

5 mm

5 mm

5 mm
Copies +, - Pakeiskite kadro dydį.

u, d, l, r Perkelkite kadrą.

x Menu Pasukite kadrą.
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5. Apkarpytam vaizdui patvirtinti 
spustelėkite OK.

Pastaba:
Norėdami pakoreguoti kadro poziciją, spustelėkite 
y Back ir grįžkite į ankstesnį ekraną.

6. Patikrinę apkarpytą vaizdą, spustelėkite 
OK.

Pastaba:
Ant apkarpyto vaizdo atsiranda piktograma 

. 

7. Nustatykite kopijų skaičių.

8. Paspauskite x Menu ir pakeiskite 
nustatymą (& „Spausdinimo nustatymai 
pakartotiniam spausdinimui/nuotraukų 
atkūrimui“ psl. 41). Po to paspauskite 
OK.

9. Paspauskite x Start.

Dokumentų kopijavimas

1. Spustelėkite r Copy.

2. Pasirinkite kopijavimo nustatymus 
(& „Kopijavimo režimas“ psl. 36).

3. Spustelėkite x Menu nustatymams 
pakeisti (& „Kopijavimo režimo 
spausdinimo nustatymai“ psl. 37). Po to 
paspauskite OK.

Patarimas:
Pasirinkus CD/DVD Copy (Kompaktinio 
disko/DVD disko kopijavimas) parinktyje Layout 
(Išdėstymas), pabandykite pirmą atlikti bandomąjį 
spausdinimą ant popieriaus. Pasirinkite Plain 
Paper (Paprastas popierius) nustatymui Paper 
Type (Popieriaus tipas) ir įdėkite paprastą 
popierių.

4. Paspauskite x Start.

Pastaba:
Jei kopijos kraštai apkarpomi, originalą šiek tiek 
patraukite nuo krašto.

Pasirinkite Color (Spalvotai) spalvotoms 
kopijoms arba B&W (Nespalvotai) 
nespalvotoms kopijoms.

Pasirinkite dokumento tipą.

Pasirinkite išdėstymo variantą.

Nustatykite kopijų skaičių.
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Atminties kortelės 
naudojimas
Atminties kortelės įdėjimas
Pastaba:
Jei prie spausdintuvo prijungtas skaitmeninis 
fotoaparatas, atjunkite jį prieš įdėdami atminties 
kortelę.

1. Atidarykite atminties kortelės lizdo 
dangtelį.

2. Įsitikinkite, kad lizde nėra atminties 
kortelės. Įdėkite savo atminties kortelę.

c Perspėjimas:
❏ Tuo pačiu metu nedėkite daugiau nei vienos 

atminties kortelės.

❏ Nekiškite atminties kortelės į lizdą jėga. Atminties 
kortelės iki galo nesulįs.

❏ Įsitikinkite, kad kortelę dedate tinkama kryptimi, 
o jei kortelei būtinas adapteris, nepamirškite jo 
prijungti prieš dėdami kortel̨e. Kitaip gali 
nepavykti ištraukti kortelės iš spausdintuvo.

„CompactFlash“
Microdrive“

„xD�Picture Card“ kortelė
„xD�Picture Card“ M tipo kortelė
„xD�Picture Card“ H tipo kortelė
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3. Įsitikinkite, kad atminties kortelės 
lemputė sumirksi ir šviečia toliau.

SD atminties kortelė
SDHC atminties kortelė 
„MultiMediaCard“

„miniSD“ kortelė*
„miniSDHC“ kortelė*

„microSD“ kortelė*
„microSDHC“ kortelė*

(* reikalingas adapteris)

„Memory Stick“ kortelė
„Memory Stick PRO“ kortelė
„MagicGate Memory Stick“ 
kortelė

(* reikalingas adapteris)

„Memory Stick Duo“ kortelė*
„Memory Stick PRO Duo“ kortelė*
„MagicGate Memory Stick Duo“ kortelė*

„Memory Stick Micro“ kortelė*

Atminties 
kortelės 
lemputė
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Atminties kortelės išėmimas
1. Įsitikinkite, kad nemirksi atminties 

kortelės lemputė.

2. Atminties kortelę išimkite, ją tiesiai 
traukdami iš lizdo.

Nuotraukų spausdinimas
1. Paspauskite s Memory Card.

2. Pasirinkite vieną iš nustatymų šioje 
lentelėje nuotraukų peržiūrai/ 
spausdinimui ir paspauskite OK. 
Vykdykite žemiau pateiktas instrukcijas 
ir pasirinkite nuotraukas bei kopijų 
skaičių.

3. Paspauskite x Menu ir pakeiskite 
nustatymą (& „Spausdinimo nustatymai 
atminties kortelės režimui“ psl. 38). Po 
to paspauskite OK.

4. Paspauskite x Start.

Patarimas:
Jei spausdinate nuotraukas ant lipdukų ir jūsų 
spausdintas vaizdas nėra nuotraukų lipdukų lapo 
viduryje, galite pakoreguoti spausdinimo padėtį 
atlikdami tokią procedūrą.

Pastaba:
Spausdintuvas išsaugo nustatymus net ir po to, kai jis 
išjungiamas.

Nustatymas Instrukcijos

„View and 
Print Photos“ 
(Peržiūrėti ir 
spausdinti 
nuotraukas)

Pasirinkite nuotrauką ir 
nustatykite kopijų skaičių.

„Print All 
Photos“ 
(Spausdinti 
visas 
nuotraukas)

Nustatykite kopijų skaičių 
visoms nuotraukoms.

Jei norite nustatyti kopijų 
skaičių kiekvienai nuotraukai 
atskirai, paspauskite OK ir 
nustatykite kopijų skaičių.

„Print by Date“ 
(Spausdinti 
pagal datą)

Pasirinkite datą ir 
pažymėkite, paspausdami 
r, po to paspauskite OK.

Jei norite nustatyti kopijų 
skaičių visoms nuotraukoms, 
tiesiog nustatykite kopijų 
skaičių.

Jei norite nustatyti kopijų 
skaičių kiekvienai nuotraukai 
atskirai, paspauskite OK ir 
nustatykite kopijų skaičių.

„Print Index 
Sheet“ 
(Spausdinti 
indekso lapą)

Žr. „Nuotraukų pasirinkimas 
ir spausdinimas naudojant 
indekso lapą“ psl. 19.

„Slide Show“ 
(Skaidrių 
demonstracija)

Jūsų spausdintuvas rodo 
atminties kortelėje esančias 
nuotraukas vieną po kitos. 
Pamatę nuotrauką, kurią 
norite išspausdinti, 
paspauskite OK ir 
nustatykite kopijų skaičių.

Jei norite išspausdinti 
daugiau nuotraukų, 
pasirinkite nuotrauką, kurią 
norite spausdinti. Po to 
pasirinkite kopijų skaičių.

„Scan to 
Memory 
Card“ 
(Nuskaityti į 
atminties 
kortel̨e)

Žr. „Nuotraukos 
/dokumento nuskaitymas“ 
psl. 25.

1. Paspauskite F.

2. Pasirinkite CD/Sticker Position (Kompaktinio 
disko/lipduko padėtis) ir paspauskite OK.

3. Pasirinkite Stickers (Lipdukai) ir paspauskite r.

4. Pasirinkite, kiek toli (milimetrais) perkelti 
spausdinimo padėtį.

5. Paspauskite OK. Tada bandykite spausdinti iš 
naujo.

Nustatymas Instrukcijos
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Nuotraukų apkarpymas ir 
padidinimas

1. Paspauskite s Memory Card.

2. Pasirinkite View and Print Photos 
(Peržiūrėti ir spausdinti nuotraukas), po 
to paspauskite OK.

3. Pasirinkite nuotrauką, kurią norite 
apkarpyti.

4. Paspauskite G.

5. Žr. „Nuotraukų apkarpymas ir 
padidinimas“ psl. 13 ir vykdykite 4 ir 7 
veiksmus.

6. Paspauskite x Menu ir pakeiskite 
nustatymą (& „Spausdinimo nustatymai 
atminties kortelės režimui“ psl. 38). Po 
to paspauskite OK.

7. Paspauskite x Start.

Spausdinimas su nuotaikingais 
rėmeliais

Galite savo nuotraukoms pridėti spalvingus 
rėmelius.

1. Pasirinkite P.I.F. rėmelius iš 
programinės įrangos kompaktinio disko, 
kurį gavote kartu su spausdintuvu, ir 
naudokite programą „EPSON PRINT 
Image Framer Tool“ jiems įrašyti į 
atminties kortelę. Išsamesnės 
informacijos žr. programinės įrangos 
žinyną.

Pastaba:
Atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą programinės 
įrangos kompaktiniame diske gali nebūti 
programos „EPSON PRINT Image Framer Tool“ ir 
P.I.F. rėmelių.

2. Įdėkite tinkamą rėmelių dydžiui popierių 
(& 8 psl.).

3. Įdėkite atminties kortelę su jūsų 
nuotraukomis ir P.I.F. rėmeliais 
(& 15 psl.).

4. Jei norite spausdinti nuotraukas 
naudodami jau priskirtus P.I.F. 
rėmelius, paspauskite OK.

Jei norite pasirinkti P.I.F. rėmelius, 
esančius atminties kortelėje, paspauskite 
y Back. Pasirinkite nuotrauką 
naudodami parinktį View and Print 
Photos (Peržiūrėti ir spausdinti 
nuotraukas) ir pasirinkite P.I.F. rėmelį 
kaip nustatymą Layout (Išdėstymas) 
(& „Nuotraukų spausdinimas“ psl. 17).

5. Pasirinkite nuotrauką bei P.I.F. rėmelį ir 
paspauskite OK.

Pastaba:
❏ Dar kartą paspauskite OK, jei norite patikrinti, 

kaip nuotrauka atrodo rėmelyje.

❏ P.I.F. rėmeliai jau priskirti kiekvienai nuotraukai, 
todėl negalite pakeisti rėmelio.

6. Nustatykite kopijų skaičių.

7. Paspauskite x Menu ir pakeiskite 
nustatymą (& „Spausdinimo nustatymai 
atminties kortelės režimui“ psl. 38). Po 
to paspauskite OK.

8. Paspauskite x Start.

Spausdinimas naudojant DPOF 
nustatymus
Jei fotoaparatas palaiko DPOF, galite juos 
naudoti, kad iš anksto pasirinktumėte 
nuotraukas ir spausdinamų kopijų skaičių, 
kai atminties kortelė vis dar fotoaparate. 
Išsamesnės informacijos ieškokite 
fotoaparato instrukcijų vadove.

1. Įdėkite atminties kortelę su DPOF 
duomenimis (& 15 psl.).

2. Paspauskite OK.

3. Paspauskite x Menu ir pakeiskite 
nustatymą (& „Spausdinimo nustatymai 
atminties kortelės režimui“ psl. 38). Po 
to paspauskite OK.

4. Paspauskite x Start.
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Nuotraukų pasirinkimas ir 
spausdinimas naudojant 
indekso lapą
Galite naudoti indekso lapą nuotraukoms, 
kurias norite spausdinti, pasirinkti.

Indekso lapo spausdinimas

Nuotraukų pasirinkimas iš indekso lapo

Indekso lapo nuskaitymas

Pasirinktų nuotraukų spausdinimas

1. Indekso lapo spausdinimas
1. Įdėkite kelis A4 formato paprasto 

popieriaus lapus (& 8 psl.).

2. Paspauskite s Memory Card.

3. Pasirinkite Print Index Sheet 
(Spausdinti indekso lapą), po to 
paspauskite OK.

4. Įsitikinkite, kad pasirinkta Print Index 
Sheet (Spausdinti indekso lapą).

5. Pasirinkite nuotraukų diapazoną. Po to 
paspauskite OK.

6. Paspauskite x Start.

Diapazonas Aprašymas

„All Photos“ 
(Visos 
nuotraukos)

Išspausdina visas 
nuotraukas, saugomas 
atminties kortelėje.

„Latest 30“ 
(Paskutinės 30)

Išspausdinta 30, 60 arba 90 
paskutinių nuotraukų pagal 
failų pavadinimų eilės tvarką.

„Latest 60“ 
(Paskutinės 60)

„Latest 90“ 
(Paskutinės 90)
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Pastaba:
Įsitikinkite, kad trikampio žymė viršutiniame 
kairiajame indekso lapo kampe išspausdinta 
teisingai. Jei indekso lapas išspausdintas 
neteisingai, spausdintuvas negalės jo nuskaityti.

2. Nuotraukų pasirinkimas iš 
indekso lapo
Indekso lape tamsiu rašikliu arba pieštuku 
užpildykite ovalus, taip atlikdami savo 
pasirinkimus.

1. 1 skyriuje pasirinkite popieriaus formatą 
(& 7 psl.).

2. Pasirinkite, ar norėsite nuotraukas 
spausdinti su rėmeliais arba be jų.

3. Užpildykite ovalą  , kad būtų įtraukta 
papildoma datos žymė.

4. 2 skyriuje pasirinkite All (visos), kad 
būtų spausdinama viena kiekvienos 
nuotraukos kopija, arba užpildykite 
skaičių po kiekviena nuotrauka, kad būtų 
spausdinama po 1, 2 arba 3 kopijas.

3. Indekso lapo nuskaitymas ir 
pasirinktų nuotraukų 
spausdinimas
1. Indekso lapą spausdinta puse dėkite ant 

nuskaitymo stiklo taip, kad lapo viršus 
būtų sulygiuotas su kairiuoju 
nuskaitymo stiklo kraštu.

2. Uždarykite nuskaitymo stiklo dangtį.

3. Įdėkite indekso lape pasirinkto 
fotografinio popieriaus formato lapų 
(& 8 psl.).

Pastaba:
Įsitikinkite, kad naudojate „Ultra Glossy Photo 
Paper“ (itin blizgų fotopopierių), „Premium Glossy 
Photo Paper“ (aukščiausios kokybės blizgų 
fotopopierių) arba „Premium Semigloss Photo 
Paper“ (aukščiausios kokybės pusiau blizgų 
fotopopierių).

4. Įsitikinkite, kad LCD ekrane pasirinkta 
Print Photos from Index Sheet 
(Spausdinti nuotraukas iš indeksų lapo) 
ir paspauskite x Start.

Pastaba:
Jei turite daugiau nei vieną indekso lapą, kiekvieną 
kartą palaukite, kol pasibaigs spausdinimas. Tada 
dar kartą atlikite anksčiau nurodytus veiksmus, kad 
nuskaitytumėte kiekvieną papildomą lapą ir 
išspausdintumėte pasirinktas nuotraukas.

Spausdinimas ant 
kompaktinio disko/DVD 
disko
Nustatymų konfigūravimas ir 
spausdinimas
1. Paspauskite v Specialty Print.

2. Pasirinkite Print on CD/DVD 
(Spausdinti ant kompaktinio disko/ 
DVD disko), po to paspauskite OK.

3. Paspauskite x Menu ir pakeiskite 
nustatymą (& „Spausdinimo nustatymai 
spausdinimui ant kompaktinių 
diskų/DVD diskų“ psl. 42). Po to 
paspauskite OK.

Teisingai:

NETEISINGAI:
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Patarimas:
Jei pirma norite ant popieriaus išspausdinti 
bandomąjį pavyzdį, pasirinkite Plain Paper 
(Paprastas popierius) kaip Paper Type 
(Popieriaus tipas).

4. Pasirinkite nuotrauką ir nustatykite 
kopijų skaičių.

Pastaba:
Pasirenkant nuotraukas 4-up (4 viename), 8-up 
(8 viename) arba 12-up (12 viename) išdėstymo 
nustatymui, pasirinkti maksimalaus nuotraukų 
skaičiaus nereikia. Nenaudojamos vietos bus 
paliktos tuščios.

5. Paspauskite x Start.

Spausdinimo srities 
koregavimas
Diametro koregavimas
1. Paspauskite v Specialty Print.
2. Pasirinkite Print on CD/DVD 

(Spausdinti ant kompaktinio disko/ 
DVD disko), po to paspauskite OK.

3. Paspauskite x Menu.

4. Pasirinkite CD Inner-Outer 
(Kompaktinis diskas vidinis�išorinis) ir 
paspauskite r.

5. Nustatykite vidinį diametrą (Inner) ir 
išorinį diametrą (Outer) 1 mm 
intervalais.

Pastaba:
Jei spausdinate šiose disko vietose, galite ištepti 
rašalu diską arba kompaktinių diskų/DVD diskų 
įrenginį.

6. Paspauskite OK, po to bandykite 
spausdinti dar kartą.

Spausdinimo vietos koregavimas
1. Paspauskite F.

2. Pasirinkite CD/Sticker Position 
(Kompaktinio disko/lipduko padėtis) ir 
paspauskite OK.

3. Pasirinkite CD/DVD (Kompaktinis 
diskas/DVD diskas) ir paspauskite r.

4. Pasirinkite, kiek toli (milimetrais) 
perkelti spausdinimo padėtį.

5. Paspauskite OK, po to bandykite 
spausdinti dar kartą.

Pastaba:
Spausdintuvas išsaugo nustatymus net ir po to, kai 
jis išjungiamas.

Kompaktinio disko/DVD 
disko viršelio spausdinimas
1. Įdėkite A4 formato popieriaus.

2. Paspauskite v Specialty Print.

Inner (Vidinis) 18 – 46 mm

Outer (Išorinis) 114 – 120 mm

Vidinė stebulės sritis 18 – 42 mm

Išorinė periferinė 
sritis

117 – 120 mm

Koregavimas Aprašymas

1. Up 
(Aukštyn)
3. Down 
(Žemyn)

Pastumia spausdinimo ant 
kompaktinio disko/DVD 
disko padėtį aukštyn arba 
žemyn. Galite koreguoti ją 
0,1 mm žingsniais nuo 
0,0 iki 2,0 mm.

2. Right 
(Dešinėn)
4. Left (Kairėn)

Pastumia spausdinimo ant 
kompaktinio disko/DVD 
disko padėtį į kairę arba į 
dešinę. Galite koreguoti ją 
0,1 mm žingsniais nuo 
0,0 iki 2,0 mm.
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3. Pasirinkite Print on CD/DVD 
(Spausdinti ant kompaktinio disko/ 
DVD disko), po to paspauskite OK.

4. Paspauskite x Menu.

5. Pasirinkite CD Jacket (Kompaktinio 
disko viršelis) lauke Media Type 
(Spausdinimo medžiagos tipas) ir 
pakeiskite nustatymus (& „Spausdinimo 
nustatymai spausdinimui ant 
kompaktinių diskų/DVD diskų“ psl. 42). 
Po to paspauskite OK.

6. Pasirinkite nuotrauką ir nustatykite 
kopijų skaičių.

7. Paspauskite x Start.
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Naudodami USB kabelį galite tiesiogiai 
spausdinti nuotraukas iš išorinio įrenginio, 
pvz., skaitmeninio fotoaparato ar USB 
laikmenos.

Patarimas:
Informacijos apie spausdinimą su papildomu 
„BLUETOOTH“ nuotraukų spausdinimo adapteriu žr. 
Vartotojo vadovas internete.

Iš laikmenos
Pastaba:
❏ Ne visi USB įrenginiai yra palaikomi. Informacijos 

kreipkitės į vietinę pagalbos tarnybą.

❏ Gali nepavykti išspausdinti nuotraukų laikmenoje, jei 
jos buvo išsaugotos naudojant kitą gaminį, o ne šį 
spausdintuvą.

1. Prijunkite savo įrenginį prie 
spausdintuvo (& „Išorinės laikmenos 
naudojimas“ psl. 25).

2. Iš spausdintuvo išimkite bet kokias 
atminties korteles.

3. Pamatę šį langą pasirinkite, iš kurio 
aplanko norite spausdinti, ir spustelėkite 
OK.

4. Atlikite tuos pačius veiksmus kaip ir 
spausdindami iš atminties kortelės 
(& „Nuotraukų spausdinimas“ psl. 17).

Naudojant „PictBridge“ 
arba USB DIRECT�PRINT
„PictBridge“ ir USB DIRECT�PRINT 
leidžia spausdinti nuotraukas, prijungus 
skaitmeninį fotoaparatą tiesiogiai prie 
spausdintuvo.

Įsitikinkite, kad jūsų fotoaparatas ir 
nuotraukos atitinka šiuos reikalavimus.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas 
nespausdina duomenų iš kompiuterio.

2. Iš spausdintuvo išimkite bet kokias 
atminties korteles.

3. Paspauskite F.

4. Pasirinkite PictBridge Setup 
(„PictBridge“ sąranka), po to 
spustelėkite OK.

5. Pasirinkite spausdinimo nustatymus 
(& „Spausdinimo nustatymai atminties 
kortelės režimui“ psl. 38). Po to 
spustelėkite OK.

6. Prijunkite savo fotoaparato USB kabelį 
prie spausdintuvo priekyje esančio USB 
prievado.

Suderinamumas „PictBridge“ arba USB 
DIRECT�PRINT

Failų formatas JPEG

Vaizdo dydis 80 ✕ 80 pikselių iki
9200 ✕ 9200 pikselių

USB 
prievadas
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7. Įsitikinkite, kad jūsų fotoaparatas yra 
įjungtas ir juo naudodamiesi pasirinkite 
nuotraukas, sureguliuokite bet kokius 
reikalingus nustatymus ir išspausdinkite 
savo nuotraukas. Išsamesnės 
informacijos ieškokite fotoaparato 
vartotojo vadove. 

Pastaba:
❏ Atsižvelgiant į spausdintuvo ir skaitmeninio 

fotoaparato nustatymus, kai kurie popieriaus 
tipo, formato ir išdėstymo deriniai gali būti 
nepalaikomi.

❏ Kai kurių skaitmeninio fotoaparato nustatymų 
spaudinyje gali nesimatyti. 
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Galite išsaugoti nuotraukas ar dokumentus 
tiesiogiai atminties kortelėje JPEG arba 
PDF formatu. Naudodami USB kabelį taip 
pat galite išsaugoti nuotraukas iš atminties 
kortelės tiesiai į išorinę laikmeną.

Nuotraukos /dokumento 
nuskaitymas
1. Paspauskite s Memory Card.

2. Pasirinkite Scan to Memory Card 
(Nuskaityti į atminties kortelę), po to 
paspauskite OK.

3. Pasirinkite tokius nustatymus.

4. Paspauskite OK. Dokumentas 
nuskaitomas ir išsaugomas jūsų 
atminties kortelės aplanke EPSCAN. 

Pabaigus nuskaitymą parodomas 
patvirtinimo langas. Įsiminkite jūsų 
vaizdui nustatytą pavadinimą ir jo vietą 
kortelėje. 

c Perspėjimas:
❏ Niekada neatidarykite skaitytuvo nuskaitymo metu, 

galite sugadinti spausdintuvą.

❏ Neišimkite kortelės ir neišjunkite spausdintuvo, jei 
mirksi atminties kortelės lemputė, galite prarasti 
duomenis.

Pastaba:
Jei nuotraukos kampai apkarpomi, originalą šiek tiek 
patraukite nuo krašto.

Išorinės laikmenos 
naudojimas
Galite kopijuoti nuotraukas iš atminties 
kortelės į išorinę laikmeną, pvz., „Zip“ 
diską, įrašomų kompaktinių diskų/ 
perrašomų kompaktinių diskų įrenginį (su 
USB jungtimi), magnetinių�optinių diskų 
įrenginį ar USB atmintinę.

Pastaba:
Ne visi USB įrenginiai yra palaikomi. Informacijos 
kreipkitės į vietinę pagalbos tarnybą.

1. Jei spausdintuvas prijungtas prie jūsų 
kompiuterio, atjunkite USB kabelį arba 
išjunkite kompiuterį. 

Nustatymas Aprašymas

Format 
(Formatas)

Pasirinkite JPEG arba PDF.

Scan Area 
(Nuskaitymo 
sritis)

Jei nuotraukos kraštai šviesūs, 
pasirinkite Max Area 
(Maksimali sritis). Priešingu 
atveju pasirinkite Auto 
Cropping (Automatinis 
apkarpymas).

Original 
(Originalas)

Pasirinkite originalo, padėto 
ant nuskaitymo stiklo, tipą.

Quality 
(Kokybė)

Pasirinkite nuskaitomų 
dokumentų kokybę.
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2. Prijunkite laikmenos USB kabelį prie 
spausdintuvo priekyje esančio USB 
prievado. (Jei naudojate USB atmintinę, 
prijunkite ją tiesiogiai.) Po to įdėkite į 
laikmenos įrenginį laikmeną.

3. Paspauskite F. 

4. Pasirinkite Backup Memory Card 
(Kurti atsarginę atminties kortelės 
kopiją), po to paspauskite OK.

5. Pasirinkite Backup Memory Card 
(Kurti atsarginę atminties kortelės 
kopiją), po to paspauskite OK.

6. Vykdykite nurodymus LCD ekrane.

Pastaba:
Kuriant atsarginę nuotraukų kopiją įrašomame 
kompaktiniame diske/perrašomame 
kompaktiniame diske, spausdintuvas sukuria 
aplanką kiekvienam atsarginės kopijos kūrimo 
seansui. Galite išsaugoti kelis atsarginių duomenų 
kopijų seansus įrašomame kompaktiniame 
diske/perrašomame kompaktiniame diske.
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Atsargumo priemonės
w Įspėjimas:
Jei rašalo patenka ant rankų, nusiplaukite jas muilu ir 
vandeniu. Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami 
praplaukite jas vandeniu. Jei vis tiek jaučiate 
nepatogumą ar iškyla regėjimo problemų, nedelsdami 
apsilankykite pas gydytoją.

■ Spausdinimo galvutės niekada 
nestumkite rankomis.

■ Rašalo kasetėje pasibaigus rašalui 
negalėsite spausdinti toliau, net jei kitose 
kasetės vis dar yra rašalo. 

■ Tuščias kasetes palikite, kol turėsite, kuo 
jas pakeisti. Kitu atveju gali uždžiūti 
spausdinimo galvutės purkštukuose likęs 
rašalas.

■ Truputį rašalo sunaudojama kiekvieną 
kartą įdedant kasetę, nes spausdintuvas 
automatiškai patikrina, ar kasetė 
tinkama.

■ Norėdami maksimaliai efektyviai naudoti 
rašalą, rašalo kasetę išimkite tik tada, kai 
būsite pasiruošę ją pakeisti. Pakartotinai 
įdėtų rašalo kasečių su mažo rašalo kiekio 
būsena naudoti negalima.

■ „Epson“ rekomenduoja naudoti 
originalias „Epson“ rašalo kasetes. 
Naudojant neoriginalų rašalą galima 
sukelti žalos, kurios „Epson“ garantijos 
neatlygins, o kartais jos gali sukelti 
netinkamą spausdintuvo veikimą. 
„Epson“ negali garantuoti neoriginalaus 
rašalo kokybės ar patikimumo. Naudojant 
neoriginalius rašalus informacija apie 
rašalo kasetės būseną gali būti nerodoma.

Rašalo kasečių išėmimas ir 
įdėjimas
Prieš pradėdami įsitikinkite, kad turite 
naujų rašalo kasečių. Pradėję keisti kasetes, 
turite neatidėliodami atlikti visus nurodytus 
veiksmus. 

Pastaba:
❏ Neatidarykite rašalo kasetės pakuotės tol, kol 

nebūsite pasiruošę kasetę įdėti į spausdintuvą. Norint 
užtikrinti patikimumą, kasetė supakuota vakuumo 
pagalba.

❏ Įsitikinkite, kad priekinis dėklas yra popieriaus 
padėtyje (apatinėje padėtyje) (& 8 psl.).

1. Atlikite vieną iš žemiau aprašytų 
veiksmų:

■ Jei rašalo kasetė išnaudota:
Pagal skystųjų kristalų ekrano 
pranešimą patikrinkite, kurią rašalo 
kasetę reikia pakeisti, tada spustelėkite 
OK.

■ Jei rašalo kasetė neišnaudota:
Paspauskite F. Pasirinkite 
Maintenance (Priežiūra) ir 
spustelėkite OK. Pasirinkite Change 
Ink Cartridge (Pakeisti rašalo kasetę) 
ir spustelėkite OK.

2. Pakelkite skaitytuvą.

c Perspėjimas:
Nekelkite skaitytuvo, kai atidarytas nuskaitymo 
stiklo dangtis.

3. Atidarykite kasetės dangtelį.

c Perspėjimas:
Niekada nebandykite atidaryti kasetės dangtelio 
tol, kol juda spausdinimo galvutė. Palaukite, kol 
spausdinimo galvutė sustos pakeitimo padėtyje.
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4. Paspauskite ąselę ir pakelkite į viršų.

c Perspėjimas:
Nepildykite rašalo kasetės iš naujo. Ne „Epson“ 
pagaminti gaminiai gali pridaryti žalos, kurios 
„Epson“ garantijos neatlygins, o esant tam tikroms 
aplinkybėms, spausdintuvas gali tinkamai neveikti.

Pastaba:
Jei kasetę išimti sudėtinga, kelkite kasetę 
naudodami daugiau jėgos, kol ji išlįs.

5. Išimkite naują kasetę iš pakuotės.

c Perspėjimas:
❏ Būkite atsargūs, kad nenulaužtumėte kabliukų, 

esančių ant rašalo kasetės šono, kai ją išiminėsite 
iš pakuotės.

❏ Nelieskite žalios mikroschemos kasetės šone. Tai 
gali pakenkti rašalo kasetei.

6. Pašalinkite geltoną juostelę.

c Perspėjimas:
❏ Turite pašalinti geltoną juostelę nuo kasetės prieš 

ją įdėdami; priešingu atveju spausdinimo kokybė 
gali pablogėti arba spausdintuvas gali 
nebespausdinti.

❏ Nenulupkite sandarinimo juostelės. 

❏ Visada būtinai įdėkite rašalo kasetę į 
spausdintuvą iš karto po to, kai išimsite dabartinę 
rašalo kasetę. Jei rašalo kasetė nebus įdėta 
nedelsiant, spausdinimo galvutė gali išdžiūti, dėl 
ko ji nebegalės spausdinti.

7. Įdėkite naują rašalo kasetę į kasetės 
laikiklį ir spauskite žemyn tol, kol 
išgirsite spragtelėjimą.

8. Uždarykite rašalo kasetės dangtelį ir 
spauskite jį tol, kol išgirsite 
spragtelėjimą.

c Perspėjimas:
Jei dangtelis užsidaro sunkiai, patikrinkite, ar visos 
kasetės įstatytos tvirtai. Spauskite kiekvieną kasetę 
tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Neuždarinėkite 
dangtelio per jėgą.

9. Uždarykite skaitytuvą.

10.Paspauskite OK.

Rašalo tiekimo sistema pradeda pildytis.

c Perspėjimas:
❏ Rašalo pildymo metu niekada neišjunkite 

spausdintuvo, nes taip eikvosite rašalą.

❏ Nedėkite kompaktinių diskų/DVD diskų dėklo, 
kol pildymas nebaigtas.

Pastaba:
❏ Jei kopijavimo metu turėjote pakeisti rašalo kasetę, 

norėdami užtikinti kopijavimo kokybę, kai pasibaigia 
rašalo pildymas, atšaukite kopijavimo užduotį ir 
pradėkite dar kartą, pradėdami nuo originalų 
padėjimo ant nuskaitymo stiklo.

❏ Jeigu pranešimas skystųjų skystalų ekrane įspėja, 
kad kasetę reikia pakeisti, rašalo kasetės gali būtų 
įstatytos neteisingai. Dar kartą spustelėkite OK ir 
spauskite kasetę tol, kol išgirsite spragtelėjimą.
28 Rašalo kasečių keitimas



Priežiūra
L
ie

tu
vi

š
ka

i

Rašalo kasetės būsenos 
patikrinimas
Galite patikrinti, kurioje kasetėje liko mažai 
rašalo.

1. Paspauskite F.

2. Pasirinkite Ink Levels (Rašalo lygiai), 
tada spustelėkite OK.

Pamatysite diagramą su rašalo kasečių 
būsena:

Kai rašalo kasetėje lieka nedaug, apie tai 
įspėjama rodomu simboliu .

3. Spustelėkite y Back, norėdami grįžti į 
ankstesnį ekraną.

Pastaba:
„Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo 
kokybės ar patikimumo. Jeigu įdėtos neoriginalios 
rašalo kasetės, rašalo kasetės būsena gali būti 
nerodoma.

Spausdinimo galvutės 
tikrinimas ir valymas
Jei spaudiniai per šviesūs, trūksta spalvų 
arba išilgai puslapio eina šviesūs arba 
tamsūs dryžiai, gali reikėti valyti 
spausdinimo galvutę.

Pastaba:
Įsitikinkite, kad priekinis dėklas yra popieriaus padėtyje 
(apatinėje padėtyje).

Patarimas:
Norint išlaikyti spausdinimo kokybę, „Epson“ 
rekomenduoja reguliariai išspausdinti kelis puslapius.

Spausdinimo galvutės 
tikrinimas
Galite išspausdinti purkštukui tikrinti 
skirtą pavyzdį ir įsitikinti, kad neužsikimšę 
spausdinimo galvutės purkštukai arba 
patikrinti, kaip pasisekė išvalyti 
spausdinimo galvutę.

1. Įdėkite A4 formato paprasto popieriaus 
(& 8 psl.).

2. Paspauskite F. (Jei ką tik baigėte valyti 
spausdinimo galvutė, galite pradėti 
purkštukų patikrinimą spustelėdami 
x Start.)

3. Pasirinkite Maintenance (Priežiūra), 
tada spustelėkite OK.

4. Pasirinkite Nozzle Check (Patikrinti 
purkštukus), tada spustelėkite OK.

5. Paspauskite x Start.
6. Atidžiai peržiūrėkite išspausdintą 

purkštuko tikrinimo pavyzdį.

■ Jei spaudinys atrodo taip, kaip parodyta 
toliau, spausdinimo galvutės valyti dar 
nereikia. Spustelėkite OK, norėdami 
grįžti į pagrindinį meniu.

■ Jei spaudinyje yra tarpų, kaip parodyta 
toliau, valykite spausdinimo galvutę 
taip, kaip aprašyta kitame skyriuje.

Spausdinimo galvutės valymas
Atlikdami šiuos veiksmus išvalykite 
spausdinimo galvutę, kad rašalas būtų 
tiekiamas tinkamai. Prieš valydami 
spausdinimo galvutę atlikite purkštukų 
patikrinimą ir nustatykite, ar reikia valyti 
spausdinimo galvutę (& „Spausdinimo 
galvutės tikrinimas“ psl. 29). 

Y (Yellow (geltona)),
B (Black (juoda)),
LC (Light Cyan (šviesiai 
žydra)),
LM (Light Magenta 
(šviesiai purpurinė)),
M (Magenta (purpurinė)),
C (Cyan (žydra))
Priežiūra 29



Pastaba:
❏ Valant spausdinimo galvutę naudojamas rašalas, 

todėl valykite tik tada, jei pablogėja kokybė.

❏ Kai rašalo mažai, gali būti, kad negalėsite valyti 
spausdinimo galvutės. Pasibaigus rašalui, negalėsite 
valyti spausdinimo galvutės. Pirmiausiai pakeiskite 
atitinkamą rašalo kasetę (& „Rašalo kasečių 
išėmimas ir įdėjimas“ psl. 27).

1. Paspauskite F. (Jei ką tik baigėte 
spausdinimo galvutės valymą, galite 
pradėti valymą paspaudę x Start, o po to 
pereikite prie 5 žingsnio.)

2. Pasirinkite Maintenance (Priežiūra), 
tada spustelėkite OK.

3. Pasirinkite Head Cleaning (Galvutės 
valymas), tada spustelėkite OK.

4. Paspauskite x Start.
Spausdintuvas pradės spausdinimo 
galvutės valymą. Vykdykite skystųjų 
kristalų ekrane pateikiamus pranešimus.

c Perspėjimas:
Galvutės valymo metu niekada neišjunkite 
spausdintuvo. Galite ją sugadinti.

5. Valymui pasibaigus, skystųjų kristalų 
ekrane parodomas pranešimas. 
Spustelėkite x Start, norėdami 
išspausdinti purkštukų patikrinimo 
pavyzdį, norėdami patikrinti rezultatus 
(& „Spausdinimo galvutės tikrinimas“ 
psl. 29).

Jei tarpai vis dar liko arba jei šablonas 
neryškus, atlikite kitą valymo ciklą ir vėl 
patikrinkite purkštukus.

Pastaba:
Jei po apytiksliai keturių valymo kartų nepastebite 
jokio pagerėjimo, išjunkite spausdintuvą ir 
palaukite bet šešias valandas. Tai leidžia 
suminkštėti išdžiūvusiam rašalui. Tada vėl 
pabandykite išvalyti spausdinimo galvutę. Jei 
kokybė vis dar nepagerėja, viena iš rašalo kasečių 
gali būti pasenusi arba sugadinta, ir ją reikia 
pakeisti (& „Rašalo kasečių išėmimas ir įdėjimas“ 
psl. 27).

Spausdinimo galvutės 
lygiavimas
Jei spaudiniuose yra netinkamai sulygiuotų 
vertikalių linijų arba horizontalių juostų, šia 
problemą galite išspręsti sulygiuodami 
spausdinimo galvutę.

Pastaba:
Įsitikinkite, kad priekinis dėklas yra popieriaus padėtyje 
(apatinėje padėtyje).

1. Įdėkite A4 formato paprasto popieriaus 
(& 8 psl.).

2. Paspauskite F.

3. Pasirinkite Maintenance (Priežiūra), 
tada spustelėkite OK.

4. Pasirinkite Head Alignment (Galvutės 
išlygiavimas), tada spustelėkite OK.

5. Paspauskite x Start. Išspausdinamos 
keturios eilutės lygiavimo šablonų.

6. Pažiūrėkite į šabloną #1 ir raskite 
lygiausiai išspausdintą vietą, kurioje 
nesimato ryškių dryžių ar linijų.

7. Pasirinkite tokio šablono numerį, tada 
spustelėkite OK.

8. Tai pat įveskite kitų šablonų numerius.

9. Pabaigę spustelėkite OK, ir pamatysite 
pranešimą, jog išlygiavimas yra baigtas.
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Žr. interneto Vartotojo vadovas, norėdami 
gauti pagalbos apie spausdintuvo naudojimą 
su kompiuteriu.

Klaidų pranešimai

Klaidų pranešimai Sprendimas

A printer error has 
occurred. Turn off the 
printer, then press On 
button to turn on. See 
your documentation. 
(Įvyko spausdintuvo 
klaida. Išjunkite 
spausdintuvą ir vėl 
įjunkite spausdami 
mygtuką ON. Žr. 
dokumentaciją.)

Patikrinkite, kad 
spausdintuvo 
mechanizme nebūtų 
popieriaus. Jei klaidos 
pranešimas neišnyksta, 
kreipkitės į pardavėją.

A scanner error has 
occurred. See your 
documentation. 
(Nuskaitymo klaida. 
Žr. dokumentaciją.)

Išjunkite spausdintuvą ir 
vėl jį įjunkite. Jei klaidos 
pranešimas neišnyksta, 
kreipkitės į pardavėją.

Waste ink pad in the 
printer is saturated. 
Contact your dealer to 
replace it. 
(Permirko 
spausdintuve esantis 
išsiliejantį rašalą 
sugeriantis kilimėlis. 
Kreipkitės į pardavėją, 
kad jį pakeistų.)

Kreipkitės į pardavėją, 
kad pakeistų rašalą 
sugeriantį kilimėlį.

Cannot recognize ink 
cartridges. 
(Neatpažįstamos 
rašalo kasetės.)

Įsitikinkite, kad rašalo 
kasetės teisingai įstatytos. 
(& „Rašalo kasečių 
išėmimas ir įdėjimas“ psl. 
27). Po to bandykite dar 
kartą.

The document is too 
complex to print with 
Bluetooth. 
(Dokumentas per 
sudėtingas 
spausdinimui per 
„Bluetooth“.)

Žr. duomenis 
perduodančio įrenginio 
dokumentaciją.

Data error.
The document cannot 
be printed. 
(Duomenų klaida. 
Dokumento 
išspausdinti 
nepavyko.)

Žr. duomenis 
perduodančio įrenginio 
dokumentaciją. 
(Priežastis Duomenys 
nepasiekiami dėl 
įrenginio gedimo.)

Data error. 
The document may not 
be printed correctly. 
(Duomenų klaida. 
Dokumentas gali būti 
išspausdintas 
neteisingai.)

Žr. duomenis 
perduodančio įrenginio 
dokumentaciją. 
(Priežastis Dalis duomenų 
sugadinta ir jų sukaupti 
buferyje nepavyko.)

Cannot recognize the 
device. 
(Nepavyko atpažinti 
įrenginio.)

Įsitikinkite, kad teisingai 
įstatyta atminties kortelė. 
Jei prijungėte USB 
laikmeną, įsitikinkite, kad 
laikmenos diskas tinkamai 
įdėtas.

Cannot recognize the 
memory card or disk. 
(Neatpažįstama 
atminties kortelės ar 
disko.)

Įsitikinkite, kad atminties 
kortelė ar laikmenos 
diskas tinkamai įdėtas. Jei 
taip, patikrinkite, ar nėra 
kortelės ar disko 
problemos ir bandykite 
dar kartą.

Backup Error 
Error Code 
xxxxxxxx 
(Atsarginės kopijos 
klaida Klaidos kodas 
xxxxxxxx)

Įvyko problema ir 
atsarginės kopijos 
kūrimas buvo atšauktas. 
Pasižymėkite klaidos 
kodą ir kreipkitės į 
pardavėją.

A problem occurred 
while formatting. 
Formatting canceled. 
(Formatuojant iškilo 
problema. 
Formatavimas 
atšauktas.)

Išbandykite procedūrą iš 
naujo. Jei klaida 
pasikartoja, gali būti 
atminties kortelės arba 
laikmenos disko gedimas. 
Patikrinkite kortelę ar 
diską ir bandykite dar 
kartą.

An error occurred 
while saving. 
Save canceled. 
(Įrašant įvyko klaida. 
Įrašymas atšauktas.)

Klaidų pranešimai Sprendimas
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Problemos ir sprendimai
Nustatymų problemos
LCD ekranas ir režimo lemputė užsidegė ir 
vėl užgeso.

■ Spausdintuvo įtampa neatitinka lizdu 
tiekiamos įtampos. Iš karto išjunkite 
spausdintuvą ir ištraukite laido kištuką iš 
lizdo. Tada patikrinkite spausdintuvo 
etiketes.

c Perspėjimas:
Jeigu įtampos nesutampa, SPAUSDINTUVO 
NEPRIJUNKITE PRIE TINKLO. Kreipkitės į 
pardavėją.

Kai įjungiate, spausdintuvas kelia 
triukšmą.

■ Patikrinkite, ar spausdinimo galvutės 
neblokuoja apsauginė juostelė.

Nuėmę apsauginę juostą nuo spausdinimo 
galvutės, išjunkite maitinimą, šiek tiek 
palaukite ir vėl įjunkite.

Įdėjus rašalo kasetę spausdintuvas kelia 
triukšmą.

■ Įdėjus rašalo kasetes, spausdintuvas turi 
užpildyti rašalo tiekimo sistemą. 
Palaukite, kol baigsis įkrovimas (dings 
įkrovimo pranešimas iš skystųjų kristalų 
ekrano), tada spausdintuvą išjunkite. Jei 
išjunksite per anksti, įjungus kitą kartą 
spausdintuvas gali naudoti per daug 
rašalo.

■ Įsitikinkite, kad rašalo kasetės įstatytos 
saugiai ir spausdintuve neliko 
spausdinimo medžiagų. Atidarykite 
kasetės dangtelį ir spauskite ją žemyn, kol 
išgirsite spragtelėjimą. Išjunkite 
maitinimą, truputį palaukite, tada vėl 
įjunkite maitinimą.

Pabaigus programinės įrangos diegimą 
nebuvo parodytas langas, raginantis iš 
naujo paleisti kompiuterį.

■ Programinė įranga nebuvo tinkamai 
įdiegta. Išimkite ir vėl įdėkite 
programinės įrangos kompaktinį diską ir 
iš naujo įdiekite programinę įrangą.

Pranešimai skystųjų kristalų ekrane 
rodomi ne jūsų kalba.

■ Jei skystųjų kristalų ekrano pranešimų 
kalba nėra jūsų norima kalba, pasirinkite 
norimą kalbą iš nustatymų meniu Setup.

Spausdinimo ir kopijavimo 
problemos
Skystųjų kristalų ekranas nešviečia.

■ Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra 
įjungtas.

■ Išjunkite spausdintuvą ir įsitikinkite, kad 
maitinimo laidas patikimai įjungtas.

■ Įsitikinkite, kad į lizdą teka elektra, nėra 
įjungto jungiklio ar laikmačio.

Spausdintuvas skleidžia spausdinimo 
garsus, bet nieko nespausdina.

■ Galbūt reikia išvalyti spausdinimo 
galvutės purkštukus (& „Spausdinimo 
galvutės valymas“ psl. 29).

■ Įsitikinkite, kad spausdintuvas pastatytas 
ant lygaus, stabilaus paviršiaus.

Netinkamos paraštės. 

■ Įsitikinkite, kad originalas padėtas 
viršutiniame kairiajame nuskaitymo 
stiklo kampe.

■ Jei kopijos kampai apkarpomi, originalą 
šiek tiek patraukite nuo krašto.

■ Įsitikinkite, kad popieriaus formato 
nustatymai atitinka įdėtą popierių.

■ Įsitikinkite, kad popierius įdėtas 
trumpesniąja kraštine į priekį, iki pat galo 
į dešinę, o kairysis krašto reguliatorius 
šiek tiek liečia popierių (& „Popieriaus 
įdėjimas“ psl. 8).

■ Nedėkite popieriaus virš c rodyklės, 
esančios kairiojo kreipiklio viduje 
(& „Popieriaus įdėjimas“ psl. 8).

Cannot create a folder 
on the memory card or 
disk. Operation 
canceled. 
(Nepavyko sukurti 
aplanko atminties 
kortelėje ar diske. 
Operacija atšaukta.)

Įdėkite naują atminties 
kortelę ar laikmenos diską 
ir bandykite dar kartą.

Klaidų pranešimai Sprendimas
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■ Pasirinkite nustatymą Actual (Originalo 
dydis) vietoj Auto Fit Page 
(Automatiškai talpinti į puslapį) arba 
pakoreguokite Zoom (Mastelį).

■ Pakeiskite Expansion (Išplėtimo) 
nustatymą ir pakoreguokite, kiek vaizdo 
liks už lapo ribų spausdinant be rėmelių.

Spausdinami tušti puslapiai.

■ Galbūt reikia išvalyti spausdinimo 
galvutės purkštukus (& „Spausdinimo 
galvutės valymas“ psl. 29). 

Popieriaus tiekimo problemos
Popierius tiekiamas netinkamai arba 
stringa.

■ Jei popierius netiekiamas, išimkite jį iš 
lapų tiektuvo. Pasklaidykite lapus, 
padėkite juos dešinėje pusėje ir nuleiskite 
kairįjį krašto reguliatorių (bet 
neprispauskite popieriaus per stipriai).

■ Nedėkite popieriaus virš c rodyklės, 
esančios kairiojo kreipiklio viduje 
(& „Popieriaus įdėjimas“ psl. 8).

■ Jei popierius įstrigęs spausdintuvo viduje, 
paspauskite mygtuką P On, ir jį 
išjunkite. Atidarykite skaitytuvą ir 
išimkite bet kokį viduje esantį popierių, 
taip pat ir suplėšytus gabalus. Uždarykite 
skaitytuvą. Jei popieriaus lieka šalia lapų 
tiektuvo, atsargiai jį ištraukite. Tada 
įjunkite spausdintuvą ir atsargiai iš naujo 
įdėkite popieriaus.

■ Jei popierius dažnai stringa, patikrinkite, 
ar kairiojo krašto reguliatorius ne per 
stipriai spaudžia popierių. Pamėginkite 
dėti mažiau popieriaus lapų.

■ Patikrinkite, ar naudojate popierių be 
susegimo skylučių.

Spausdinimo kokybės 
problemos
Ant spaudinių ar kopijų pastebite juostas 
(šviesias linijas).

■ Valykite spausdinimo galvutę 
(& „Spausdinimo galvutės valymas“ psl. 
29).

■ Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą 
popieriaus tipą (& „Popieriaus 
pasirinkimas“ psl. 7).

■ Įsitikinkite, kad popierius įdėtas 
spausdinimo puse (baltesne ar blizgesne) į 
viršų.

■ Sunaudokite rašalą iš kasetės per šešis 
mėnesius nuo jos įstatymo.

■ Galbūt reikia pakeisti rašalo kasetes 
(& „Rašalo kasečių išėmimas ir įdėjimas“ 
psl. 27).

■ Sulygiuokite spausdinimo galvutę 
(& „Spausdinimo galvutės lygiavimas“ 
psl. 30). 

■ Nuvalykite nuskaitymo stiklą. Žr. 
interneto Vartotojo vadovas.

■ Jei kopijoje stebimas „moiré“ efektas, 
pakeiskite nustatymą Zoom (Mastelis) 
arba pakeiskite originalo padėtį.

Spaudiniai neryškūs arba dėmėti. 

■ Įsitikinkite, kad popierius ant nuskaitymo 
stiklo padėtas tiesiai. Jei neryški tik viena 
vaizdo dalis, originalas galbūt susilamdęs 
arba užsirietęs.

■ Įsitikinkite, kad spausdintuvas nepasviręs 
ar nepastatytas ant nelygaus paviršiaus.

■ Patikrinkite, ar popierius nedrėgnas, 
neužsiraitęs ar neįdėtas gerąja puse į 
apačią (baltesnė arba blizgesnė pusė, ant 
kurios spausdinama, turi būti nukreipta į 
viršų). Įdėkite naujo popieriaus gerąja 
puse į viršų.

■ Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą 
popieriaus tipą (& „Popieriaus 
pasirinkimas“ psl. 7).

■ Dėdami specialųjį popierių naudokite 
pagalbinį lapą arba pamėginkite dėti po 
vieną popieriaus lapą.

■ Popierių dėkite po vieną lapą. Išimkite 
lapus iš priekinio dėklo, kad jų ten 
neprisikauptų per daug.

■ Valykite spausdinimo galvutę 
(& „Spausdinimo galvutės valymas“ psl. 
29).
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■ Sulygiuokite spausdinimo galvutę 
(& „Spausdinimo galvutės lygiavimas“ 
psl. 30).

■ Norėdami išvalyti spausdintuvo vidinį 
mechanizmą, padarykite kopiją nedėdami 
dokumento ant nuskaitymo stiklo.

■ Naudokite tik „Epson“ rekomenduojamą 
popierių ir originalias „Epson“ rašalo 
kasetes.

■ Nuvalykite nuskaitymo stiklą. Žr. 
interneto Vartotojo vadovas.

Spaudiniai blankūs arba su tarpais. 

■ Valykite spausdinimo galvutę 
(& „Spausdinimo galvutės valymas“ psl. 
29).

■ Jei spaudiniai su nelygiomis vertikaliomis 
linijomis, gali tekti sulygiuoti 
spausdinimo galvutę (& „Spausdinimo 
galvutės lygiavimas“ psl. 30).

■ Galbūt paseno rašalo kasetės arba jose 
trūksta rašalo. Pakeiskite rašalo kasetę 
(& „Rašalo kasečių išėmimas ir įdėjimas“ 
psl. 27). 

■ Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą 
popieriaus tipą (& „Popieriaus 
pasirinkimas“ psl. 7).

■ Įsitikinkite, kad popierius nepažeistas, 
nesenas, nepurvinas ir įdėtas gerąja puse į 
viršų. Jei taip, įdėkite naujo popieriaus 
baltesne arba blizgesne puse į viršų.

■ Pasirinkę Standard (Standartinė) arba 
Best (Geriausią) nustatymus pasirinkčiai 
Quality (Kokybė), pasirinkite Off 
(Išjungta) nustatymui Bidirectional 
(Dvikryptis). Dvikryptis spausdinimas 
pablogina spaudinio kokybę.

Spaudiniai yra grūdėti. 

■ Įsitikinkite, kad pasirinkote nustatymą 
Best (Geriausia) parinkčiai Quality 
(Kokybė). 

■ Jei spausdinate arba kopijuojate 
nuotrauką, įsitikinkite, kad jos per daug 
neišdidinote. Pamėginkite išspausdinti 
mažesnę.

■ Sulygiuokite spausdinimo galvutę 
(& „Spausdinimo galvutės lygiavimas“ 
psl. 30).

Pastebite netinkamas spalvas arba matote, 
kad trūksta spalvų. 

■ Valykite spausdinimo galvutę 
(& „Spausdinimo galvutės valymas“ psl. 
29).

■ Galbūt paseno rašalo kasetės arba jose 
trūksta rašalo. Pakeiskite rašalo kasetę 
(& „Rašalo kasečių išėmimas ir įdėjimas“ 
psl. 27).

■ Įsitikinkite, kad įdėjote tinkamo 
popieriaus ir skystųjų kristalų ekrane 
pasirinkote jam skirtą tinkamą 
nustatymą.

■ Įsitikinkite, kad nenaudojate nuotraukos 
spalvas keičiančių specialiųjų efektų, pvz., 
Sepia (Rusvi tonai).

■ Jei spausdinimo metu pasibaigia 
popierius, kaip galima greičiau jo vėl 
įdėkite. Jei spausdintuvas spausdinimo 
metu bus paliktas be popieriaus ilgą laiko 
tarpą, kitos kopijavimo arba spausdinimo 
užduoties metu spalvos gali būti 
netinkamos.

Spaudinys per tamsus. 

■ Jei kopijuojate, spustelėkite x Menu ir 
pakoreguokite Density (Tankio) 
nustatymą.

Netinkamas vaizdo dydis arba vieta. 

■ Įsitikinkite, kad įdėjote tinkamo 
popieriaus ir skystųjų kristalų ekrane 
pasirinkote jam skirtą tinkamą nustatymą.

■ Įsitikinkite, kad popierius ant dokumentų 
dėklo padėtas tinkamai (& „Dokumento 
dėjimas ant nuskaitymo stiklo“ psl. 12).

■ Nuvalykite nuskaitymo stiklą. Žr. 
interneto Vartotojo vadovas.
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Nuskaitymo kokybės problemos
Nuskaitoma tik dalis nuotraukos. 

■ Ties kraštais spaudinio nuskaityti 
nepavyksta. Šiek tiek atitraukite 
nuotrauką nuo kraštų.

Failas per didelis.

■ Pabandykite pakeisti kokybės 
nustatymus. 

Norėdami gauti daugiau 
sprendimų
Jei naudodami trikčių diagnostiką negalite 
išspręsti problemos, pagalbos kreipkitės į 
klientų palaikymo tarnybą. Informacijos 
apie jūsų vietovėje esančią klientų 
aptarnavimo tarnybą galite rasti interneto 
Vartotojo vadovas arba garantijos kortelėje. 
Jei čia nepateikta, kreipkitės į pardavėją, iš 
kurio įsigijote spausdintuvą.
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Pulto nustatymų santrauka

Kopijavimo režimas

Meniu Nustatomas elementas Aprašymas

copies (kopijos) 1 to 99 (Nuo 1 iki 99) �

Color/B&W 
(Spalvotos/nespalvotos)

Color (Spalvotos), 
B&W (Nespalvotos)

�

Document (Dokumentas) Text (Tekstas), 
Graphics (Grafika), 
Photo (Nuotrauka)

�

Layout (Išdėstymas) With Border (Su rėmeliu) Kopijuoja originalą su standartinėmis 3 mm paraštėmis.

Borderless (Be rėmelių) Kopijuoja nuotrauką iki pat popieriaus krašto.

Pastaba:
Nuotrauka kiek padidinama ir apkarpoma taip, kad užpildytų 
popieriaus lapą. Spausdinimo kokybė spaudinio viršuje ir 
apačioje gali būti prastesnė arba tos vietos gali būti dėmėtos.

CD/DVD Copy 
(Kompaktinio 
disko/DVD disko kopija)

Kopijuoja nuotrauką ant kompaktinio disko arba DVD disko 
etiketės. Vaizdas automatiškai apkarpomas ir pakeičiamas jo 
dydis, taip, kad tilptų ant kompaktinio disko/DVD disko etiketės.

2�up Copy 
(Kopija du viename)

Sumažina du originalus ir nukopijuoja juos ant vieno lapo.

Pastaba:
Padėkite originalą ant nuskaitymo stiklo. Pabaigę pirmo 
originalo nuskaitymą padėkite antrą originalą. Jei nepasirinksite 
dviejų originalų, ant popieriaus liks tuščia vieta.

Repeat Copy 
(Pakartotinė kopija)

Kopijuoja nuotrauką realiu dydžiu tiek kartu, kiek ji telpa lape.

Repeat�4 
(Pakartota 4 kartus)

Kopijuoja nuotrauką lape keturis kartus.
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Kopijavimo režimo spausdinimo nustatymai

Meniu Nustatomas elementas Aprašymas

Zoom (Padidinimas) Actual (Originalo 
dydžio), Auto Fit Page 
(Pritaikyti puslapiui), 
10 ✕ 15 cm�>A4, 
A4�>10 ✕ 15 cm, 
13 ✕ 18�>10 ✕ 15, 
10 ✕ 15�>13 ✕ 18, 
A5�>A4, A4�>A5

Pasirinkite Actual (Originalo dydžio), norėdami spausdinti 
originalios nuotraukos dydžio kopiją. Pasirinkite Auto Fit Page 
(Automatiškai talpinti į puslapį), norėdami spausdinti be rėmelių ir 
pasirinkti įvairių įprastų popieriaus tipų dydžių kopiją. Originalo 
mastelį taip pat galite pakeisti naudodamiesi mygtukais Copies + 
arba -.

Paper Type 
(Popieriaus tipas)

Plain Paper (Paprastas 
popierius), Matte 
(Matinis), Prem. Glossy 
(Aukščiausios kokybės 
blizgus), Ultra Glossy 
(Itin blizgus), Photo 
Paper (Fotografinis 
popierius), CD/DVD 
(Kompaktinis 
diskas/DVD diskas)

�

Paper Size 
(Popieriaus formatas)

A4, 10 ✕ 15 cm, 
13 ✕ 18 cm, CD/DVD 
(Kompaktinis 
diskas/DVD diskas), A5

�

Quality (Kokybė) Draft (Juodraštis), 
Standard (Standartinė), 
Best (Geriausia)

�

Density (Tankis) �4 to +4 (Nuo 4 iki +4) �

Expansion 
(Išplėtimas)

Standard (Standartinis), 
Mid. (Vidutinis), Min. 
(Minimalus)

Pasirinkite, kiek išplečiamas vaizdas pasirinkus Borderless (Be 
rėmelių).

Standard (Standartinis): Nuotrauka kiek padidinama ir 
apkarpoma taip, kad užpildytų popieriaus lapą.

Mid (Vidutinis): Gali būti spausdinamos paraštės. (Nedidelis 
išplėtimas.)

Min (Minimalus): Gali būti spausdinamos paraštės. (Mažiausias 
išplėtimas.)

CD Inner�Outer 
(Kompaktinio disko 
vidinis�išorinis)

Outer (Išorinis): 
114–120 mm (Standard 
(Standartinis): 114 mm)

Inner (Vidinis): 
18–46 mm (Standard 
(Standartinis): 46 mm)

Pasirinkite, jei norite pakeisti spausdinimo padėtį vidiniam ar 
išoriniam kompaktinio disko/DVD disko etiketės diametrui.
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Atminties kortelės režimas

Spausdinimo nustatymai atminties kortelės režimui

Nustatomas 
elementas

Aprašymas

View and Print Photos 
(Peržiūrėti ir 
spausdinti 
nuotraukas)

Spausdinta tik pasirinktas nuotraukas.

Print All Photos 
(Spausdinti visas 
nuotraukas)

Išspausdina visas nuotraukas, saugomas atminties kortelėje.

Print by Date 
(Spausdinti pagal 
datą)

Spausdina nuotraukas pagal jų nufotografavimo datą.

Print Index Sheet 
(Spausdinti indekso 
lapą)

Spausdinta jūsų atminties kortelėje esančių nuotraukų 
piktogramas ir leidžia pasirinkti, kurias norite spausdinti.

Slide Show 
(Skaidrių 
demonstracija)

Rodo visas nuotraukas jūsų atminties kortelėje kaip skaidrių 
demonstracija ir spausdina pasirinktas nuotraukas.

Scan to Memory 
Card 
(Nuskaityti į atminties 
kortelę)

Išsaugo nuotraukas į atminties kortelę.

Meniu Nustatomas elementas Aprašymas

Paper Type 
(Popieriaus tipas)

Prem. Glossy 
(Aukščiausios kokybės 
blizgus), Ultra Glossy 
(Itin blizgus), Photo 
Paper (Fotografinis 
popierius), Plain Paper 
(Paprastas popierius), 
Matte (Matinis), 
Sticker16 (16 lipdukų), 
Stickers (Lipdukai)

�

Paper Size 
(Popieriaus formatas)

10 ✕ 15 cm, 
13 ✕ 18 cm, 16:9 wide 
(16:9 platus), A4, A6, 
100 ✕ 148 mm

�
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Layout (Išdėstymas) Borderless (Be rėmelių) Nuotraukos spausdinamos visos iki popieriaus krašto.

Pastaba:
Nuotrauka kiek padidinama ir apkarpoma taip, kad užpildytų 
popieriaus lapą. Spausdinimo kokybė spaudinio viršuje ir apačioje 
gali būti prastesnė arba tos vietos gali būti dėmėtos.

With Border (Su rėmeliu) Spausdina nuotrauką su balta parašte krašte.

Upper 1/2 
(Viršutinė pusė)

Spausdina nuotrauką viršutinėje lapo pusėje.

Photo ID (Fotografijos ID) Spausdina dviejų dydžių nuotraukas (35,0 ✕ 45,0 mm ir 
50,8 ✕ 50,8 mm) ant 10 ✕ 15 cm (4 ✕ 6 colių) fotografinio 
popieriaus. Tai naudinga identifikacijos nuotraukoms spausdinti.

2�up (2 viename), 
4�up (4 viename), 
8�up (8 viename), 
20�up (20 viename), 
30�up (30 viename), 
80�up (80 viename)

Spausdina kelias nuotraukas viename lape. Kiekvienos nuotraukos 
dydis pakoreguojamas automatiškai pagal spausdinamų 
nuotraukų skaičių ir popieriaus dydį. Naudojant išdėstymą 20 
viename spausdinami nuotraukų numeriai ir datos.

Pastaba:
Pasirinkus nuotraukų skaičių, didesnį nei bendras nuotraukų 
skaičius, nepanaudotos išdėstymo vietos bus tuščios.

16�up (16 viename) Spausdina 16 nuotraukų viename nuotraukų lipdukų lape

Pastaba:
Jei spausdinate nuotraukų lipdukų lapą ir pasirenkate tik vieną 
nuotrauką, 16 tos pačios nuotraukos kopijų bus išspausdinta 
viename lape. Jei pasirinksite dvi ar daugiau, spausdinamas 
kiekvienai jų nustatytas kopijų skaičius 16 viename išdėstymu, o 
nepanaudotos išdėstymo vietos lieka tuščios.

XXXXXXXX

(Rodomas jūsų P.I.F. 
rėmelio failo 
pavadinimas.)

Spausdina jūsų nuotrauką su P.I.F. rėmeliu.

Pastaba:
Jei jūsų atminties kortelėje yra P.I.F. rėmelio duomenys, galite 
pasirinkti P.I.F. duomenis, kuriuos norite spausdinti su savo 
nuotrauka, iš parinkties Layout (Išdėstymas).

Quality (Kokybė) Draft (Juodraštis), 
Standard (Standartinė), 
Best (Geriausia)

�

Filter (Filtras) Off (Išjungtas), 
Sepia (Rusvi tonai), 
B&W (Nespalvotas)

�

Enhance (Paryškinti) PhotoEnhance 
(Fotografinis 
paryškinimas), P.I.M., 
None (Jokio)

Pasirinkite PhotoEnhance (Fotografinis paryškinimas), jei norite 
automatiškai pakoreguoti savo nuotraukų šviesumą, kontrastą ir 
sodrumą.

Pasirinkite P.I.M., jei norite naudoti savo fotoaparato „PRINT 
Image Matching“ arba „Exif Print“ nustatymus.

Reduce Red Eye 
(Sumažinti „raudonų 
akių“ efektą)

Off (Išjungta), 
On (Įjungta)

Pasirinkite On (Įjungta), jei norite šalinti „raudonų akių“ efektą.

Pastaba:
Atsižvelgiant į nuotraukos tipą gali būti pataisytos kitos nuotraukos 
dalys, ne tik akys.

Meniu Nustatomas elementas Aprašymas
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Brightness 
(Šviesumas)

Brightest (Šviesiausias), 
Brighter (Šviesesnis), 
Standard (Standartinis), 
Darker (Tamsesnis), 
Darkest (Tamsiausias)

�

Contrast (Kontrastas) Standard (Standartinis), 
Higher (Didesnis), 
Highest (Didžiausias)

�

Sharpness 
(Ryškumas)

Sharpest (Ryškiausias), 
Sharper (Ryškesnis), 
Standard (Standartinis), 
Softer (Švelnesnis), 
Softest (Švelniausias)

�

Saturation 
(Sodrumas)

Highest (Didžiausias), 
Higher (Didesnis), 
Standard (Standartinis), 
Lower (Mažesnis), 
Lowest (Mažiausias)

�

Date (Data) None (Jokios), 
yyyy.mm.dd 
(MMM.mm.dd), 
mmm.dd.yyyy 
(mmm.dd.MMMM), 
dd.mmm.yyyy 
(dd.mmm.MMMM)

Spausdina fotografavimo datą.

Print Info. (Spausdinti 
informaciją)

Off (Išjungta), 
On (Įjungta)

Pasirinkite On (Įjungta), jei norite spausdinti fotoaparato 
ekspozicijos laiką (užrakto greitį), F�stop (diafragmą), ir ISO greitį.

Fit Frame 
(Pritaikyti rėmelį)

Off (Išjungta), 
On (Įjungta)

Pasirinkite On (Įjungta), jei norite automatiškai apkarpyti 
nuotrauką taip, kad ji tilptų pasirinktame išdėstyme esančioje 
vietoje. Pasirinkite Off (Išjungta), jei norite išjungti automatinį 
apkarpymą ir palikti baltus tarpus ties nuotraukos kraštais.

Bidirectional 
(Dvikryptis)

Off (Išjungta), 
On (Įjungta)

Pasirinkite On (Įjungta), jei norite padidinti spausdinimo greitį. 
Pasirinkite Off (Išjungta), jei norite pagerinti spausdinimo kokybę 
(tačiau jūsų nuotraukos bus spausdinamos lėčiau).

Expansion 
(Išplėtimas)

Standard (Standartinis), 
Mid. (Vidutinis), 
Min. (Minimalus)

Pasirinkite, kiek išplečiamas vaizdas pasirinkus Borderless (Be 
rėmelių).

Standard (Standartinis): Nuotrauka kiek padidinama ir 
apkarpoma taip, kad užpildytų popieriaus lapą.

Mid (Vidutinis): Gali būti spausdinamos paraštės. (Nedidelis 
išplėtimas.)

Min (Minimalus): Gali būti spausdinamos paraštės. (Mažiausias 
išplėtimas.)

Meniu Nustatomas elementas Aprašymas
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Specialiojo spausdinimo režimas

Spausdinimo nustatymai pakartotiniam spausdinimui/nuotraukų 
atkūrimui

Nustatomas 
elementas

Aprašymas

Reprint/Restore 
Photos (Pakartotinai 
spausdinti/atkurti 
nuotraukas)

Pakartotinai spausdina nuotraukas arba 
atkuria išblukusią nuotrauką.

Print on CD/DVD 
(Spausdinti ant 
kompaktinių 
diskų/DVD diskų)

Spausdina nuotraukas ant kompaktinių 
diskų/DVD diskų arba ant kompaktinių 
diskų/DVD diskų viršelių.

Meniu Nustatomas elementas Aprašymas

Paper Type 
(Popieriaus tipas)

Prem. Glossy 
(Aukščiausios kokybės 
blizgus), Ultra Glossy 
(Itin blizgus), Photo 
Paper (Fotografinis 
popierius), Matte 
(Matinis)

�

Paper Size 
(Popieriaus formatas)

10 ✕ 15 cm, 
13 ✕ 18 cm, A4

�

Layout (Išdėstymas) Borderless (Be rėmelių) Kopijuoja nuotrauką iki pat popieriaus krašto.

Pastaba:
Nuotrauka kiek padidinama ir apkarpoma taip, kad užpildytų 
popieriaus lapą. Spausdinimo kokybė spaudinio viršuje ir apačioje 
gali būti prastesnė arba tos vietos gali būti dėmėtos.

With Border (Su rėmeliu) Kopijuoja originalą su standartinėmis 3 mm paraštėmis.

Quality (Kokybė) Standard (Standartinis): �

Filter (Filtras) Off (Išjungtas), 
B&W (Nespalvotas)

�
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Spausdinimo nustatymai spausdinimui ant kompaktinių diskų/DVD 
diskų

Meniu Nustatomas elementas Aprašymas

Expansion 
(Išplėtimas)

Standard (Standartinis), 
Mid. (Vidutinis), 
Min. (Minimalus)

Pasirinkite, kiek išplečiamas vaizdas pasirinkus Borderless (Be 
rėmelių).

Standard (Standartinis): Nuotrauka kiek padidinama ir 
apkarpoma taip, kad užpildytų popieriaus lapą.

Mid (Vidutinis): Gali būti spausdinamos paraštės. (Nedidelis 
išplėtimas.)

Min (Minimalus): Gali būti spausdinamos paraštės. (Mažiausias 
išplėtimas.)

Meniu Nustatomas elementas Aprašymas

Media Type 
(Spausdinimo 
medžiagos tipas)

CD/DVD (Kompaktinis diskas/DVD 
diskas), 
CD Jacket (Kompaktinio disko viršelis)

�

Paper Type 
(Popieriaus tipas)

CD/DVD (Kompaktinis diskas/DVD 
diskas), Plain Paper (Paprastas 
popierius), Prem. Glossy (Aukščiausios 
kokybės blizgus), Ultra Glossy (Itin 
blizgus), Photo Paper (Fotografinis 
popierius), Matte (Matinis)

�

Paper Size 
(Popieriaus 
formatas)

CD/DVD (Kompaktinis diskas/DVD 
diskas), A4

�

Layout 
(Išdėstymas)

1�up (1 viename) Spausdina ant kompaktinio disko/DVD disko vieną 
nuotrauką, centruotą ant disko viduryje esančios skylės.

4�up (4 viename) Spausdina keturias nuotraukas ant kompaktinio 
disko/DVD disko, vieną nuotrauką kiekviename 
ketvirtyje.

8�up (8 viename), 12�up (viename) Spausdina ant kompaktinio disko/DVD disko aštuonias 
arba 12 nuotraukų, išdėstytų ratu aplink išorinį disko 
kraštą.

Jewel Upper (Dėklo viršutinis viršelis) Spausdina kompaktinio disko dėžutės dydžio nuotrauką 
ant vienos popieriaus su perforuota linija pusės.

Jewel Index (Dėklo indeksas) Spausdina 24 nuotraukas plote, dvigubai didesniame už 
kompaktinio disko dėklą, su perforuota linija.

Quality (Kokybė) Draft (Juodraštis), Standard 
(Standartinė), Best (Geriausia)

�

Filter (Filtras) Off (Išjungtas), Sepia (Rusvi tonai), 
B&W (Nespalvotas)

�
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Enhance 
(Paryškinti)

PhotoEnhance (Fotografinis 
paryškinimas), P.I.M., None (Jokio)

Pasirinkite PhotoEnhance (Fotografinis paryškinimas), 
jei norite automatiškai pakoreguoti savo nuotraukų 
šviesumą, kontrastą ir sodrumą.

Pasirinkite P.I.M., jei norite naudoti savo fotoaparato 
„PRINT Image Matching“ arba „Exif Print“ nustatymus.

Reduce Red Eye 
(Sumažinti 
„raudonų akių“ 
efektą)

Off (Išjungta), On (Įjungta) Pasirinkite On (Įjungta), jei norite šalinti „raudonų akių“ 
efektą.

Pastaba:
Atsižvelgiant į nuotraukos tipą gali būti pataisytos kitos 
nuotraukos dalys, ne tik akys.

Brightness 
(Šviesumas)

Brightest (Šviesiausias), Brighter 
(Šviesesnis), Standard (Standartinis), 
Darker (Tamsesnis), Darkest 
(Tamsiausias)

�

Contrast 
(Kontrastas)

Standard (Standartinis), Higher 
(Didesnis), Highest (Didžiausias)

�

Sharpness 
(Ryškumas)

Sharpest (Ryškiausias), Sharper 
(Ryškesnis), Standard (Standartinis), 
Softer (Švelnesnis), Softest 
(Švelniausias)

�

Saturation 
(Sodrumas)

Highest (Didžiausias), Higher 
(Didesnis), Standard (Standartinis), 
Lower (Mažesnis), Lowest 
(Mažiausias)

�

CD Inner�Outer 
(Kompaktinio disko 
vidinis�išorinis)

Outer (Išorinis): 
114–120 mm 
(Standard (Standartinis): 116 mm)

Inner (Vidinis): 
18–46 mm 
(Standard (Standartinis): 43 mm)

Pasirinkite, jei norite pakeisti spausdinimo padėtį 
vidiniam ar išoriniam kompaktinio disko/DVD disko 
etiketės diametrui.

Density (Tankis) Standard (Standartinis), Darker 
(Tamsesnis), Darkest (Tamsiausias)

�

Date (Data) None (Jokios), yyyy.mm.dd 
(MMM.mm.dd), mmm.dd.yyyy 
(mmm.dd.MMMM), dd.mmm.yyyy 
(dd.mmm.MMMM)

Spausdina fotografavimo datą.

Print Info. 
(Spausdinti 
informaciją)

Off (Išjungta), On (Įjungta) Pasirinkite On (Įjungta), jei norite spausdinti fotoaparato 
ekspozicijos laiką (užrakto greitį), F�stop (diafragmą), ir 
ISO greitį.

Fit Frame 
(Pritaikyti rėmelį)

Off (Išjungta), On (Įjungta) Pasirinkite On (Įjungta), jei norite automatiškai apkarpyti 
nuotrauką taip, kad ji tilptų pasirinktame išdėstyme 
esančioje vietoje. Pasirinkite Off (Išjungta), jei norite 
išjungti automatinį apkarpymą ir palikti baltus tarpus ties 
nuotraukos kraštais.

Bidirectional 
(Dvikryptis)

Off (Išjungta), On (Įjungta) Pasirinkite On (Įjungta), jei norite padidinti spausdinimo 
greitį. Pasirinkite Off (Išjungta), jei norite pagerinti 
spausdinimo kokybę (tačiau jūsų nuotraukos bus 
spausdinamos lėčiau).

Meniu Nustatomas elementas Aprašymas
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Sąrankos režimas

Ink Levels (Rašalo lygis)

Maintenance (Priežiūra) Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)

Head Cleaning (Galvutės valymas)

LCD Brightness (LCD šviesumas)

Head Maintenance (Galvutės lygiavimas)

Change Ink Cartridge (Pakeisti rašalo kasetę)

Thick Paper (Storas popierius) Off (Išjungta), On (Įjungta)

Language (Kalba) English (Anglų), German (Vokiečių), Spanish 
(Ispanų), Portuguese (Portugalų), French 
(Prancūzų), Italian (Italų), Dutch (Danų), 
Russian (Rusų), Korean (Korėjiečių), 
Traditional�Chinese (Tradicinė kinų)

(Rodomos kalbos skiriasi priklausomai nuo 
vietos.)

Screen Saver Settings (Ekrano 
užsklandos nustatymai)

None (Jokios), Memory Card Data (Atminties 
kortelės duomenys)

CD/Sticker Position 
(Kompaktinio disko/lipduko 
padėtis)

CD/DVD (Kompaktinis diskas/DVD diskas), Stickers (Lipdukai)

PictBridge Setup („PictBridge“ 
sąranka)

Žr. „Spausdinimo nustatymai atminties kortelės režimui“ psl. 38.

Backup Memory Card (Kurti 
atsarginę atminties kortelės 
kopiją)

Backup Memory Card (Kurti atsarginę atminties kortelės kopiją), Folder Select 
(Aplanko pasirinkimas)

Bluetooth Settings 
(„Bluetooth“ nustatymai)

Žr. Vartotojo vadovą internete.

Restore Default Settings (Atkurti numatytuosius nustatymus)
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Tiekiamos rašalo kasetės

Spausdintuvo 
pavadinimas

Black 
(juoda)

Cyan 
(žydra)

Magenta 
(purpurinė)

Yellow 
(geltona)

Light Cyan 
(šviesiai 
žydra)

Light 
Magenta 
(šviesiai 

purpurinė)

RX585 Series T0801 T0802 T0803 T0804 T0805 T0806

RX610 Series
T0821

T0811

T0822

T0812

T0823

T0813

T0824

T0814

T0825

T0815

T0826

T0816
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