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Printeri osad

Eestvaade

Tagantvaade

Käesoleva väljaande ühtki osa ei tohi ilma Seiko Epson Corporationi kirjaliku loata paljundada, salvestada otsingusüsteemides või edastada ühelgi viisil, ei 
elektrooniliselt, mehaaniliselt, kopeerimise ega salvestamise teel. Käesolev informatsioon on ettenähtud kasutamiseks ainult selle Epsoni printeriga. Epson ei 
ole vastutav selle informatsiooni kasutamise eest teiste printeritega.

Seiko Epson Corporation ja selle filiaalid ei ole vastutavad selle toote ostja või kolmandate osapoolte ees kahjustuste, kadude või kulude kohta, mis on juhtunud 
ostja või kolmandate osapoolte tekitatud õnnetuse või toote väärkasutuse tagajärjel või autoriseerimata muudatuste või paranduste tegemises ning (v.a USA) 
Seiko Epson Corporationi tegevus- ja hooldusjuhiste eeskirjadele mittevastamises.

Seiko Epson Corporation ei ole vastutav kahjustuste või probleemide ees, mis kaasnevad kasutades tooteid, mis ei ole määratud Seiko Epson Corporationi 
poolt Epsoni originaaltarvikuteks või Epsoni tunnustatud tarvikuteks.

Seiko Epson Corporation ei ole vastutav kahjustuste ees, mis kaasvad elektromagnetilise häirega kasutades liidesekaableid, mis ei ole määratud Seiko Epson 
Corporationi poolt Epsoni tunnustatud tarvikuteks.

EPSON® on registreeritud kaubamärk ja EPSON STYLUS™ ja Exceed Your Vision on Seiko Epson Corporationi kaubamärgid.
Microsoft® ja Windows® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid.
Apple® ja Macintosh® on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid.

Üldine teadaanne: Käesolevas juhendis kasutatavad teised tootenimed on välja toodud ainult identifitseerimise eesmärgil ja võivad olla nende omanike 
kaubamärgid. Epson ei pretendeeri nende kaubamärkide ühelegi õigusele.

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved

paberirulli võll
paberirulli kaas

paberisulgur

paberijuhikud

tindikassettide lahter

esipaneel

Automaatne sisestusrulli
seade

juhtpaneel

tindipaneeli avamise nupp

paberirulli hoidik

Võrguliidese pesa Vahelduvvoolu 
pesa

USB-liidese pesa

hoolduspaakAutomaatse sisestusrulli
seadme pesa
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Ohutusjuhised

Enne printeri kasutamist lugege kõik need juhised läbi. 
Täitke kõiki printerile märgitud hoiatusi ja juhiseid.

Hoiatused, ettevaatusabinõud ja 
märkused

w Hoiatusi peab täitma hoolikalt, et vältida 
kehavigastusi.

c Ettevaatusabinõudest peab kinni pidama, et 
vältida seadme kahjustusi.

Märkused sisaldavad tähtsat teavet ja kasulikke 
nõuandeid printeri kasutamise kohta.

Tähtsad ohutusjuhised

Enne printeri kasutamist lugege kõik need juhised läbi. 
Täitke kõiki printerile märgitud hoiatusi ja juhiseid.

❏ Ärge blokeerige või katke printeri korpuse avausi.

❏ Ärge sisestage asju läbi avade. Ärge ajage printerile 
vedelikke.

❏ Kasutage ainult toiteallika tüüpi, mis on märgitud 
printeri sildile.

❏ Ärge kasutage kahjustatud või kulunud toitejuhet.

❏ Kui kasutate printeriga pikendusjuhet, veenduge, 
et sellega ühendatud seadmete amprivõimsus ei 
ületaks juhtme amprivõimsust. Samuti veenduge, 
et seinakontakti ühendatud seadmete 
amprivõimsus ei ületaks kontakti amprivõimsust.

❏ Ärge parandage printerit ise.

❏ Eemaldage printer vooluvõrgust ja pöörduge 
kvalifitseeritud hooldustehniku poole, kui:

Toitejuhe või pistik on kahjustatud; vedelikku on 
läinud printerisse; printer on kukkunud või korpus 
on kahjustatud; printer ei tööta korralikult või 
töötamisel ilmneb muutusi.

❏ Liidesepistikud (USB- ja võrguliidesed) ja 
automaatse sisestusrulli seadme pistik on LPS 
(piiratud toiteallikas).

❏ Kui juhe saab kahjustada, vahetage 
juhtmekomplekt välja või konsulteerige 
kvalifitseeritud elektrikuga. Kui pistikul on 
kaitsekorgid, vahetage need kindlasti õige suuruse 
ja võimsusega kaitsekorkidega pistikute vastu.

Mõned ettevaatusabinõud

Printerile koha valimine

❏ Vältige kohti, kus esineb sagedasi temperatuuri ja 
niiskuse muutusi. Ärge paigutage printerit otsese 
päikesevalguse või tugeva valgustuse kätte või 
soojusallikate lähedusse.

❏ Vältige kohti, kus võib esineda põrutusi või 
vibratsioone.

❏ Ärge paigaldage printerit tolmusesse kohta.

❏ Paigutage printer seinakontakti lähedusse, kus 
pistikut oleks lihtne lahti ühendada.

Printeri kasutamine

❏ Printimise ajal ärge pange oma kätt printeri sisse 
ega katsuge tindikassette.

❏ Ärge eemaldage trükipeasid käsitsi, muidu võite 
printerit kahjustada.

Tindikassettide käsitsemine

❏ Ärge jätke tindikassette lastele kättesaadavasse 
kohta ning ärge jooge nende sisu.

❏ Hoidke tindikassette jahedas ja pimedas kohas.

❏ Kui tint satub teie nahale, peske see seebi ja veega 
maha. Kui tint läheb teile silma, peske neid koheselt 
veega.
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❏ Parima tulemuse saavutamiseks raputage 
tindikassetti enne selle paigaldamist. 

c Ettevaatust:
Ärge raputage (varem paigaldatud) 
tindikassette liiga jõuliselt.

❏ Ärge kasutage tindikassette pärast kassetikarbile 
märgitud kuupäeva.

❏ Parima tulemuse saavutamiseks kasutage 
tindikassette kuue kuu jooksul pärast paigaldamist.

❏ Ärge võtke tindikassette lahti ega proovige neid 
täita. See võib kahjustada trükipead.

❏ Ärge katsuge tindi toiteava või seda ümbritsevat 
piirkonda ega tindikasseti küljel olevat rohelist 
IC-kiipi. See võib mõjutada normaaltalitlust ja 
printimist.

❏ Kui paigutate tindikasseti jahedast kohast sooja, 
võib esineda kondensatsiooni. Enne tindikasseti 
kasutamist jätke see toatemperatuuril seisma 
vähemalt neljaks tunniks.

Ühendkuningriigi kasutajatele

Valikute kasutamine

EPSON (UK) Limited ei ole vastutav kahjustuste või 
probleemide ees, mis kaasnevad kasutades tooteid, mis 
ei ole määratud EPSON (UK) Limitedi poolt EPSONi 
originaaltarvikuteks või EPSONi tunnustatud 
tarvikuteks.

Ohutusalane teave

w Hoiatus: 
See seade peab olema maandatud. Vaadake 
seadmepassist pinget puudutavat teavet ning 
kontrollige, et seadmepinge vastab toitepingele.

Tähtis: 
Selle seadmega sobivad elektrivõrgu juhtmed on 
värvitud vastavalt järgnevatele koodidele.

Roheline ja kollane - maandatud
Sinine - laenguta
Pruun - pingestatud

Kui te peate sobitama pistiku:

Kuna selle seadme juhtmete värvid ei pruugi vastata 
markeeringutele, mida kasutatakse pistiku terminalide 
tuvastamiseks, toimige järgnevalt:

Rohelise ja kollase juhtme peab ühendama pistiku 
terminaliga, millele on märgitud täht E või 
maandamise sümbol (G).

Sinise juhtme peab ühendama pistiku terminaliga, 
millele on märgitud täht N.

Pruuni juhtme peab ühendama pistiku terminaliga, 
millele on märgitud täht L.

Kui juhe saab kahjustada, vahetage juhtmekomplekt 
välja või konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga.

Kaitsekorgid asendage ainult õige suuruse ja 
võimsusega korkidega.

Standardiga ENERGY STAR® ühilduv
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Põhiseadme lahtipakkimine ja 
kokkupanemine 

Osade kontrollimine 

1. Avage kast ning tõstke põhiseadet ümbritsev kast 
üles ja eemale printerist. 

2. Avage kast, milles on põhiseade ning veenduge, et 
kõik allpool näidatud osad on olemas ja need ei ole 
kahjustatud.

Põhiseadme kokkupanemine 

w Hoiatus:
Põhiseadme (23,2 kg) kokkupanemiseks peab 
töötama mõlemal pool üks inimene.

1. Hoidke vasakut aluse püsttala ja horisontaalset 
tugiposti pildil näidatud viisil. Seejärel kinnitage 
tugipost aluse külge, kasutades kahte 
kuuskant-pesapeapolti ja kuuskant-võtit.

Märkus:
Ärge keerake polte liiga kõvasti kinni. Jätke ruumi, 
et kohandada asendit, kui olete kinnitanud poldid 
teise aluse püsttalaga.

2. Kinnitage tugiposti teine pool alusega järgides 
sammu 1.

3. Kinnitage mõlema aluse püsttalade poldid kindlalt. 

Sellega on põhiseadme kokkupanek lõpetatud. Seejärel 
vaadake järgmist peatükki printeri lahtipakkimise 
kohta.

Alus püstises asendis, vasak / alus püstises asendis, 
parem

Horisontaalne tugipost

Kuuskant-võti Kuuskant-
pesapeapolt (4)

Liblikmutrid, vedruseibid, seibid (4)



R4CD380/E850
Unpacking and Setup Guide
Rev.E
ENGLISH.fm A4 size
6/20/07

L Proof Sign-off:
KOW M.Arai  K.Nishi
K.Nishi
NOC K.Lee

4

Printeri lahtipakkimine 

w Hoiatus:
Printer on raske ja suuremõõtmeline. Printerit 
peab lahti pakkima vähemalt kaks inimest.

1. Eemaldage paberirulli võll koos paberirulliga, 
polüstüreenvaht ja papist pehmendused.

2. Tõstke kast üles ja eemale printerist. Eemaldage 
printeri tagaküljel asuvast tühimikust kõik esemed.

Märkus:
Printeriga kaasasolevad tindikassetid on mõeldud 
eelkõige algseks seadistamiseks.

3. Eemaldage printerist polstripapp.

4. Eemaldage printerilt plastikümbris.

Osade kontrollimine 

Veenduge, et teil on olemas kõik allpool näidatud osad 
ja need ei ole kahjustatud.

Paberirulli võll paberirulliga

Tindikassetid (9) Toitejuhe

Hallid kinnitused (2) Paberijuhikud (7)
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Printeri paigaldamine 
põhiseadmele

w Hoiatus:
Ärge proovige tõsta printeri seadet (umbes 127,3 
kg) vähem kui nelja inimesega.

1. Lukustage kaks esimest ratast. 
Keerake rattad külgsuunas ning lukustage need, et 
takistada nende liikumist.

2. Asetage põhiseade printeri ette ning paigaldage 
printer põhiseadmele nagu allpool näidatud.

Märkus:
Kui paigaldate printeri põhiseadmele, sobitage 
printeri parem tagumine nurk põhiseadme sama 
nurgaga.

3. Kinnitage printeri põhi ja põhiseade liblikmutrite, 
vedruseibide ja seibide abil.

Rattalukk

ülavaade
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Automaatse sisestusrulli seadme 
paigaldamine 

Osade kontrollimine

Veenduge, et teil on olemas kõik allpool näidatud osad 
ja need ei ole kahjustatud.

Automaatse sisestusrulli seadme 
paigaldamine

1. Kinnitage juhtseade horisontaalsele tugipostile 
nagu näidatud allpool ning keerake mustad kruvid 
kinni, et kinnitada juhtseade kindlalt printeriga.

2. Kinnitage rattaääris (märgitud tähega R) 
juhtseadmega pigistades nuppu. 

Rattaääris on ümberpööratav. Üks pool on 
3-tollisele keskosale ja teine pool 2-tollisele 
keskosale. Paigaldage keskosale sobiv pool.

3. Kinnitage klambrid põhiseadme parema poole 
külge ja suunake juhe läbi klambrite. 

Juhtseade Liikuv seade

Rattaääris (juhtseadmele) Rattaääris (liikuvale 
seadmele)

Reflektor Liikuva seadme sulgur

Sisestusrulli keskosa (3 tolli) Kruvid 

(2 suurt [must], 4 väikest)

Kaabliklambrid (2) Kleeplint kinnitamiseks
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4. Ühendage kaablipistik printeri taga asuvasse 
pistikusse nagu näidatud allpool ning seejärel 
keerake pistiku mõlemad pooled kruvidega kinni.

5. Selle vabastamiseks keerake lukustushooba 
vasakule.

6. Kinnitage liikuva seadme sulgur seadme alaosaga, 
hoides seda samal ajal kinni. Lükake sulguri kaks 
väljaulatuvat osa liikuvasse seadmesse, et sulgur ei 
kukuks ära. Kinnitage liikuv seade kahe kruviga 
horisontaalse tugipostiga.

7. Kinnitage rattaääris (märgitud tähega L) liikuva 
seadmega pigistades nuppu. 

Rattaääris on ümberpööratav. Üks pool on 
3-tollisele keskosale ja teine pool 2-tollisele 
keskosale. Paigaldage keskosale sobiv pool.

8. Kinnitage reflektor vasaku põhiseadme taha ning 
keerake kahe kruviga kinni.
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Sisestusrulli keskosa paigaldamine

1. Veenduge, et lukustushoob on vabastatud 
(keeratud vasakule). Libistage liikuv seade 
horisontaalse tugiposti vasakusse äärde.

2. Libistage sisestusrulli keskosa ots üle juhtseade 
rattaäärise nupu.

3. Sisestage liikuva seadme rattaäärise nupp 
sisestusrulli keskosa teise otsa külge.

4. Pöörake lukustushooba ette, et lukustada liikuv 
seade.

Veenduge, et keskosa on kinnitatud korralikult.

Paberijuhikute kinnitamine

Pärast automaatse sisestusrulli seadme 
paigaldamist kinnitage paberijuhikud.
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Printerile koha valimine 

Printerile koha valimise juhised 

❏ Valige tasane ja kindel koht, mis suudab kanda 
printeri raskust (umbes 150,5 kg). 

❏ Kasutage ainult väljundeid, mis vastavad selle 
printeri võimsuse nõuetele.

❏ Töötage printeriga allpool välja toodud 
tingimustes:

Isegi kui ülaltoodud tingimusi täidetakse, ei pruugi 
teil olla võimalik printida korralikult, kui 
keskkonnatingimused ei vasta paberi nõuetele. 
Kasutage printerit kohas, kus on võimalik täita 
paberi nõudeid. Üksikasju vaadake paberijuhistest.
Sobiva niiskustaseme säilitamiseks ärge paigaldage 
printerit kuiva ja otsese päikesevalguse kätte või 
soojusallikate lähedusse.

❏ Jätke piisavalt ruumi lihtsaks töötamiseks, 
hooldamiseks ja ventilatsiooniks.
Vaadake järgmist peatükki printeri ümber jäetava 
ruumi üksikasjade kohta.

w Hoiatus:
❏ Vältige kohti, kus on liiga kuum, halb 

ventilatsioon või tolm; see võib tekitada 
suitsu või tulekahju.

❏ Vältige kohti, kus on otsene päikesevalgus või 
konditsioneeride lähendust.

❏ Ärge blokeerige ventilatsiooni avausi.

❏ Ärge paigaldage printerit halva 
ventilatsiooniga ruumi.

❏ Ärge paigaldage printerit vaiba või teki 
peale.

❏ Printeri kasutamisel ärge katke seda riidega, 
näiteks teki või laudlinaga.

❏ Jätke printeri tagakülje ja seina vahele 
vähemalt 30 cm.

❏ Ärge paigaldage printerit ebatasasele 
pinnale. Printeri kukkumine võib tekitada 
kehavigastusi.

Printeri ümber olev tühi ruum

Jätke piisavalt ruumi lihtsaks töötamiseks, 
hooldamiseks ja ventilatsiooniks, nagu näidatud 
allpool. (Pildil olevad suurused on minimaalsed.)

Temperatuur: 10 kuni 35°C

Niiskus: 20 kuni 80% ilma 
kondensatsioonita
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Printeri ümber paigutamine 

1. Vabastage esimesed rattad.

2. Liigutage printer kasutuskohale (lühikese vahemaa 
kaugusele).

Märkus:
Erinevalt näiteks veokärudest, mida kasutatakse 
materjalide transportimiseks, on printeriga 
kinnitatud rattad kavandatud printeri 
liigutamiseks lühikese vahemaa kaugusele 
siseruumide tasasel pinnal.

3. Lukustage kaks esimest ratast. 
Keerake rattad külgsuunas ning lukustage need, et 
takistada nende liikumist.

Printeri ülesseadmine

Materjalide eemaldamine

1. Eemaldage printerilt kõik kaitsekiled ja 
tindilahtrite sees olevad kaitsematerjalid.

2. Avage esipaneel. Laske kruvi lõdvemaks ning 
eemaldage trükipea lahtri küljes olevad kaks 
metallplaati.

Märkus:
❏ Ärge paigaldage neid metallplaate tagasi. 

Säilitage need hilisemaks kasutuseks.
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❏ Ärge puudutage trükipea ümber asuvaid 
kaableid, muidu võite printerit kahjustada.

3. Sulgege esipaneel.

Toitejuhtme ühendamine

1. Kontrollige printeri tagaküljel olevalt sildilt, et 
printeri poolt nõutav võimsus ja seinakontakti 
võimsus vastavad teineteisele. Veenduge, et teil 
oleks toiteallikale vastav toitejuhe.

2. Ühendage toitejuhe printeri tagaküljel asuva 
vahelduvvoolu pesaga.

3. Suunake toitejuhe läbi printeri tagaküljel asuvate 
klambrite. Toitejuhet võib suunata kas paremalt 
või vasakult poolt.

4. Ühendage toitejuhe korralikult maandatud 
kontaktiga.

c Ettevaatust:
Ärge kasutage kontakti, millel on 
automaatne taimer või seinalüliti. Vastasel 
korral võib juhuslik väljalülitamine 
kahjustada teie printerit.
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Tindikassettide paigaldamine

Tindikassettide paigaldamiseks kasutage allpool 
olevaid juhiseid.

w Hoiatused: 
Tindikassetid on kinnised seadmed. Tavapärasel 
kasutamisel ei leki tint kassetist välja. Kui tint 
satub teie kätele, peske neid korralikult seebi ja 
veega. Kui tint läheb teile silma, peske neid 
koheselt veega.

Märkus:
Printeriga kaasasolevaid tindikassette kasutatakse 
osaliselt algseadistamise ajal. Kõrgkvaliteetsete koopiate 
tegemiseks täitub teie printeris olev trükipea täielikult 
tindiga. See ainulaadne protsess tarvitab ära tindikoguse 
ning seega saab nende kassettidega printida vähem lehti 
kui järgnevate kassettidega.

1. Printeri sisselülitamiseks vajutage nuppu 
Toide . 

2. Kui tuli hakkab vilkuma ja paneel on pisut avatud, 
avage see käsitsi täielikult. 

3. Kontrollige tindikassetti ja selle lahtrit.

4. Eemaldage tindikassett pakendist ja raputage seda 
umbes 5 sekundit.

c Ettevaatust:
Ärge puudutage tindikasseti küljel olevat 
rohelist IC-kiipi. See võib takistada 
normaaltalitlust ja printimist.

Lahtri 
number

Tindivärv

#1 Vivid Light Magenta 
(erk helemagenta)

#2 Light Light Black (erk helemust)

#3 Matte Black (mattmust)

#4 Light Black (helemust)

#5 Light Cyan (erk helesinine)

#6 Cyan (helesinine)

#7 Vivid Magenta (erk magenta)

#8 Photo Black (fotomust)

#9 Yellow (kollane)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



R

13

R4CD380/E850
Unpacking and Setup Guide
Rev.E
ENGLISH.fm A4 size
6/20/07

Proof Sign-off:
KOW M.Arai  K.Nishi
K.Nishi
NOC K.Lee

Ee
st

i V
ab

ar
iik

5. Hoidke tindikassetti nii, et nool oleks suunaga üles 
ja printeri tagakülje poole ning seejärel sisestage see 
lahtrisse võimalikult sügavale kuni see klõpsab 
oma kohale.

Märkus:
Paigaldage kindlasti kõik üheksa tindikassetti, 
vastasel korral ei käivitu tindi laadimine.

6. Pärast kõikide tindikassettide sisestamist 
vastavatesse lahtritesse sulgege paneel. 

Printer alustab tindi alglaadimist ja Toide tuli 
vilgub (umbes 10 minutit). 

c Ettevaatust: 
Ärge kunagi tehke alljärgnevat, kui Toide 
tuli vilgub, vastasel korral võite kahjustada 
printerit:

❏ Lülitage printerit välja

❏ Ühendage toitejuhet lahti

❏ Avage esipaneeli

❏ Liigutage paberihooba avatud asendisse

❏ Avage tindilahtrite paneeli

❏ Eemaldage hoolduspaaki

7. PAPER OUT. LOAD PAPER (PABER OTSAS. 
LAADI PABERIT) ilmub vedelkristallpaneelile; see 
näitab, et tindi alglaadimine on lõpetatud.

Printimise kinnitamine

Paberirulli laadimine

Paberirulli laadimiseks printerile järgige allpool olevaid 
juhiseid.

1. Avage paberirulli kaas. 

2. Paremal pool asuva fikseeritud paberisulguriga 
(hall) tõstke paberirull üles ja asetage see 
paberirulli hoidikusse. Seejärel liigutage paberirulli 
paremale.

w Hoiatus:
Paberirull on raske, seega peaks seda 
paberisulgurite abil tõstma mõlemast otsast 
üks inimene.
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3. Libistage paberirull tasakesi kohale ühildades seda 
mõlemas otsas asuvate raampuudega ning 
paigutage see printeris asuvatele 
kinnitusklambritele.

4. Veenduge, et Paus tuli ei vilgu ning seejärel lülitage 
paberihoob avatud asendisse.

LEVER RELEASED. LOAD PAPER (HOOB 
AVATUD. LAADI PABERIT) ilmub 
vedelkristallpaneelile.

5. Sisestage paber sisestusavasse. Tõmmake paberit 
alla läbi paberi sisestusava kuni see tuleb altpoolt 
välja.

Sisestage paber nii, et selle äär ei oleks volditud ja 
paber ei jääks lõdvalt.

6. Söötmistugevuse reguleerimiseks vajutage 
juhtpaneelil nuppu Paberi söötmine .
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7. Paberi pingutamiseks keerake rulli, hoides samal 
ajal kinni paberi alumisest äärest. Veenduge, et 
paberi alumine äär oleks sirge ja ühilduks 
horisontaalse joonega.

Kui kasutate paksu, rasket või keerdus paberit, 
vajutage võimsuse suurendamiseks nuppu Paberi 
söötmine . Kui kasutate õhukest või kerget 
paberit, vajutage võimsuse vähendamiseks nuppu 
Paberi söötmine .

Märkus:
Viltu laaditud paberit ei saa korralikult printida. 
Ühildage paber kindlasti otse paberi seadistusasendi 
abil.

8. Lülitage paberisulgur lukustatud asendisse ning 
sulgege paberirulli kaas.

Vajutage nuppu  või oodake veidi.

9. Kui vedelkristallpaneelile ilmub DO YOU WANT TO 
USE THE FOLLOWING PAPER? (KAS SOOVITE 
KASUTADA SEDA PABERIT?), vajutage 
paberkandja tüübi määramiseks nuppu 
Menüü .

10. Paberkandja tüübi valimiseks vajutage nuppu 
Paberi söötmine /  ning seejärel vajutage 
nuppu Menüü .

11. Paberkandja tüübi valimiseks vajutage nuppu 
Paberi söötmine /  ning seejärel vajutage 
nuppu Sisesta  . 

READY (VALMIS) ilmub vedelkristallpaneelile.
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Olekulehe printimine

1. Vajutage nuppu Paberi allikas , et kuvada 
Automaatne rullilõikus sees .

2. Menüüreþiimi avamiseks vajutage nuppu Menüü 
.

3. Vajutage nuppu Paberi söötmine , et kuvada 
TEST PRINT (KONTROLL-PRINTIMINE) ning 
seejärel vajutage nuppu Menüü .

4. Vajutage nuppu Paberi söötmine , et kuvada 
STATUS SHEET (OLEKULEHT) ning seejärel 
vajutage nuppu Menüü .

5. Olekulehe printimiseks vajutage nuppu 
Sisesta  .

Kui printimine on lõpetatud, jälgige, et 
vedelkristallpaneel naaseks olekusse READY 
(VALMIS).

Lõigatud paberkandja laadimine

Laadimiaks lõigatud paberkandjat, mis on pikem kui 
Super A3/B (483 mm), vaadake järgmist peatükki. 
Laadimaks lõigatud paberkandjat, mis on võrdne või 
väiksem kui Super A3/B (483 mm), vaadake peatükki 
“Super A3/B-le (483 mm) vastava või väiksema 
lõigatud paberkandja laadimine” lehel 18. 

Kui prindite pasku paberit (0,5 kuni 1,5 mm), vaadake 
peatükki “Paksule paberile printimine (0,5 kuni 
1,5 mm)” lehel 19.

Märkus:
Kui te ei kasuta Epsoni spetsiaalset paberkandjat, 
vaadake lisainformatsiooni saamiseks paberiga 
kaasasolevaid juhiseid või võtke ühendust tarnijaga.

Super A3/B-st (483 mm) pikema 
lõigatud paberkandja laadimine

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja paberirulli 
kaas on suletud.

2. Vajutage korduvalt nuppu Paberi allikas  kuni 
ilmub Leht .

3. Veenduge, et Paper Check (Paberi kontroll) tuli ei 
vilgu ning seejärel lülitage paberihoob avatud 
asendisse. LEVER RELEASED. LOAD PAPER 
(HOOB AVATUD. LAADI PABERIT) ilmub 
vedelkristallpaneelile.

Paberihoob võib olla lukustatud, kui REMAINING 
PPR SETUP (TEISED SEADISTUSED) on seatud 
olekusse ON: AT ROLL EXCHANGE (SEES: RULLI 
VAHETAMISEL). Sel juhul vajutage ja hoidke 
vähemalt kolm sekundit all nuppu Sisesta  
joonkoodi printimiseks, et saaksite avada 
paberihoova.
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c Ettevaatust:
Ärge lülitage paberihooba avatud asendisse, 
kui Toide tuli või Paus tuli vilgub, vastasel 
korral võib esineda kahjustusi.

4. Laadige leht paberi sisestusavasse nii,et see tuleb 
altpoolt välja. 

Märkus:
Laadige leht vertikaalselt, nagu enamus ajakirju.

5. Veenduge, et lehe parem ja alumine äär oleks 
sirgelt ja ühilduks horisontaalse ja vertikaalse 
joonega.

Märkus:
❏ Ühildage see korralikult vertikaalse ja 

horisontaalse seadistusasendi abil. Kui paberi 
esiserv ületab paberi seadistusasendi või on 
sellest lühem, põhjustab see tõrke. 

❏ Kui paberi esiserv ei tule esipaneeli alt välja, 
avage see ja söötke paber sisse alaspidi.

6. Lülitage paberihoob lukustatud asendisse. 
Vajutage nuppu  või oodake veidi.

7. Kui vedelkristallpaneelile ilmub DO YOU WANT TO 
USE THE FOLLOWING PAPER? (KAS SOOVITE 
KASUTADA SEDA PABERIT?), vajutage 
paberkandja valimiseks nuppu Menüü  ning 
seejärel vajutage paberkandja määramiseks nuppu 
Sisesta  . 

Vedelkristallpaneelile ilmub eelnev seadistus. Kui 
paberkandja tüüp on õige, vajutage nuppu Paberi 
allikas .

Nüüd on printer valmis printima. Printimise ajal ärge 
avage esipaneeli. Kui printimise ajal avatakse esipaneel, 
peatab printer printimise ning alustab printimist uuesti 
algusest, kui esipaneel suletakse. Printimise peatamine 
ja taaskäivitamine võivad vähendada printimise 
kvaliteeti.

Märkus:
Ärge jätke paberit printerisse pikaks ajaks; selle kvaliteet 
halveneb. Me soovitame paberi printerist eemaldada, 
kui printimine on lõpetatud.
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Super A3/B-le (483 mm) vastava või 
väiksema lõigatud paberkandja 
laadimine

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja paberirulli 
kaas on suletud.

2. Vajutage korduvalt nuppu Paberi allikas  kuni 
ilmub Leht  .

3. Veenduge, et paberihoob oleks lukustatud asendis 
ning seejärel laadige leht paberi sisestusavasse kuni 
takistuseni. 

Veenduge, et paberi parem äär oleks sirge ja 
paberirulli kaane parema äärega joonduv. PRESS 
THE  BUTTON (VAJUTAGE NUPPU) ilmub 
vedelkristallpaneelile.

Märkus:
Laadige leht vertikaalselt, nagu enamus ajakirju.

4. Vajutage nuppu Paus .

Trükipead hakkavad liikuma ja leht söödetakse 
automaatselt printimisasendisse.

5. Kui vedelkristallpaneelile ilmub DO YOU WANT TO 
USE THE FOLLOWING PAPER? (KAS SOOVITE 
KASUTADA SEDA PABERIT?), vajutage 
paberkandja valimiseks nuppu Menüü  ning 
seejärel vajutage paberkandja määramiseks nuppu 
Sisesta  . 

Vedelkristallpaneelile ilmub eelnev seadistus. Kui 
paberikandja tüüp on õige, vajutage nuppu Paberi 
allikas .

Nüüd on printer valmis printima. Printimise ajal ärge 
avage esipaneeli. Kui printimise ajal avatakse esipaneel, 
peatab printer printimise ning alustab printimist uuesti 
algusest, kui esipaneel suletakse. Printimise peatamine 
ja taaskäivitamine võivad vähendada printimise 
kvaliteeti.

Kui printimine on lõpetatud, toetab printer prinditud 
paberkandjat ja vedelkristallpaneelile kuvatakse PAPER 
OUT. LOAD PAPER (PABER OTSAS. LAADI 
PABERIT). Paberi eemaldamiseks vajutage nuppu 
Paberi söötmine  ja seejärel avage paberit kinni 
hoides paberihoob. Paberi võib printerist eemaldada.

Märkus:
Ärge jätke paberit printerisse pikaks ajaks; selle kvaliteet 
halveneb. Me soovitame paberi printerist eemaldada, 
kui printimine on lõpetatud.
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Paksule paberile printimine 
(0,5 kuni 1,5 mm)

Kui laadite pakse lõigatud lehti (0,5 kuni 1,5 mm), 
näiteks pappi järgige allpool olevaid juhiseid.

Märkus:
Ärge laadige paksu paberit (0,5 kuni 1,5 mm), mis on pikem 
kui 728 mm; vastasel korral võib esineda paberiummistusi. 

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja paberirulli 
kaas suletud.

2. Vajutage korduvalt nuppu Paberi allikas  kuni 
ilmub Leht  .

3. Veenduge, et Paper Check (Paberi kontroll) tuli ei 
vilgu ning seejärel lülitage paberihoob avatud 
asendisse. LEVER RELEASED. LOAD PAPER 
(HOOB AVATUD. LAADI PABERIT) ilmub 
vedelkristallpaneelile.

Paberihoob võib olla lukustatud, kui REMAINING 
PPR SETUP (TEISED SEADISTUSED) on seatud 
olekusse ON: AT ROLL EXCHANGE (SEES: RULLI 
VAHETAMISEL). Sel juhul vajutage ja hoidke 
vähemalt kolm sekundit all nuppu Sisesta  
joonkoodi printimiseks, et saaksite avada 
paberihoova.

c Ettevaatust:
Ärge lülitage paberihooba avatud asendisse, 
kui Toide tuli või Paus tuli vilgub, vastasel 
korral võib esineda kahjustusi.

4. Avage esipaneel. 

c Ettevaatust:
Ärge puudutage trükipea ümber asuvaid 
kaableid, muidu võite printerit kahjustada.

5. Laadige paber sisestusavasse nii, et paberi alumine 
pool jääks avatud esipaneeli taha. 

Veenduge, et lehe parem ja alumine äär oleks 
sirgelt ja ühilduks vertikaalse joonega.

Märkus:
Laadige leht vertikaalselt, nagu enamus ajakirju.
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6. Lülitage paberisulgur lukustatud asendisse ning 
sulgege esipaneel. 

Vajutage nuppu  või oodake veidi.

7. Kui vedelkristallpaneelile ilmub DO YOU WANT TO 
USE THE FOLLOWING PAPER? (KAS SOOVITE 
KASUTADA SEDA PABERIT?), vajutage 
paberkandja valimiseks nuppu Menüü  ning 
seejärel vajutage paberkandja määramiseks nuppu 
Sisesta  . 

Vedelkristallpaneelile ilmub eelnev seadistus. Kui 
paberkandja tüüp on õige, vajutage nuppu Paberi 
allikas .

Märkus:
Ärge jätke paberit printerisse pikaks ajaks; selle kvaliteet 
halveneb. Me soovitame paberi printerist eemaldada, 
kui printimine on lõpetatud.

Printeri ühendamine arvutiga

Ühendage printer ja arvuti USB- või etherneti kaabliga. 
Kasutage järgnevaid kaableid. 

❏ USB-kaabel

❏ 100BaseTX või 1000BaseT Category 6 varjestatud 
bifilaarkaabel

1. Veenduge, et printer on välja lülitatud.

2. Ühendage kaabel printeriga ja USB-kaabli teine ots 
arvutiga või etherneti kaabli teine ots etherneti 
jaoturiga.

USB ühendus:

Võrguühendus:

Märkus:
Kui ühendate nii USB-kaabli kui ka etherneti kaabli, 
installige printeri tarkvara mõlemast arvutist eraldi. Te 
saate ühendada printeriga korraga nii USB-kaabli kui 
ka etherneti kaabli.



R

21

R4CD380/E850
Unpacking and Setup Guide
Rev.E
ENGLISH.fm A4 size
6/20/07

Proof Sign-off:
KOW M.Arai  K.Nishi
K.Nishi
NOC K.Lee

Ee
st

i V
ab

ar
iik

Printeri draiveri ja tarkvara 
installimine

Pärast printeri ühendamist oma arvutiga peate 
installima tarkvara, mis on kaasasoleval Printeri 
tarkvara CD-ROMil. Tarkvara installimiseks järgige 
allpool olevaid juhiseid.

Märkus:
Veenduge, et teil on tarkvara installimiseks 
administraatori õigused.

1. Sisestage printeriga kaasasolev Printeri tarkvara 
CD-ROM arvutisse.

2. Kui avaneb allpool olev dialoogikast, installige 
printeri draiver vastavalt teie ühendusele. Valige 
Set up the printer via a local connection 
(Seadista printer kohaliku ühenduse kaudu) , kui 
printer on ühendatud arvutiga otse või Set up the 
printer via a network connection (Seadista 
printer võrguühenduse kaudu) , kui printer on 
ühendatud võrguga. Järgige ekraanil olevaid 
juhiseid.

Märkus:
Kui avaneb allpool olev dialoogikast, veenduge, et 
väljaandja on SEIKO EPSON ning seejärel klõpsake 
Unblock (Ava).

3. Kui soovite installida teisi printeri tarkvarasid, 
valige see 2. sammus olevast dialoogikastist.

Printeri lisamine seadmele Mac OS X

Kui olete installinud printeri tarkvara oma arvutisse, 
peate valima oma printeri. Peate valima printeri 
esimesel kasutuskorral või siis, kui soovite lülituda 
ümber teisele printerile. Teie arvuti kasutab 
printimiseks alati viimasena valitud printerit.

1. Lülitage printer sisse.

2. Tehke topeltklõps Applications (Rakenduste) 
kaustal ja seejärel topeltklõps Utilities (Teenuste) 
kaustal. Tehke topeltklõps Print Center 
(Printimiskeskus)  (Mac OS X 10.2.x) või Printer 
Setup Utility (Printeri seadistusteenus) (Mac 
OS X 10.3.x või hilisem).
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3. Klõpsake Add (Lisa).

4. Valige oma printer ning seejärel klõpsake Add 
(Lisa). 

Kui loendis ei ole teie printerit, klõpsake More 
Printers (Veel printereid) ja valige ühendus, 
näiteks EPSON TCP/IP. Valige oma printer ning 
seejärel klõpsake Add (Lisa).

5. Veenduge, et Printeriloend sisaldaks printerit, 
mille olete just lisanud. Seejärel sulgege 
Printeriloendi dialoog.

Trükipea seadistamine

Enne printimise alustamist peate seadistama trükipea. 
See hoiab ära trükipea eritelgsusest põhjustatud 
printimise kvaliteedi halvenemise. Trükipea 
seadistamine parandab prinditud andmete kvaliteeti.

Windows

1. Avage kaust Printers and Faxes (Printerid ja 
faksid) või Printers (Printerid).

Windows XP:
Klõpsake Start (Start) ja Control Panel 
(Kontrollpaneel), siis Printers and Other 
Hardware (Printerid ja teised riistvarad) ning 
seejärel klõpsake Printers and Faxes (Printerid 
ja faksid).

Märkus:
Kui teie Control Panel (Kontrollpaneel) on 
klassikalise kuvaga, klõpsake Start (Start) ja 
Control Panel (Kontrollpaneel) ning seejärel 
klõpsake Printers and Faxes (Printerid ja faksid).

Windows Vista:
Klõpsake , seejärel Control Panel 
(Kontrollpaneel) ja Hardware and Sound 
(Riistvara ja heli) ning siis klõpsake Printers 
(Printerid).

Windows 2000:
Klõpsake Start (Start), sealt edasi Settings 
(Seaded)  ning seejärel valige Printers (Printerid).
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2. Klõpsake printeri ikoonil hiire paremat klahvi ning 
klõpsake Printing Preferences 
(Printimiseelistused).

3. Klõpsake vahekaardil Utility (Teenused).

4. Valige Print Head Alignment (Trükipea 
seadistamine). Järgige ekraanil olevaid juhiseid, et 
trükipea seadistamine lõpetada.

Mac OS X 

1. Tehke topeltklõps Applications (Rakenduste) 
kaustal ja seejärel topeltklõps EPSON Printer 
Utility2 (EPSONi printeri teenused2) ikoonil.

2. Kui avaneb printeriloend, valige printer ja klõpsake 
OK.

3. Valige Print Head Alignment (Trükipea 
seadistamine). 
Järgige ekraanil olevaid juhiseid, et trükipea 
seadistamine lõpetada.
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Võrgus oleva kasutusjuhendi 
kasutamine

Mida teha järgmiseks

Pärast riistvara seadistamist ja draiveri installimist 
vaadake User`s Guide (Kasutusjuhendist) 
üksikasjalikku teavet oma printeri funktsioonide, 
hooldamise, veaotsingute, tehniliste andmete ja 
valikuliste toodete kohta.

Võrgus oleva kasutusjuhendi 
kasutamine

See sisaldab juhiseid, kuidas kasutada printerit ja 
valikulisi tooteid. 

User`s Guide (Kasutusjuhendi) vaatamiseks klõpsake 
kaks korda töölaual olevale ikoonile EPSON Stylus 
Pro 11880_11880C Manual (EPSON Stylus Pro 
11880C_11880C Kasutusjuhend).

Windowsit kasutades pääsete User`s Guide 
(Kasutusjuhendile) ligi läbi Start (Start) menüü. 
Klõpsake Windows XP/Vista puhul Start (Start) ja 
sealt edasi All Programs (Kõik programmid) või 
Windows 2000 puhul Programs (Programmid). 
Valige EPSON ning seejärel valige EPSON Stylus Pro 
11880_11880C Manual.

Märkus:
Võrgus oleva juhendi lugemiseks peab teil olema Adobe 
Acrobat Reader 5.0 või hilisem või arvutisse installitud 
Adobe Reader.
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