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Делови на печатачот

Изглед на предниот дел

Изглед на задниот дел

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде репродуциран, чуван во достапен систем или пренесен во било каква форма или со било какво 
средство, електронски, механички, фотокопиран, сниман или на друг начин, без писмена дозвола од Seiko Epson Corporation. Информациите 
содржани овде се наменети само за користење на овој печатач Epson. Epson не е одговорен за примена на овие информации за работа со други 
печатачи.

Seiko Epson Corporation и неговите подружници не одговараат пред купувачот на овој производ или трета странка за штета, губиток, трошоци или 
злоупотреба на кои е изложен купувачот или трета странка како резултат на несреќа, погрешна употреба или злоупотреба на овој производ или 
неовластени модификации, поправки или измени на овој производ, или (со исклучок на САД) непридржување кон упатствата за работа и одржување 
на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не одговара за штета или проблеми кои произлегуваат од употреба на можни или потрошни производи различни од оние 
назначени како оригинални производи за Epson или одобрени производи за Epson oд страна на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не одговара за штета настаната како резултат на електромагнатните мешања кои се јавуваат од употреба на кабли за 
поврзување поинакви од оние назначени од Seiko Epson Corporation како одобрени производи за Epson.

EPSON® е регистриран заштитен знак, и EPSON STYLUS™ и Exceed Your Vision (Надминете ја вашата визија) се заштитни знаци на Seiko Epson 
Corporation.
Microsoft® и Windows® се заштитни знаци на Microsoft Corporation.
Apple® и Macintosh® се заштитни знаци на Apple Inc.

Општа забелешка: Имињата на други производи користени овде се само за цел на идентификација и може да бидат заштитни знаци на други 
угледни сопственици. Epson не поседува никакви права за тие заштитни знаци.

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
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Упатства за безбедност

Прочитајте ги сите упатства пред употреба на 
Вашиот печатач. Исто така следете ги сите 
предупредувања и упатства дадени на печатачот.

Предупредување, мерки за 
претпазливост и забелешки

w Предупредувањата мора да се следат 
внимателно со цел да се избегне оштетување 
на опремата.

c Мерките за претпазливост мора да се 
почитуваат за да се избегне оштетување на 
Вашата опрема.

Забелешките содржат значајни информации и 
корисни совети за работата на Вашиот печатач.

Важни упатства за безбедност

Прочитајте ги сите упатства пред да го употребите 
Вашиот печатач. Исто така следете ги сите 
предупредувања и упатства дадени на печатачот.

❏ Не ги блокирајте или покривајте отворите на 
куќиштето на печатачот.

❏ Не вметнувајте предмети низ отворите. 
Внимавајте да не истурите течност врз 
печатачот.

❏ Користете само тип на извор на електрична 
енергија назначен на налепницата на 
печатачот.

❏ Не користете оштетен или стар кабел за струја.

❏ Доколку користите продолжен кабел со 
печатачот, бидете сигурни јачината на струја на 
апаратите приклучени во продолжниот кабел 
мерена во ампери, да не ја надминува јачината 
на струја на продолжниот кабел мерена во 
ампери. Исто така, бидете сигурни вкупната 
јачина на струја на сите уреди вклучени во 
ѕидниот приклучник, мерена во ампери, да не ја 
надминува јачината на струја на ѕидниот 
приклучник, мерена во ампери.

❏ Не  обидувајте се сами да го сервисирате 
печатачот.

❏ Исклучете го печатачот од струја и побарајте 
сервисирање кај стручен сервис под следниве 
услови:

Кабелот или приклучникот се оштетени; во 
печатачот навлегла течност; печатачот паднал 
или куќиштето е оштетено; печатачот не работи 
нормално или покажува одредена промена во 
работата.

❏ Средишните поврзувачи (и USB и 
поврзувачите за мрежа) и поврзувачот за 
автоматскиот валјак за намотување се со LPS 
(ограничена моќност на изворот на струја).

❏ Доколку дојде до оштетување на приклучникот, 
заменете го кабелот или консултирајте се со 
стручен електричар. Доколку во приклучникот 
има осигурувачи, бидете сигурни да ги 
замените со осигурувачи со соодветна 
големина и мо.

Неколку преупредувања

При бирање место за печатачот

❏ Избегнувајте места кои подлежат на нагли 
промени на температура и влажност. Исто така, 
чувајте го печатачот подалеку од директни 
сончеви влијанија, извори на силна светлина 
или топлина.

❏ Избегнувајте места што подлежат на 
електрични удари и вибрации.

❏ Чувајте го печатачот подалеку од прашливи 
делови.

❏ Поставете го печатачот близу до ѕидниот 
приклучник каде приклучокот може лесно да се 
исклучи.

При употреба на печатачот

❏ Не ставајте ја раката внатре во печатачот и не 
допирајте ги патроните со мастило при 
печатење.

❏ Не поместувајте ја главата на печатачот со рака; 
во спротивно може да го оштетите печатачот.

При ракување со патрони со 
мастило

❏ Чувајте ги патроните со мастило подалеку од 
дофат на деца и не пијте ја нивната содржина.
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❏ Чувајте ги патроните со мастило на суво и 
темно место.

❏ Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја 
со сапун и вода. Доколку ви влезе мастило во 
очите, веднаш исплакнете ги со вода.

❏ За најдобри резултати, добро протресете го 
патронот со мастило пред да го поставите. 

c Внимание:

Не тресете ги многу силно патроните 
(што веќе претходно биле поставени).

❏ Не користете патрони со мастило по датумот 
отпечатен на кутијата на патронот.

❏ За најдобри резултати, користете го патронот 
со боја во рок од шест месеци од неговото 
поставување.

❏ Не расклопувајте ги патроните со мастило и не 
обидувајте се повторно да ги полните. Тоа може 
да ја оштети главата на печатачот.

❏ Не допирајте го делот за дотур на мастило или 
околу него и зелениот IC чип на страната на 
патронот со мастило. Тоа може да влијае врз 
нормалното работење и печатење.

❏ Доколку го преместувате патронот со мастило 
од ладно на топло место, може да дојде до 
кондензирање. Пред употреба, оставете го 
патронот со мастило на собна температура 
повеќе од четири часа.

За корисници во Велика Британија

Употреба на можности

EPSON (UK) Limited не е одговорен за штети или 
проблеми што произлегуваат од употреба на други 
можни или потрошни производи различни од оние 
назначени како оригинални производи за Epson 
или одобрени производи за Epson од страна на 
EPSON (UK) Limited.

Информации за безбедност

w Предупредување: 
Овој уред мора да биде заземјен. Проверете ја 
моќноста на струја во напон и проверете 
дали напонот на апаратот е соодветен на 
доводот на напонот.

Важно: 
Жиците во главниот кабел кои одговараат на овој 
уред се во бои кои се во согласност со следниве 
шифри:

Зелена и жолта - земја
Сина - нула
Кафеава - фаза

Доколку треба да го усогласите 
приклучникот:

Бидејќи боите од главниот кабел на овој уред 
можеби нема да одговараат на ознаките во боја кои 
се користат за идентификација на терминалите во 
приклучникот, Ве молиме постапете како што 
следува:

Зелената и жолтата жица мора да бидат поврзани со 
терминалот во приклучникот означен со буквата Е 
или симболот за заземјување (G).

Сината жица мора да биде поврзана за терминалот 
во приклучникот со буквата N.

Кафеавата жица мора да биде поврзана за 
терминалот во приклучникот со буквата L.

Доколку дојде до оштетување на приклучникот, 
заменете го кабелот или консултирајте се со стручен 
електричар.

Осигурувачите заменете ги само со осигурувачи со 
точна големина и моќност.

ENERGY STAR® Усогласување
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Распакување и монтирање на 
основата 

Проверка на содржината 

1. Отворете ја кутијата, потоа подигнете ја 
кутијата во која се наоѓа основниот дел и 
отстранете го од печатачот. 

2. Отворете ја кутијата во која се наоѓа основниот 
дел, и бидете сигурни дека сите делови 
прикажани подолу се таму и не се оштетени.

Монтирање на основниот дел 

w Предупредување:
Потребно е двајца да работат на двете 
страни за да се монтира основата (23.2 кг).

1. Држете ја левата сталка и хоризонталниот 
потпорен дел како што е прикажано. Потоа 
прицврстете ја потпората на основата 
користејќи ги двете шестоаголни завртки за 
приклучок со француски клуч.

Забелешка:
Не затегнувајте ги завртките премногу 
цврсто. Оставете простор за прилагодување 
на положбата додека ги прицврстувате 
завртките на другиот потпорен дел на 
основата.

2. Што се однесува до чекорот 1, прицврстете ја 
другата страна од потпорниот дел на основата.

3. Затегнете ги четирите штрафови на двете 
страни од потпорниот дел на основата.

Со ова завршува монтирањето на основниот дел. 
Следно, видете го вториот дел за распакување на 
печатачот.

Лева сталка на основата/десна сталка на 
основата

Хоризонтален 
потпорен дел

Француски клуч Шестоаголни навртки за 
приклучок (4)

Рачни навртки, спирални шајбни и шајбни (4)
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Распакување на печатачот 

w Предупредување:
Печатачот е тежок и гломазен. Потребно е 
двајца да го распакуваат печатачот.

1. Отстранете ја осовината за ролната хартија со 
ролната за хартија, стиропорот и картоните 
околу печатачот.

2. Подигнете ја кутијата и отстранете ја од 
печатачот. Отстранете ги сите делови од 
вдлабнатината на задната страна на печатачот.

Забелешка:
Патроните со мастило приложени со Вашиот 
печатач се само за почетно подесување.

3. Извадете ги картоните од печатачот.

4. Отстранете го пластичниот капак од печатачот.

Проверка на содржината 

Бидете сигурни дека сите делови прикажани подолу 
се таму и не се оштетени.

Осовина за ролна хартија со ролна хартија

Патрони за мастило (9) Електричен кабел

Сиви додатоци (2) Водичи за хартија (7)
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Монтирање на печатачот на 
основниот дел

w Предупредување:
Не обидувајте се да го подигнете печатачот 
(околу 127.3 kg) со помалку од четворица луѓе.

1. Заклучете ги двете предни тркалца. 
Поставете ги тркалцата странично и заклучете 
ги да не се поместуваат.

2. Поставете го основниот дел пред печатачот и 
потоа монтирајте го печатачот врз основниот 
дел како што е прикажано подолу.

Забелешка:
Кога ќе го поставите печатачот врз 
основниот дел, изедначете ги десниот краен 
агол од печатачот со аголот од истата 
страна на основниот дел.

3. Зацврстете го долниот дел од печатачот за 
основата со рачна навртка, спирални шајбни и 
шајбни.

Заштита за тркало

поглед одозгора
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Поставување на автоматскиот 
валјак за намотување 

Проверка на содржината

Бидете сигурни дека сите делови прикажани подолу 
се таму и не се оштетени.

Поставување на автоматски 
валјак за намотување

1. Додадете го погонскиот дел на хоризонталниот 
потпорен дел како што е прикажано подолу, и 
затегнете ги црните штрафови за безбедно да го 
додадете погонскиот дел на печатачот.

2. Додадете ја фланшата (означена со R) на 
погонскиот дел со притискање на рачката. 

Фланшата е со две страни. Едната страна е за 
јадро од 3 инчи, а другата страна е за јадро 
од 2 инчи. Поставете ја соодветната страна за 
јадрото.

3. Додадете ги спојниците на десната страна од 
основниот дел, и вметнете го кабелот низ 
спојниците. 

Погонски дел Подвижен дел

Фланша (за погонски дел) Фланша 
(за подвижен дел)

Рефлектор Сопирачка за 
подвижниот дел

Централен 
дел на валјакот
за намотување (3 инчи) 

Штрафови 

(Големи 2 [црни], мали 4)

Спојници за кабел (2) Трака
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4. Вклучете го приклучокот за кабел во 
приклучокот на задната страна на печатачот 
како што е прикажано подолу, потоа затегнете 
ги штрафовите на двете страни од приклучокот.

5. Завртете ја рачката за заклучување на лево за да 
ја ослободите.

6. Додека го држите подвижниот дел, додадете ја 
сопирачката за подвижниот дел на неговото 
дно. Вметнете ги двете испакнатини од 
сопирачката во подвижниот дел, за таа да не 
паѓа. Затегнете ги двата штрафа за да го 
прицврстите подвижниот дел на 
хоризонталниот потпорен дел.

7. Додадете ја фланшата (означена со L) на 
подвижниот дел со притискање на рачката. 

Фланшата е со две страни. Едната страна е за 
јадро од 3 инчи, а другата страна е за јадро 
од 2 инчи. Поставете ја соодветната страна за 
јадрото.

8. Додадете го рефлекторот на задната лева страна 
на основниот дел, a потоа затегнете ги двата 
штрафа.
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Иинсталирање на јадрото на 
валјак за намотување

1. Бидете сигурни дека рачката за заклучување е 
олабавена (свртена кон лево). Придвижете го 
подвижниот дел кон левиот крај на 
хоризонталниот потпорен дел.

2. Придвижете го едниот крај од јадрото на 
валјакот за намотување преку страничната 
рачка на подвижниот дел.

3. Вметнете ја страничната рачка на подвижниот 
дел во другиот крај на јадрото на валјакот за 
намотување.

4. Завртете ја рачката за заклучување нанапред 
за да го заклучите подвижниот дел.

Бидете сигурни дека јадрото е правилно 
зацврстено.

Додавање на водичи за хартија

Откако сте го инсталирале автоматскиот валјак 
за намотување, додадете ги водичите за хартија.
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Одбирање место за печатачот 

Упатства за поставување на 
печатачот 

❏ Одберете рамно и стабилно место кое 
може да ја издржи тежината на печатачот 
(околу 150.5 кг). 

❏ Користете само излез кој ги исполнува 
потребите за моќност на овој печатач.

❏ Работете со печатачот само под следниве 
услови:

Иако претходно споменатите услови се 
исполнети, печатачот нема да печати правилно 
доколку надворешните услови се несоодветни 
за хартијата. Бидете сигурни дека го користите 
печатачот каде условите за хартијата се 
исполнети. За подетални информации видете 
во упатствата за хартија.
Чувајте го печатачот подалеку од сушење, 
директна сончева светлина или извори на 
топлина за да се одржува соодветната 
влажност.

❏ Оставете доволно простор за ракување, 
одржување и проветрување.
Видете во следниот дел за подетални 
информации за просторот околу печатачот.

w Предупредување:
❏ Избегнувајте места подложни на 

преголема топлина, слабо проветрување 
или прашина; во спротивно тоа 
може да предизвика чад или пожар.

❏ Избегнувајте места изложени на 
директна сончева светлина или 
близу до клима уреди.

❏ Не блокирајте ги отворите за 
вентилација.

❏ Не поставувајте го печатачот во 
просторија која ретко се проветрува.

❏ Не поставувајте го печатачот 
на килим или прекривка.

❏ Не покривајте го печатачот со 
ткаенина, како на пример ќебе или 
чаршав, при негова употреба.

❏ Оставете најмалку 30 см помеѓу 
задниот дел на печатачот и ѕидот.

❏ Не поставувајте го печатачот на 
нестабилно масто. Може да дојде до 
оштетување на опремата при пад.

Простор околу печатачот

Оставете доволно простор за лесно ракување, 
одржување и проветрување како што е прикажано 
подолу. (Вредностите кои се претставени на 
сликите се минимални.)

Температура: 10 до 35°Ц

Влажност: 20 до 80% без кондензирање
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Поставување на печатачот 

1. Олабавете ги предните тркалца.

2. Поместете го печатачот кон местото на 
употреба (на кратко растојание подалеку).

Забелешка:
За разлика од оние што се користат кај опрема 
за управување со материјал како што се 
количките, тркалцата кај сталката на 
печатачот се направени да го движат 
печатачот на кратко растојание внатре, на 
рамна површина.

3. Заклучете ги двете предни тркалца. 
Поставете ги тркалцата странично и заклучете 
ги да не се поместуваат.

Подесување на печатачот

Отстранување на материјалите

1. Отстранете ги сите заштитни траки од 
печатачот и заштитните материјали од 
внатрешноста на преградите за мастило.

2. Кренете го предниот капак. Олабавете го 
штрафот и отстранете ги двете метални плочи 
од страната на преградата на главата за 
печатење.

Забелешка:
❏ Немојте повторно да ги поставувате 

металните плочи. Зачувајте ги за 
употреба во иднина.
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❏ Внимавајте да не ги допрете каблите околу 
главата на печатачот; во спротивно, 
може да дојде до оштетување на 
печатачот.

3. Затворете го предниот капак.

Поврзување на кабелот за струја

1. Проверете ја налепницата на задната страна на 
печатачот и бидете сигурни дека бараниот 
напон на печатачот се совпаѓа со приклучокот 
на ѕидот. Исто така, бидете сигурни дека имате 
кабел за струја што одговара на Вашиот извор 
на струја.

2. Поврзете го кабелот за струја на приклучок за 
AC (наизменична струја) на задната страна на 
печатачот.

3. Протнете го кабелот низ спојниците на задниот 
дел на печатачот. Кабелот може да биде протнат 
и од левата и од десната страна.

4. Вклучете го кабелот за струја во соодветно 
заземјен електричен приклучок.

c Внимание:
Не употребувајте приклучок кој е 
контролиран од автоматски бројач или 
склопка на ѕидот. Во спротивно, може 
да дојде до случаен прекин на струја или 
оштетување на Вашиот печатач.



R41A0E84P
Unpacking and Setup Guide
Rev.D
ENGLISH.fm A4 size
6/20/07

L Proof Sign-off:
AVA M.Arai  K.Nishi
K.Nishi
Latex H.Nicholas

12

Поставување на патроните за 
мастило

За да ги поставите патроните за мастило, следете ги 
упатствата дадени подолу.

w Предупредување: 
Патроните за мастило се посебни целини. 
При вообичаена употреба, мастилото нема 
да протече од патроните. Доколку сепак 
мастилото ги допре Вашите раце, измијте 
ги со сапун и вода. Доколку Ви влезе мастило 
во очите, веднаш исплакнете ги со вода.

Забелешка:
Патроните за мастило спакувани со Вашиот 
печатач делумно се трошат при почетно 
подесување. Со цел да се добие високо квалитетно 
печатење, главата на печатачот треба да е 
потполно наполнета со мастило. При овој првичен 
процес се троши количина на мастило и затоа овие 
патрони печатат помалку страници во споредба 
со наредните патрони за мастило.

1. Вклучете го печатачот со притискање на 
копчето Вклучено . 

2. Кога сијаличката ќе започне да трепка и 
капакот е малку подотворен, отворете го 
целосно со раката. 

3. Проверете го патронот за мастило и неговиот 
отвор.

4. Отстранете го патронот за мастило од 
амбалажата и протресете го околу 5 секунди.

c Внимание:
Не допирајте го зелениот IC чип од 
страната на патронот за мастило. Тоа 
може да влијае врз нормалното 
работење и печатење. 

Отвор бр. Боја на мастило

#1 Vivid Light Magenta (светло 
магента)

#2 Light Light Black (светло светло 
црна)

#3 Matte Black (црна)

#4 Light Black (светло црна)

#5 Light Cyan (светло модра)

#6 Cyan (модра)

#7 Vivid Magenta (магента)

#8 Photo Black (фото црна)

#9 Yellow (жолта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. Држете го патронот за мастило со стрелката 
свртена нагоре, да покажува кон задната страна 
на печатачот, а потоа вметнувајте го во отворот 
се додека не кликне.

Забелешка:
Внимавајте да ги поставите сите девет 
патрони за мастило; во спротивно, полнењето 
со мастило нема да започне.

6. По поставувањето на сите патрони за мастило 
во нивниот соодветен отвор, затворете го 
капакот на преградата за мастило. 

Печатачот започнува со почетно полнење со 
мастило и сијаличката за Вклучено трепка 
(околу 10 минути). 

c Внимание: 
Никогаш не правете го следново додека 
сијаличката за Вклучено трепка; во 
спротивно може да дојде до 
оштетување:

❏ Исклучете го печатачот
❏ Извадете го кабелот за струја
❏ Отворете го предниот капак
❏ Поместете го граничникот за 

хартија во олабавена положба
❏ Отворете го капакот на 

преградата за мастоло
❏ Отстранете го резервоарот за 

одржување

7.  PAPER OUT. (НЕМА ХАРТИЈА) LOAD PAPER 
(СТАВЕТЕ ХАРТИЈА), што покажува дека 
првичното полнење на мастило е завршено.

Потврдување на печатење

Местење ролна хартија
За поставување на ролна хартија на печатачот, 
следете ги упатствата дадени подолу.

1. Отворете го капакот за ролна хартија. 

2. Со сопирачката за фиксирана хартија (сива) од 
десната страна, земете ја ролната хартија и 
поставете ја во држачот за хартија. Потоа 
поместете ја ролната хартија кон десно.

w Предупредување:

Ролната хартија е тешка па затоа 
потребни се двајца за да ја наместат кај 
сопирачките за хартија на двата краја.
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3. Порамнувајќи ја со преградите на двете страни, 
намотувајте ја ролната хартија на своето место 
полека и поставете ја на монтажните 
потпирачи во печатачот.

4. Бидете сигурни дека копчето за Pause (Пауза) не 
трепка и потоа поставете го граничникот за 
хартија во олабавена положба.

LEVER RELEASED (ОЛАБАВЕН ГРАНИЧНИК). 
LOAD PAPER (СТАВЕТЕ ХАРТИЈА)  се појавува на 
ЛЦД панелот 

5. Вметнете хартија во отворот за вметнување 
хартија. Повлечете ја хартијата надолу низ 
отворот за вметнување хартија така што таа да 
излезе одоздолу.

Внимавајќи да не го свиткате работ на 
хартијата, вметнете ја така што да не биде 
лабава.

6. Порамненте ја силата на дотур на хартија со 
притискање на копчето Дотур на хартија  
на контролниот панел.
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7. Држејќи го долниот раб од хартијата, свртете ја 
ролната хартија за да не биде лабава. Бидете 
сигурни дека долниот раб на хартијата е рамен 
и дека е изедначен со хоризонталната линија.

При употреба на дебела, тешка или извиткана 
хартија, притиснете го копчето Дотур на 
хартија  за да ја зголемите моќноста. При 
употреба на тенка или лесна хартија, 
притиснете го копчето Дотур на хартија  
за да ја намалите моќноста.

Забелешка:
Доколку хартијата е поставена искривено, 
таа нема да се печати правилно. Бидете 
сигурни дека е изедначена рамно со положбата 
за местење на хартија.

8. Поставете го граничникот на хартија во 
сигурна положба и спуштете го капакот за 
ролна хартија.

Притиснете го копчето  или почекајте малку.

9. Доколку на ЛЦД панелот се појави DO YOU WANT 
TO USE THE FOLLOWING PAPER? (ДАЛИ САКАТЕ 
ДА ЈА КОРИСТИТЕ СЛЕДНАТА ХАРТИЈА?) 
притиснете го копчето Мени  за да го 
одберете типoт на медиум.

10. Притиснете го копчето Дотур на хартија 
/   за да го одберете типот на медиум, а 

потоа притиснете го копчето Мени  .

11. Притиснете го копчето Дотур на хартија 
/  за да го одберете типот на медиум, а 

потоа притиснете го копчето Влез  . 

На ЛЦД панелот се појавува READY 
(ПОДГОТВЕНО).
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Печатење на формат страница

1. Притиснете го копчето Извор на хартија  
да се појави Автоматско намотување на 
посебен лист .

2. Притиснете го копчето Мени  за да одберете 
Мени.

3. Притиснете го копчето Дотур на хартија  
да се појави TEST PRINT (ТЕСТ ПЕЧАТЕЊЕ), а 
потоа притиснете го копчето Мени .

4. Притиснете го копчето Дотур на хартија  
да се појави STATUS SHEET (ФОРМАТ 
СТРАНИЦА), а потоа притиснете го копчето 
Мени .

5. Притиснете го копчето Влез   за  печатење 
на формат страница.

Откако печатењето ќе заврши, следете ја 
пораката на ЛЦД панелот да се врати Во 
состојба READY (ПОДГОТВЕНО).

Ставање на посебен лист на 
медиум

За ставање на посебен лист на медуим подолг од 
А3/B (483 mm), видете го следниот дел. За ставање 
на посебен лист на медуим со должина од А3/B 
(483 мм), или помала, видете “Ставање на посебен 
лист на медиум со должина од А3/B (483 мм) или 
помала” на страница 18. 

Доколку печатете на дебела хартија (0.5 to 1.5 мм), 
видете “Печатење на дебела хартија (0.5 to 1.5 мм)” 
на страница 19.

Забелешка:
При употреба на хартија поинаква од Epson special 
media, прочитајте ги упатствата дадени на 
хартијата или за повеќе информации, 
контактирајте го вашиот набавувач.

Ставање на посебен лист на 
медиум подолг од А3/B (483 мм)

1. Бидете сигурни дека печатачот е вклучен и дека 
капакот за ролна хартија е спуштен.

2. Притискајте на копчето Извор на хартија  
постојано се додека не се појави Страница .

3. Бидете сигурни дека сијаличката Проверка на 
хартија свети, а потоа поставете го граничникот 
за хартија во олабавена положба.  LEVER 
RELEASED (ОЛАБАВЕН ГРАНИЧНИК). LOAD 
PAPER (СТАВЕТЕ ХАРТИЈА)  се појавува на ЛЦД 
панелот.
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Граничникот за хартија може да биде заклучен 
доколку REMAINING PPR SETUP 
(ПРЕОСТАНАТО ПОДЕСУВАЊЕ НА ХАРТИЈА) е 
наместен на ON: (ВКЛУЧЕНО): AT ROLL 

EXCHANGE (ПРОМЕНА НА РОЛНАТА). Во овој 
случај, притиснете го и држете копчето Влез 

 3 секунди да се испечати бар кодот, така што 
ќе можете да го олабавите граничникот за 
хартија.

c Внимание:
Не поставувајте го граничникот за 
хартија во олабавена положба додека 
сијаличката за Вклучено или Пауза 
трепка; во спротивно може да настане 
штета.

4. Ставајте ја хартијата во отворот за вметнување 
на хартија се додека не излезе од долната страна. 

Забелешка:
Поставете ја страницата вертикално, како 
повеќето списанија.

5. Бидете сигурни дека десниот и долниот 
раб на страницата се прави и во линија со 
хоризонталната и вертикалната линија.

Забелешка:
❏ Порамнете ја хартијата точно со 

вертикалната и хоризонталната 
положба за поставување. Ако врвот на 
хартијата излегува од положбата за 
подесување на хартијата или пак е 
пократок од неа, ќе предизвика грешка. 

❏ Ако врвот на хартијата не излегува од под 
предниот капак, кренете го предниот 
капак и дотурајте ја хартијата надолу.

6. Поместете го граничникот за хартија во 
стабилна положба. Притиснете го копчето  
или почекајте малку.

7. Доколку на ЛЦД панелот се појави 
DO YOU WANT TO USE THE FOLLOWING PAPER? 

(ДАЛИ САКАТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ СЛЕДНАТА 
ХАРТИЈА?)  притиснете го копчето Мени  за 
да го одберете медиумот, а потоа притиснете го 
копчето Влез   за да го подесите медиумот. 

Претходното подесување се јавува на ЛЦД 
панелот. Доколку е точен типот на медиум, 
притиснете го копчето Извор на хартија .
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Сега печатачот е подготвен за печатење. Додека 
печаточ печати, не кревајте го предниот капак. 
Доколку предниот капак се поткрене додека 
печатачот работи, печатачот престанува со 
печатење и започнува со печатење откако предниот 
капак е спуштен. Прекинувањето и рестартирањето 
на печатењето може да го намали квалитетот на 
печатење.

Забелешка:
Не оставајте хартија во печатачот долго време, 
тоа го намалува нејзиниот квалитет. Ви 
препорачуваме да ја отстраните хартијата од 
печатачот после печатење.

Ставање на посебен лист на 
медиум со должина од А3/B (483 
мм) или помала

1. Бидете сигурни дека печатачот е вклучен и дека 
капакот за ролна хартија е спуштен.

2. Притискајте го копчето Извор на хартија  
постојано се додека не се појави Страница  .

3. Бидете сигурни дека граничникот за хартија е 
во стабилна положба, а потоа ставајте ја 
хартијата во отворот за вметнување хартија се 
додека не почувствувате отпор. 

Бидете сигурни дека десниот раб од хартијата е 
прав и во линија со десниот раб од скалата на 
капакот за ролна хартија. На ЛЦД панелот се 
појавува PRESS THE (ПРИТИСНЕТЕ ГО)  

BUTTON (КОПЧЕТО).

Забелешка:
Поставете ја страницата вертикално, како 
повеќето списанија.

4. Притиснете го копчето Пауза .

Главата на печатачот се движи и хартијата 
автоматски се дотура во положба за печатење.

5. Доколку на ЛЦД панелот се појави DO YOU WANT 
TO USE THE FOLLOWING PAPER? (ДАЛИ САКАТЕ 
ДА ЈА КОРИСТИТЕ СЛЕДНАТА ХАРТИЈА?)  
притиснете го копчето Мени  за да го 
одберете медиумот, а потоа притиснете го 
копчето Влез   за да го подесите медиумот. 

Претходното подесување се јавува на ЛЦД 
панелот. Доколку е точен типот на медиум, 
притиснете го копчето Извор на хартија .
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Сега печатачот е подготвен за печатење. Додека 
печатачот печати, не кревајте го предниот капак. 
Доколку предниот капак се поткрене додека 
печатачот работи, тој престанува со печатење и 
започнува со печатење откако предниот капак е 
спуштен. Прекинувањето и рестартирањето на 
печатењето може да го намали квалитетот на 
печатење.

Кога печатењето е завршено, печатачот го 
поддржува печатениот медиум и на ЛЦД панелот се 
јавува PAPER OUT (НЕМА ХАРТИЈА). LOAD 
PAPER (СТАВЕТЕ ХАРТИЈА) се појавува на ЛЦД 
панелот. За отстранување на хартијата, притиснете 
го копчето Дотур на хартија   а потоа 
олабавете го граничникот за хартија додека ја 
држите хартијата. Може да ја отстраните хартијата 
од печатачот.

Забелешка:
Не оставајте хартија во печатачот долго време, 
тоа го намалува нејзиниот квалитет. Ви 
препорачуваме да ја отстраните хартијата од 
печатачот после печатење.

Печатење на дебела хартија 
(0.5 to 1.5 мм)

При поставување на дебела хартија (0.5 до 1.5 мм), 
како што е картонот, следете ги следните чекори.

Забелешка:
Не поставувајте дебела хартија (0.5 до 1.5 мм) 
подолга од 728 мм; во спротивно, може да дојде до 
гужвање на хартијата. 

1. Бидете сигурни дека печатачот е вклучен и дека 
капакот за ролна хартија е спуштен.

2. Притискајте го копчето Извор на хартија  
постојано се додека не се појави Страница .

3. Бидете сигурни дека сијаличката Paper Check 
(Проверка на хартија) свети, а потоа поставете 
го граничникот за хартија во олабавена 
положба.  LEVER RELEASED (ОЛАБАВЕН 
ГРАНИЧНИК). LOAD PAPER (СТАВЕТЕ ХАРТИЈА) 
се појавува на ЛЦД панелот.

Граничникот за хартија може да биде заклучен 
доколку REMAINING PPR SETUP 
(ПРЕОСТАНАТО ПОДЕСУВАЊЕ НА ХАРТИЈА) е 
наместен на ON: (ВКЛУЧЕНО): AT ROLL 

EXCHANGE (ПРОМЕНА НА РОЛНАТА). Во овој 
случај, притиснете и држете го копчето Влез 

 3 секунди да се испечати бар кодот, така што 
ќе можете да го олабавите граничникот за 
хартија.

c Внимание:
Не поставувајте го граничникот за 
хартија во олабавена положба додека 
сијаличката за Вклучено или Пауза 
трепка; во спротивно може да настане 
штета.
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4. Отворете го предниот капак. 

c Внимание:
Внимавајте да не ги допрете каблите 
околу главата на печатачот; во 
спротивно, може да дојде до 
оштетување на печатачот.

5. Поставете ја хартијата во отворот за 
вметнување хартија така што долниот раб од 
хартијата лежи зад кренатиот преден капак. 

Бидете сигурни дека десниот и долниот раб на 
хартијата се прави и во линија со 
хоризонталната и вертикалната линија.

Забелешка:
Поставете ја страницата вертикално, како 
повеќето списанија.

6. Поставете го граничникот на хартија во 
стабилна положба и спуштете го предниот 
капак. 

Притиснете го копчето  или почекајте малку.

7. Доколку на ЛЦД панелот се појави DO YOU WANT 
TO USE THE FOLLOWING PAPER? (ДАЛИ САКАТЕ 
ДА ЈА КОРИСТИТЕ СЛЕДНАТА ХАРТИЈА?)  
притиснете го копчето Мени  за да го 
одберете медиумот, а потоа притиснете го 
копчето Влез   за да го подесите медиумот. 

Претходното подесување се јавува на ЛЦД 
панелот. Доколку е точен типот на медиум, 
притиснете го копчето Извор на хартија .

Забелешка:
Не оставајте хартија во печатачот долго време, 
тоа го намалува нејзиниот квалитет. Ви 
препорачуваме да ја отстраните хартијата од 
печатачот после печатење.
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Поврзување на печатачот со 
Вашиот компјутер

Поврзување на печатачот и компјутерот со кабел за 
USB или Ethernet. Користете ги следниве кабли. 

❏ USB кабел

❏ 100BaseTX или 1000BaseT Категорија на кабел 
од 6 слоја

1. Бидете сигурни дека печатачот е исклучен.

2. Поврзете го кабелот до печатачот и другиот 
крај од USB кабелот вклучете го во компјутерот 
или другиот крај од Ethernet кабелот во Ethernet 
приклучокот.

Поврзување на USB:

Мрежно поврзување:

Забелешка:
Кога поврзувате USB и Ethernet кабел, софтверот 
на печатачот инсталирајте го посебно од секој 
компјутер. Кабелот за USB и кабелот за Ethernet 
можете истовремено да ги поврзете до печатачот.

Инсталирање на матичната 
плоча и софтверот на печатачот

Откако сте го поврзале печатачот до Вашиот 
компјутер, потрбно е да го инсталирате софтверот 
доставен со Вашиот печатач на Printer Software 
CD-ROM (ЦД РОМ со софтвер за печатач). За да го 
инсталирате софтверот за печатачот, следете ги 
следните чекори.

Забелешка:
Бидете сигурни дека ги имате 
административните права за инсталирање на 
софтверот.

1. Ставете го ЦД-Ромот со софтвер за печатач 
доставен со Вашиот печатач во плочата за 
ЦД-РОМ.

2. Кога ќе се појави следниот прозорец, 
инсталирајте ја матичната плоча за печатачот 
во согласност со вашето поврзување. Одберете 
Set up the printer via a local connection 
(Подесете го печатачот преку локално 
поврзување)кога печатачот е поврзан со 
компјутерот директно или Set up the printer 
via a network connection (Подесете го 
печатачот преку мрежно) поврзувањекога 
печатачот е поврзан во мрежа. Следете ги 
упатствата на екранот.
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Забелешка:
Доколку се појави следниот прозорец, бидете 
сигурни дека SEIKO EPSON е издавач, а потоа 
притиснете Unblock (Отклучи).

3. Доколку сакате да инсталирате друг софтвер за 
печатач, одберете го од прозорецот во чекор 2.

Додавање на печатачот 
за Mac OS X

Откако ќе го инсталирате софтверот за печатачот 
на Вашиот компјутер, треба да го одберете Вашиот 
печатач. Мора да одберете печатач првиот пат кога 
го користите или секогаш кога сакате да се 
префрлите на друг печатач. Вашиот компјутер 
секогаш печати користејќи го печатачот што бил 
користен последен.

1. Вклучете го печатачот.

2. Кликнете двапати на папката Applications 
(Апликации)и потоа кликнете два пати на 
папката Utilities (Услуги). Кликнете двапати на 
Print Center (Центар за печатач) (за Mac OS X 
10.2.x) или Printer Setup Utility (Услуги за 
подесување на печатач) (за Mac OS X 10.3.x или 
понова верзија).

3. Кликнте Add (Додадете).

4. Оберете го Вашиот печатач, а потоа кликнете на 
Add (Додадете). 
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Доколку Вашиот печатач не се јавува на 
списокот, кликнете на More Printers (Повеќе 
печатачи) и одберете поврзување, како на 
пример EPSON TCP/IP . Оберете го Вашиот 
печатач од списокот, а потоа кликнете на Add 
(Додадете).

5. Бидете сигурни дека списокот на печатачи го 
содржи печатачот кој штотуку сте го додале. 
Потоа, затворете го прозорецот со список на 
печатачи.

Порамнување на главата на 
печатачот

Потребно е да изведете порамнување на главата на 
печатачот пред да започнете со печатење на Вашите 
податоци. Со ова се спречува намалување на 
квалитетот на печатење како резултат на погрешно 
порамнување на главата на печатачот. 
Порамнувањето на главата на печатачот го 
подобрува квалитетот на Вашите печатени 
податоци.

За Windows

1. Отворете ја папката Printers and Faxes 
(Печатачи и факсови или Печатачи).

Windows XP:
Кликнете Start (Старт), кликнете Контролен 
панел, кликнете Other Hardware (Печатачи 
и друг хардвер), и потоа кликнете Printers and 
Faxes (Печатачи и факсови).

Забелешка:
Доколку Вашиот контролен панел е со класичен 
изглед, кликнете Start (Старт), кликнете 
Control Panel (Контролен панел), и потоа 
кликнете Printers and Faxes (Печатачи и 
факсови).

Windows Vista:
Кликнете , кликнете Control Panel 
(Контролен панел), кликнете Hardware and 
Sound (Хардвер и звук) и потоа кликнете 
Печатачи.

Windows 2000:
Кликнете Start (Старт), означете на 
Подесување, а потоа одберете Printers 
(Печатачи).
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2. Кликнете на иконата за печатачот со десен клик 
и кликнете Printing Preferences (Предности 
за печатење).

3. Кликнете на табот Utility (Услуги).

4. Одберете Print Head Alignment 
(Порамнување на главата на печатачот). 
Следете ги упатствата на екранот за да го 
завршите порамнувањето на главата на 
печатачот.

За Mac OS X 

1. Кликнете двапати на папката Applications 
(Апликации), а потоа кликнете двапати на 
иконата EPSON Printer Utility2 (Услуги за 
печатач 2).

2. Доколку се појави список на печатачи, одберете 
го печатачот и потоа кликнете OK (ВО РЕД).

3. Одберете Print Head Alignment 
(Порамнување на главата на печатачот). 
Следете ги упатствата на екранот за да го 
завршите порамнувањето на главата на 
печатачот.
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Употреба на он-лајн Упатство за 
користење 

Што следно да се направи

По завршувањето на подесувањето на хардверот и 
инсталирањето на плочата видете го User’s Guide 
(Упатството за корисникот) за детални 
информации за функциите, одржувањето, 
решавањето на проблеми, техничките 
спецификации за Вашиот печатач и производи по 
избор.

Употреба на он-лајн Упатство за 
користење 

Содржи детални упатства за употреба на печатачот 
и информации за примена на производи по избор. 

Да го видите User’s Guide (Упатството за 
корисникот), кликнете двапати на иконата 
EPSON Stylus Pro 11880_11880C Manual 
(Прирачник за EPSON Stylus Pro 11880_11880C) на 
работната површина.

За Windows, User’s Guide (Упатството за 
корисникот) е достапно и преку менито Start 
(Старт). Кликнете Start (Старт), означете на All 
Programs (Сите програми) кај Windows XP/Vista 
или Programs (Програми) кај Windows 2000. 
Одберете EPSON, и потоа одберете EPSON Stylus 
Pro 11880_11880C Manual (Прирачник за 
EPSON Stylus Pro 11880_11880C).

Забелешка:
За читање на он-лајн упатство, на компјутерот 
мора да имате инсталирано Adobe Acrobat Reader 
5.0 или понова верзија или Adobe Reader.
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