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Printera sastāvdaļas

Skats no priekšas

Skats no aizmugures

Bez firmas Seiko Epson Corporation iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst ne pavairot, ne saglabāt kādā datu izguves sistēmā, 
ne arī pārsūtīt jebkādā veidā vai jebkādiem līdzekļiem – elektroniski, mehāniski, fotokopējot, ierakstot vai kā citādi. Šajā publikācijā sniegtā informācija 
lietojama tikai attiecībā uz šo Epson printeri. Firma Epson neuzņemas atbildību, ja šī informācija tiek attiecināta uz kādu citu printeri.

Ne firma Seiko Epson Corporation, ne tās filiāles neuzņemas atbildību šī produkta pircēja vai trešo personu priekšā par bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām 
vai izdevumiem, kas pircējam vai kādai trešajai personai radušies  dēļ nelaimes gadījuma, šī produkta nepareizas vai sliktas ekspluatācijas, šī produkta 
nesankcionētas pārveidošanas, remonta vai izmainīšanas, kā arī dēļ Seiko Epson Corporation ekspluatācijas un apkopes instrukciju neievērošanas 
(izņemot ASV)

Seiko Epson Corporation neuzņemas atbildību par bojājumiem vai problēmām, kas radušās, izmantojot papildaprīkojumu vai izejmateriālus, kas nav norādīti 
kā Seiko Epson Corporation oriģinālie Epson izstrādājumi (Original Epson Products) vai Epson apstiprinātie izstrādājumi (Epson Approved Products).

Seiko Epson Corporation neuzņemas atbildību par kaitējumiem, ko izraisījuši elektromagnētiskie traucējumi, lietojot citus interfeisa kabeļus, nevis tos, kurus 
firma Seiko Epson Corporation norādījusi kā Epson apstiprinātos izstrādājumus (Epson Approved Products).

EPSON®  ir reģistrēta preču zīme, un EPSON STYLUS™ un Exceed Your Vision  ir firmas Seiko Epson Corporation preču zīmes.
Microsoft® un Windows® ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
Apple® un Macintosh® ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes.

Informatīva piebilde: Citi šajā materiālā minētie izstrādājumu nosaukumi kalpo tikai identifikācijas nolūkā, un tie var būt šo izstrādājumu īpašnieku preču 
zīmes. Epson atsakās no jebkādām tiesībām uz šīm zīmēm.

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
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Norādījumi par drošību

Pirms printera lietošanas izlasiet šos norādījumus. 
Ņemiet vērā visus uz printera atzīmētos brīdinājumus 
un norādījumus.

Uzmanību! Brīdinājumi. Piezīmes.

w Piesardzības norādes ir rūpīgi jāievēro, lai 
novērstu fiziskas traumas.

c Brīdinājumi jāņem vērā, lai izvairītos no ierīces 
bojājumiem.

Piezīmes sniedz svarīgu informāciju un noderīgus 
ieteikumus par printera darbību.

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms printera lietošanas izlasiet šos norādījumus. 
Ņemiet vērā visus uz printera atzīmētos brīdinājumus 
un norādījumus.

❏ Nenobloķējiet un neaizsedziet atveres printera 
korpusā.

❏ Nelieciet atverēs nekādus priekšmetus. 
Uzmanieties, lai uz printera netiktu izliets 
šķidrums.

❏ Izmantojiet tikai tādu strāvas avotu, kāds norādīts 
uz printera etiķetes.

❏ Nelietojiet bojātu vai nodilušu strāvas vadu.

❏ Ja printera pieslēgšanai izmantojat pagarinātāju, 
pārliecinieties, vai strāvas stipruma kopsumma 
ampēros, ko veido visas pagarinātājam pieslēgtās 
ierīces, nepārsniedz šim pagarinātājam atļauto 
strāvas stipruma kopsummu. Visu sienas 
kontaktligzdai pievienoto ierīču strāvas stipruma 
kopsumma ampēros nedrīkst pārsniegt šīs 
kontaktligzdas strāvas stipruma ierobežojumu 
ampēros.

❏ Necentieties pats veikt printera apkopi.

❏ Atvienojiet printeri no strāvas un labošanu uzticiet 
speciālistam šādos gadījumos:

Ja strāvas vads vai kontakts ir bojāts; ja printerī 
iekļuvis šķidrums; ja printeris ticis nomests zemē 
vai tā korpuss ir bojāts; ja printeris nedarbojas 
normāli vai manāmas būtiskas izmaiņas tā darba 
rezultātos.

❏ Interfeisa savienotāji (gan USB gan tīkla interfeisa) 
un automātiskās uztveres veltņu sekcijas 
savienotājs pieder LPS (ierobežots strāvas avots) 
klasei. 

❏ Ja kontakts tiek sabojāts, nomainiet vadu vai 
konsultējieties ar kvalificētu elektriķi. Ja ligzdā ir 
drošinātāji, pārliecinieties, ka tie tiek nomainīti 
tikai pret tādiem, kuriem ir pareizs izmērs un 
atbilstošais pieļaujamās strāvas stiprums

Daži piesardzības ieteikumi

Izvēloties printera atrašanās vietu, ir 
svarīgi

❏ Nenovietot printeri vietā, kas pakļauta krasām 
temperatūras svārstībām un mitrumam. Sargāt 
printeri no tiešiem saules stariem, spilgtas gaismas 
un siltuma avotiem.

❏ Neizmantot vietas, kas pakļautas triecieniem vai 
vibrācijai.

❏ Printeri nenovietot putekļainās vietās.

❏ Novietot printeri sienas kontaktligzdas tuvumā, lai 
strāvas vadu varētu ērti izņemt no kontaktligzdas.

Strādājot ar printeri

❏ Nebāziet pirkstus printerī un neaiztieciet tintes 
kasetnes drukāšanas laikā.

❏ Nepārvietojiet drukas galviņu ar roku; tā var 
sabojāt printeri.

Darbojoties ar tintes kasetnēm

❏ Sargājiet tintes kasetnes no bērniem un nedzeriet 
to saturu.

❏ Glabājiet tintes kasetnes vēsā, tumšā vietā.

❏ Ja tinte nokļūst uz ādas, rūpīgi nomazgājiet šo vietu 
ar ziepēm un ūdeni. Ja tinte nokļūst acīs, 
nekavējoties izskalojiet tās ar ūdeni.
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❏ Lai iegūtu labākus rezultātus, pirms tintes kasetņu 
uzstādīšanas tās sakratiet. 

c Brīdinājums:
nekratiet kasetnes (kas jau ir bijušas 
uzstādītas) pārāk stipri.

❏ Nelietojiet tintes kasetnes, ja beidzies uz kasetnes 
iepakojuma kastītes norādītais derīguma termiņš.

❏ Lai iegūtu labākus rezultātus, izlietojiet tintes 
kasetnes sešu mēnešu laikā pēc to uzstādīšanas.

❏ Neizjauciet tintes kasetnes un nemēģiniet tās 
atkārtoti uzpildīt. Tādējādi var sabojāt drukas 
galviņu.

❏ Neaiztieciet tintes kasetnes tintes padeves portu un 
vietu ap to, kā arī zaļo IC mikroshēmu kasetnes 
sānos. Pretējā gadījumā var tikt traucēta kasetnes 
normāla darbība un drukāšana.

❏ Ja jūs pārvietosiet tintes kasetni no aukstas vietas 
uz siltu, var parādīties kondensācija. Pirms 
izmantojat tintes kasetni, atstājiet to istabas 
temperatūrā vairāk par četrām stundām.

Lietotājiem Apvienotajā Karalistē

Papildaprīkojuma izmantošana

EPSON (UK) Limited neuzņemas atbildību par 
bojājumiem vai problēmām, kas radušās, izmantojot 
papildaprīkojumu vai izejmateriālus, kas nav apzīmēti 
kā EPSON oriģinālie izstrādājumi (Original EPSON 
Products) vai EPSON (UK) Limited apstiprinātie 
izstrādājumi (EPSON Approved Products).

Informācija par drošību

w Uzmanību! 
Šī ierīce ir jāiezemē. Uz piestiprinātās plāksnītes 
izlasiet izmantojamo spriegumu un pārbaudiet, 
ka tīkla spriegums atbilst vajadzīgajam. 

Svarīgi: 
vadi barošanas kabelī, ar kuru ir aprīkota iekārta, ir 
krāsoti pēc šādas sistēmas:

zaļš un dzeltens – zeme,
zils – neitrāls,
brūns – fāze.

Ja jums jâpielâgo kontakts:

Tā kā šīs iekārtas barošanas kabeļa vadu krāsas var 
neatbilst marķējumam ligzdā, rīkojieties šādi:

Vads ar zaļo un dzelteno izolāciju ir jāpievieno ligzdas 
spailei, kas apzīmēta ar burtu E vai iezemējuma simbolu 
(G).

Zilais vads ir jāpievieno ligzdas spailei, kas apzīmēta ar 
burtu N.

Brūnais vads ir jāpievieno ligzdas spailei, kas apzīmēta 
ar burtu L.

Ja kontakts tiek sabojāts, nomainiet vadu vai 
konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Drošinātājus nomainiet tikai pret tādiem, kuriem ir 
pareizs izmērs un atbilstošais pieļaujamās strāvas 
stiprums.

Saskaņā ar ENERGY STAR®
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Pamatnes izsaiņošana un 
montāža 

Komplektācijas pārbaude 

1. Atveriet kasti un tad paceliet kasti, kurā atrodas 
pamatne un novietojiet to tālāk no printera. 

2. Atveriet kasti, kurā atrodas pamatne un 
pārliecinieties vai visas apakšā minētās detaļas ir 
iekļautas un nav bojātas.

Pamatnes salikšana 

w Uzmanību!
lai saliktu printera agregātu (23,2 kg), diviem 
cilvēkiem ir jāstrādā no katras puses.

1. Turiet kreiso pamatnes statni un horizontālo 
savienotāju, kā parādīts. Tad piestipriniet 
savienotāju statnei, izmantojot divas skrūves ar 
sešstūrainiem dobumiem galviņās un sešstūraino 
uzgriežņatslēgu.

Piezīme:
Skrūves nav jāpievelk pārāk cieši. Jāatstāj vieta 
savilkšanai, kad tiks ieskrūvēta skrūve otrajā statnē.

2. Līdzīgi kā pirmajā solī piestipriniet horizontālā 
savienotāja otru galu statnei.

3. Pievelciet četras skrūves abās pamatnes pusēs.

Līdz ar to pamatnes salikšana ir pabeigta. Tad, lai 
izsaiņotu printeri skatiet nākamo sekciju.

Pamatnes statne, kreisā / pamatnes statne, labā

Horizontālais savienotājs

Sešstūraina 
uzgriežņatslēga

Skrūves ar sešstūrainiem 
dobumiem galviņās (4)

Spārnuzgriežņi, atsperpaplāksnes un paplāksnes (4)
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Printera izsaiņošana 

w Uzmanību!
printera agregāts ir smags un neparocīgs. 
Printeris ir jāizsaiņo divatā.

1. Izņemiet ruļļpapīra spoli ar ruļļpapīru, polistirola 
putas un kartona starplikas ap printeri.

2. Paceliet kasti un noņemiet to no printera. Izņemiet 
visus priekšmetus no dobumiem printera 
aizmugurē.

Piezīme:
Tintes kasetnes printera komplektācijā ir paredzētas 
pirmām kārtām sākotnējai iestatīšanai.

3. Izņemiet kartona detaļas no printera.

4. Noņemiet plastmasas pārklāju no printera.

Komplektācijas pārbaude 

Pārliecinieties vai visas apakšā minētās detaļas ir 
iekļautas un nav bojātas.

Ruļļpapīra spole ar ruļļpapīru

Tintes kasetnes (9) Strāvas vads

Pelēkās uzlikas (2) Papīra vadotnes (7)
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Printera uzmontēšana uz 
pamatnes

w Uzmanību!
Printera agregāta (apmēram 127,3 kg) pacelšanai 
ir nepieciešami vismaz četri cilvēki. 

1. Piestipriniet divus priekšējos skrituļus. 
Pagrieziet skrituļus uz sāniem un nostipriniet tos 
tā, lai tie nekustas.

2. Novietojiet pamatni printera priekšā un tad 
piestipriniet printeri uz pamatnes, kā tas ir parādīts 
zemāk.

Piezīme:
Novietojot printeri uz pamatnes, jāsavieto printera 
labās puses laukums ar laukumu uz tās pašas puses 
pamatnes statnes.

3. Piestipriniet printera apakšu pie pamatnes ar 
spārnuzgriežņiem, atsperpaplāksnēm un 
paplāksnēm.

Skrituļu bloķētājs

skats no augšas
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Automātiskās uztveres veltņu 
sekcijas uzstādīšana 

Komplektācijas pārbaude

Pārliecinieties vai visas apakšā minētās detaļas ir 
iekļautas un nav bojātas.

Automātiskās uztveres veltņu 
sekcijas uzstādīšana

1. Pievienojiet pamatni pie horizontālā savienotāja 
kās tas parādīts zemāk, un pievelciet melnās 
skrūves, lai droši pievienotu pamatni pie printera.

2. Pievienojiet uzmalu (apzīmēta ar R) pie pamatnes 
saspiežot kloķi. 

Uzmala ir apgriežama otrādi. Viena puse ir domāta 
3 collu serdenim un otra ir domāta 2 collu 
serdenim. Uzstādiet atbilstošo serdeņa pusi.

3. Pievienojiet skavas pie labās pamatnes un izvelciet 
vadu caur skavām. 

Vadības agregāts Kustīgais elements

Uzmala (vadības agregātam) Uzmala (kustīgajam 
agregātam)

Reflektors Kustīgā agregāta sprūds

Uztveres veltņa serdenis (3 
collas) 

Skrūves 

(2 lielas [melnas], 4 mazas)

Kabeļa skavas (2) Izolācijas lente
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4. Iespraudiet kabeļa savienotāju savienotājā, kas 
atrodas printera aizmugurē kā parādīts zemāk, tad 
pievelciet skrūves uz abām savienotāja malām.

5. Pagrieziet bloķējošo sviru pa kreisi, lai to atbrīvotu.

6. Turot kustīgo agregātu, pievienojiet kustīgā 
agregāta sprūdu pie kustīgā agregāta apakšas. 
Pieslēdziet divus sprūda izvirzījumus kustīgajā 
elementā, tā lai sprūds nenokristu. Pievelciet divas 
skrūves, lai pievienotu kustīgo elementu pie 
horizontālā savienotāja. 

7. Pievienojiet uzmalu (apzīmēta ar L) pie kustīgā 
elementa saspiežot kloķi. 

Uzmala ir apgriežama otrādi. Viena puse ir domāta 
3 collu serdenim un otra ir domāta 2 collu 
serdenim. Uzstādiet atbilstošo serdeņa pusi.

8. Pievienojiet reflektoru pie kreisās pamatnes 
aizmugures un tad pievelciet divas skrūves.



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

8

Uztveres veltņa serdeņa uzstādīšana

1. Pārliecinieties, ka bloķētāja svira ir atbrīvota 
(pagrieziet pa kreisi). Slidiniet kustīgo elementu uz 
horizontālā savienotāja kreiso galu.

2. Paslidiniet uztveres veltņa serdeņa vienu galu virs 
iemalu kloķa uz kustīgā agregāta.

3. Ievietojiet iemalu kloķi uz kustīgā elementa citā 
uztveres veltņa serdeņa galā.

4. Pagrieziet bloķētāja sviru uz priekšu, lai 
nostiprinātu kustīgo elementu.

Pārliecinieties vai serdenis ir pienācīgi 
nostiprināts.

Papīra vadotņu nostiprināšana

Pēc automātiskā uztveres veltņu sekcijas 
uzstādīšanas, pievienojiet papīra vadotnes.
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Printera vietas izvēle 

Norādījumi printera novietošanai 

❏ Izvēlieties līdzenu un stabilu vietu, kura var izturēt 
printera svaru (apmēram 150,5 kg). 

❏ Izmantojiet tikai tādu kontaktligzdu, kas atbilst 
printera strāvas prasībām.

❏ Printera darbam ir jānodrošina šādi apstākļi: 

Pat, ja iepriekš minētie apstākļi tiek ievēroti, jūs 
nevarat pienācīgi drukāt, ja apkārtējās vides 
apstākļi ir papīram nepiemēroti. Pārliecinieties, ka 
izmantojat printeri tur, kur apstākļi papīram ir 
piemēroti. Sīkākai informācijai par papīru skatiet 
instrukcijas. Sargiet printeri no žāvēšanās, tiešiem 
saules stariem, vai siltuma avotiem, lai saglabātu 
pienācīgu mitrumu.

❏ Atstājiet pietiekami daudz vietas darbībai, apkopei 
un ventilācijai. Sīkākai informācijai par brīvo vieto 
apkārt printerim, skatīt nākošo nodaļu.

w Uzmanību!
❏ Neizvēlieties vietu, kur ir pārmērīgs 

karstums, slikta ventilācija vai putekļi; 
citādi, tas var izraisīt dūmus vai ugunsgrēku.

❏ Neizvēlieties vietu, kur krīt tieši saules stari 
vai kur netālu atrodas gaisa kondicionieri.

❏ Nebloķējiet ventilācijas spraugas.

❏ Nenovietojiet printeri tur, kur ir slikta 
ventilācija.

❏ Nenovietojiet printeri uz paklāja vai segas.

❏ Kad izmantojat printeri, neapklājiet to ar 
audumu, tādu kā sega vai galdauts.

❏ Starp printera aizmuguri un sienu atstājiet 
vismaz 30 cm.

❏ Nenovietojiet printeri uz nestabilas vietas. Ja 
tas apkrīt, tas var izraisīt miesas bojājumus.

Vietas apkārt printerim

Atstājiet pietiekami daudz vietas ērtam darbam, 
apkopei un ventilācijai, kā tas parādīts attēlā. 
(Ilustrācijā norādītās vērtības ir minimālās.)

Temperatūra: ŗno 10 līdz 35°C

Mitrums: 20 līdz 80% bez kondensācijas
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Printera uzstādīšana 

1. Atbrīvojiet priekšējos skrituļus.

2. Pārvietojiet printeri uz tā izmantošanas vietu 
(nelielā attālumā).

Piezīme:
Atšķirībā no ratiem, kas tiek izmantoti materiālu 
pārvietošanai, printera statnim pievienotie skrituļi 
ir domāti printera pārvietošanai nelielos attālumos 
uz līdzenas vietas telpās.

3. Piestipriniet divus priekšējos skrituļus. 
Pagrieziet skrituļus uz sāniem un nostipriniet tos 
tā, lai tie nekustas.

Printera uzstādīšana

Materiālu noņemšana

1. Noņemiet visas aizsarglentes no printera un 
aizsargmateriālus, kas atrodas tintes nodalījuma 
iekšienē.

2. Atveriet priekšējo pārsegu. Atskrūvējiet skrūves un 
noņemiet divas metāla plāksnes no printera 
galviņas nodalījuma sāna.

Piezīme:
❏ Neuzstādiet metāla plāksnes atpakaļ. 

Noglabājiet tās vēlākai izmantošanai.
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❏ Esiet uzmanīgi un nepieskarieties kabeļiem, kas 
atrodas apkārt printera galviņai; citādi, 
printeris var tikt sabojāts.

3. Aizveriet priekšējo pārsegu.

Strāvas vada pievienošana

1. Pārbaudiet uzlīmi printera aizmugurē, lai 
pārliecinātos, vai printerim vajadzīgais spriegums 
ir tāds pats, kā telpas tīklā. Pārliecinieties arī, vai 
strāvas kabelis atbilst strāvas avotam.

2. Savienojiet strāvas vadu ar maiņstrāvas ligzdu 
printera aizmugurē.

3. Izvadiet strāvas vadu caur skavām printera 
aizmugurē. Strāvas vadu var novirzīt pa labo vai pa 
kreiso pusi.

4. Pievienojiet strāvas vadu pareizi iezemētai 
kontaktligzdai.

c Brīdinājums:
neizmantojiet kontaktligzdu, kas tiek vadīta 
ar automātisku taimeri vai sienas slēdzi. 
Pretējā gadījumā printeris var nejauši 
izslēgties vai tikt bojāts.
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Tintes kasetņu uzstādīšana

Lai ieliktu tintes kasetnes, jāizpilda šādas instrukcijas.

w Uzmanību! 
Tintes kasetnes ir izolētas vienības. Lietojot tās 
parastajā veidā, tinte no kasetnes nenoplūst. Ja 
tinte tomēr nokļūst uz rokām, rūpīgi nomazgājiet 
tās ar ziepēm un ūdeni. Ja tinte iekļūst acīs, 
nekavējoties izskalojiet tās ar ūdeni.

Piezīme:
Tintes kasetnes, kas iepakotas kopā ar printeri, 
sākotnējās uzstādīšanas laikā tiek daļēji izlietotas. Lai 
izgatavotu augstas kvalitātes drukas, drukas galviņa būs 
pilnībā uzpildīta ar tinti. Šis vienreizējais process patērē 
tintes daudzumu un tāpēc šīs kasetnes izdrukās mazāk 
lapu salīdzinot ar sekojošajām tintes kasetnēm.

1. Ieslēdziet printeri piespiežot Strāvas  pogu. 

2. Kad gaismiņa sāk mirgot un vāks ir nedaudz 
atvērts, atveriet to ar roku pilnībā. 

3. Pārbaudiet tintes kasetni un tās atveri.

4. Izņemiet tintes kasetni no iepakojuma un 5 
sekundes to pakratiet.

c Brīdinājums:
Nepieskarieties zaļajai IC mikroshēmai 
kasetnes sānos. Pretējā gadījumā var tikt 
traucēta kasetnes normāla darbība un 
drukāšana.

Atveres Nr. Tintes krâsa

#1 Vivid Light Magenta (Spilgti gaišs 
fuksīns)

#2 Light Light Black (Gaiši gaišmelns)

#3 Matte Black (Matēti melns)

#4 Light Black (Gaiši melns)

#5 Light Cyan (Gaišs ciāns)

#6 Cyan (Ciāns)

#7 Vivid Magenta (Spilgts fuksīns)

#8 Photo Black (Foto melns)

#9 Yellow (Dzeltens)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. Turot tintes kasetni tā, lai bultiņa būtu augšpusē un 
rādītu uz printera aizmuguri, ievietojiet kasetni 
atverē tik tālu līdz atskan klikšķis.

Piezīme:
Pārliecinieties vai esat uzstādījis visas deviņas 
kasetnes; citādi tintes uzpilde nesāksies.

6. Pēc visu tintes kasetņu ievietošanas to attiecīgajās 
atverēs, aizveriet tintes nodalījuma vāku. 

Printerī tiek sākta sākotnējā tintes ielāde, un mirgo 
Strāvas gaismiņa (apmēram 10 minūtes). 

c Brīdinājums: 
kad mirgo strāvas indikators, neveiciet šādas 
darbības (printeris var tikt bojāts):

❏ Izslēgt printeri.

❏ Atvienot strāvas vadu.

❏ Atvērt priekšējo pārsegu.

❏ Pārvietot papīra sviru, līdz tā tiek 
atbrīvota.

❏ Atveriet tintes nodalījuma pārsegu.

❏ Noņemt apkopes tvertni.

7. PAPER OUT (BEIDZIES PAPĪRS). Uz LCD paneļa 
parādās uzraksts LOAD PAPER (IELĀDĒJIET 
PAPĪRU), kas nozīmē ka sākotnējā tintes ielāde ir 
pabeigta.

Drukāšanas apstiprināšana

Ruļļpapīru ievietošana

Lai iestiprinātu ruļļpapīru printerī, rīkojieties šādi.

1. Atveriet ruļļpapīra pārsegu. 

2. Ar nekustīgo papīra sprūdu (pelēks) pa labi, 
paceliet papīra rulli un novietojiet to papīra ruļļa 
turētājā. Tad pārvietojiet papīra rulli pa labi.

w Uzmanîbu!
Papīra rullis ir smags, tāpēc ir vajadzīgi divi 
cilvēku, kas to paceltu aiz papīra sprūdiem, 
kuri atrodas abos galos.
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3. Izlīdziniet to ar sliedēm abās pusēs, lēni ieripiniet 
papīra rulli vietā un uzstādiet to uz montāžas 
konsolēm printera iekšienē.

4. Pārliecinieties, ka Pauzes gaismiņa nemirgo, un tad 
atbrīvojiet papīra sviru.

Uz LCD displeja parādās ziņojums LEVER 
RELEASED. LOAD PAPER (SVIRA ATBRĪVOTA. 
IELĀDĒJIET PAPĪRU).

5. Ievietojiet papīru papīra spraugā. Izvelciet papīru 
uz leju caur papīra spraugu, līdz tas iznāk ārā pa 
apakšu.

Uzmainieties, lai nesalocītu papīra malas, 
ievietojiet to tā, lai tas būtu nostiepts 

6. Noregulējiet padeves stiprumu piespiežot pogu 
Papīra padeve  uz vadības paneļa.
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7. Pieturot papīra apakšējo malu, pagrieziet papīra 
rulli, lai nostieptu papīru. Pārliecinieties, vai papīra 
apakšējā mala ir taisna un horizontāla.

Ja tiek izmantots biezs, smags vai viļņains papīrs, 
nospiediet pogu Papīra padeve  lai 
palielinātu stiprumu. Ja tiek izmantots plāns vai 
viegls papīrs, nospiediet pogu Papīra padeve 

 lai samazinātu stiprumu.

Piezīme:
Ja papīrs tiek ievietots šķībi, tas neizdrukāsies 
pienācīgi. Sakārtojiet to kārtīgi, lai tā būtu papīra 
uzstādījuma pozīcijā.

8. Nostipriniet papīra sviru un aizveriet ruļļpapīra 
pārsegu.

Nospiediet pogu  vai mirklīti pagaidiet.

9. Ja uz LCD paneļa parādās jautājums DO YOU WANT 
TO USE THE FOLLOWING PAPER? (VAI JŪS 
VĒLATIES IZMANTOT SEKOJOŠO PAPĪRU?), 
nospiediet pogu Izvēlne , lai izvēlētos papīra 
veidu.

10. Nospiediet pogu Papīra padeve / , lai 
izvēlētos papīra veidu, un tad piespiediet pogu 
Izvēlne .

11. Nospiediet pogu Papīra padeve / , lai 
izvēlētos papīra veidu, un tad piespiediet pogu 
Ievadīt . 

Uz LCD paneļa parādās READY (GATAVS).
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Statusa lapas izdrukāšana

1. Nospiediet pogu Papīra avots , lai parādītos 
uzraksts Automātiskais ruļļpapīra griezējs 
ieslēgts .

2. Nospiediet pogu Izvēlne , lai nokļūtu Izvēlnes 
režīmā.

3. Nospiediet pogu Papīra padeve , lai 
parādītos TEST PRINT (PĀRBAUDES DRUKA), 
un tad nospiediet pogu Izvēlne .

4. Nospiediet pogu Papīra padeve , lai 
parādītos STATUS SHEET (STATUSA LAPA), un 
tad nospiediet pogu Izvēlne .

5. Nospiediet pogu Ievadīt , lai izdrukātu statusa 
lapu.

Pēc drukāšanas beigām, sekojiet norādījumiem uz 
LCD paneļa, lai atgrieztos READY (GATAVS) 
stāvoklī.

Sagrieztu lokšņu ielāde

Lai ielādētu sagrieztas loksnes, kas garākas par Super 
A3/B (483 mm), skatiet nākamo sadaļu. Lai ielādētu 
sagrieztas loksnes, kuru garums ir Super A3/B (483 
mm) vai mazāks, skatiet “Lai ielādētu sagrieztas 
loksnes, kuru garums ir Super A3/B (483 mm) vai 
mazāks” lpp. 18. 

Ja drukājat uz bieza papīra (0,5 līdz 1,5 mm), skatiet 
“Drukāšana uz bieza papīra (0,5 līdz 1,5 mm)” lpp. 19.

Piezīme:
Izmantojot cita veida papīru nevis Epson speciālo 
materiālus, skatiet instrukcijas, kas iekļautas kopā ar 
papīru, vai sīkākai informācijai sazinieties ar savu 
piegādātāju.

Sagrieztu lokšņu, kas garākas par 
Super A3/B (483 mm) ielāde

1. Pārliecinieties, vai printeris ir ieslēgts un ruļļpapīra 
pārsegs aizvērts.

2. Spiediet pogu Papīra avots  atkārtoti, līdz 
parādās Loksne .

3. Pārliecinieties, ka papīra pārbaudes gaismiņa ir 
ieslēgta, un tad atbrīvojiet papīra sviru. Uz LCD 
displeja parādās ziņojums LEVER RELEASED. 
LOAD PAPER (SVIRA ATBRĪVOTA. IELĀDĒJIET 
PAPĪRU).

Papīra svira var būt bloķēta, ja REMAINING PPR 
SETUP (ATLIKUŠĀ PAPĪRA UZSTĀDĪŠANA) ir 
uzstādīta pozīcijā ON: AT ROLL EXCHANGE (PIE 
RUĻĻU APMAIŅAS). Šajā gadījumā, nospiediet 
un turiet pogu Ievadīt  3 sekundes, lai drukātu 
svītrkodu, tā lai jūs varētu atlaist papīra sviru.
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c Brīdinājums:
Neatbrīvojiet papīra sviru, kamēr mirgo 
strāvas vai pauzes gaismiņa; pretēja 
gadījumā var rasties bojājumi.

4. Ievietojiet loksni papīra spraugā, līdz tā iznāk ārā 
pa apakšu. 

Piezīme:
Ielādējiet loksni vertikāli, tā pat kā vairumu 
žurnālu.

5. Pārliecinieties, vai loksnes labā mala stāv taisni un 
vertikāli, bet apakšējā horizontāli. 

Piezīme:
❏ Sakārtojiet papīru pareizi vertikālajās un 

horizontālajās uzstādījuma pozīcijās. Ja papīra 
augšējais gals ir garāks vai īsāks par papīra 
uzstādījumu pozīciju, tādā gadījumā 
parādīsies kļūda. 

❏ Ja papīra augšējais nenāks ārā no priekšējā 
vāka apakšaas, atveriet priekšējo vāku un 
ielādējiet papīru lejup.

6. Pārvietojiet papīra sviru nostiprinātā pozīcijā. 
Nospiediet pogu  vai mirklīti pagaidiet.

7. Ja uz LCD paneļa parādās jautājums DO YOU WANT 
TO USE THE FOLLOWING PAPER? (VAI JŪS 
VĒLATIES IZMANTOT SEKOJOŠO PAPĪRU?), 
nospiediet pogu Izvēlne , lai izvēlētos papīru, un 
tad nospiediet pogu Ievadīt , lai uzstādītu 
papīru. 

Uz LCD paneļa parādās iepriekšējais uzstādījums. 
Ja ir izvēlēts pareizais papīra veids, spiediet pogu 
Papīra avots .

Tagad printeris ir gatavs darbam. Drukāšanas laikā 
neatveriet priekšējo pārsegu. Ja priekšējais pārsegs tiek 
pacelts drukāšanas laikā, printeris pārstāj drukāt un 
atsāk darbu tikai pēc pārsega aizvēršanas. Apstāšanās 
un darba atsākšana var samazināt drukas kvalitāti.

Piezīme:
Neatstājiet papīru printerī ilgāku laiku; papīra kvalitāte 
pasliktināsies. Mēs iesakām pēc drukāšanas izņemt 
papīru no printera.
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Lai ielādētu sagrieztas loksnes, kuru 
garums ir Super A3/B (483 mm) vai 
mazāks

1. Pārliecinieties, vai printeris ir ieslēgts un ruļļpapīra 
pārsegs aizvērts.

2. Spiediet pogu Papīra avots  (papīra avots) 
atkārtoti, līdz parādās Loksne .

3. Pārliecinieties, vai papīra svira ir nostiprinātā 
pozīcijā un tad ievietojiet papīra spraugā lapu, līdz 
tā atduras. 

Pārliecinieties, vai papīra labā mala stāv taisni un 
ir izlīdzināta ar ruļļpapīra pārsega labo malu. Uz 
LCD paneļa parādās uzraksts PRESS THE  

(NOSPIEDIET) BUTTON (POGU).

Piezīme:
Ielādējiet loksni vertikāli, tā pat kā vairumu 
žurnālu.

4. Nospiediet pogu Pauze .

Drukas galviņas pavirzās, un loksne tiek 
automātiski padota drukas pozīcijā.

5. Ja uz LCD paneļa parādās jautājums DO YOU WANT 
TO USE THE FOLLOWING PAPER? (VAI JŪS 
VĒLATIES IZMANTOT SEKOJOŠO PAPĪRU?), 
nospiediet pogu Izvēlne , lai izvēlētos papīru, un 
tad nospiediet pogu Ievadīt , lai uzstādītu 
papīru. 

Uz LCD paneļa parādās iepriekšējais uzstādījums. 
Ja ir izvēlēts pareizais papīra veids, spiediet pogu 
Papīra avots .

Tagad printeris ir gatavs darbam. Drukāšanas laikā 
neatveriet priekšējo pārsegu. Ja priekšējais pārsegs tiek 
pacelts drukāšanas laikā, printeris pārstāj drukāt un 
atsāk darbu tikai pēc pārsega aizvēršanas. Apstāšanās 
un darba atsākšana var samazināt drukas kvalitāti.

Kad drukāšana ir pabeigta, printeris atbalsta izdrukāto 
papīru, uz LCD paneļa parādās paziņojums PAPER 
OUT. LOAD PAPER (SVIRA ATBRĪVOTA. 
IELĀDĒJIET PAPĪRU). Lai paņemtu papīru, 
nospiediet pogu Papīra padeve  un turot papīru, 
atbrīvojiet papīra sviru. Tagad papīru var izņemt no 
printera.

Piezīme:
Neatstājiet papīru printerī ilgāku laiku; papīra kvalitāte 
pasliktināsies. Mēs iesakām pēc drukāšanas izņemt 
papīru no printera.
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Drukāšana uz bieza papīra 
(0,5 līdz 1,5 mm)

Kad tiek ielādētas biezas loksnes (0,5 to 1,5 mm), 
piemēram, kartons, sekojiet šādām instrukcijām.

Piezīme:
Neielādējiet biezu papīru (0,5 to 1,5 mm), kas garāks par 
728 mm; jo papīru var saņurcīt. 

1. Pārliecinieties, vai printeris ir ieslēgts un ruļļpapīra 
pārsegs aizvērts.

2. Spiediet pogu Papīra avots  atkārtoti, līdz 
parādās Loksne .

3. Pārliecinieties, ka papīra pārbaudes gaismiņa ir 
ieslēgta, un tad atbrīvojiet papīra sviru. Uz LCD 
displeja parādās ziņojums LEVER RELEASED. 
LOAD PAPER (SVIRA ATBRĪVOTA. IELĀDĒJIET 
PAPĪRU).

Papīra svira var būt bloķēta, ja REMAINING PPR 
SETUP (ATLIKUŠĀ PAPĪRA UZSTĀDĪŠANA) ir 
uzstādīta pozīcijā ON (IESLĒGTS): AT ROLL 
EXCHANGE (PIE RUĻĻU APMAIŅAS). Šajā 
gadījumā, nospiediet un turiet pogu Ievadīt  
3 sekundes, lai drukātu svītrkodu, tā lai jūs varētu 
atlaist papīra sviru.

c Brīdinājums:
Neatbrīvojiet papīra sviru, kamēr mirgo 
strāvas vai pauzes gaismiņa; pretēja 
gadījumā var rasties bojājumi.

4. Atveriet priekšējo pārsegu. 

c Brīdinājums:
Esiet uzmanīgi un nepieskarieties kabeļiem, 
kas atrodas apkārt printera galviņai; citādi, 
printeris var tikt sabojāts.

5. Ievietojiet loksni papīra uztveršanas spraugā tā, ka 
papīra apakšējā mala paliek ārpus atvērtā priekšējā 
pārsega. 

Pārliecinieties, vai loksnes labā un apakšējā loksnes 
mala stāv taisni un vertikāli.

Piezīme:
Ielādējiet loksni vertikāli, tā pat kā vairumu 
žurnālu.
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6. Nostipriniet papīra sviru un aizveriet priekšējo 
pārsegu. 

Nospiediet pogu  vai mirklīti pagaidiet.

7. Ja uz LCD paneļa parādās jautājums DO YOU WANT 
TO USE THE FOLLOWING PAPER? (VAI JŪS 
VĒLATIES IZMANTOT SEKOJOŠO PAPĪRU?), 
nospiediet pogu Izvēlne , lai izvēlētos papīru, un 
tad nospiediet pogu Ievadīt , lai uzstādītu 
papīru. 

Uz LCD paneļa parādās iepriekšējais uzstādījums. 
Ja ir izvēlēts pareizais papīra veids, spiediet pogu 
Papīra avots .

Piezīme:
Neatstājiet papīru printerī ilgāku laiku; papīra kvalitāte 
pasliktināsies. Mēs iesakām pēc drukāšanas izņemt 
papīru no printera.

Printera pievienošana datoram

Savienojiet printeri un datoru ar USB kabeli vai 
Ethernet kabeli. Izmantojiet sekojošos kabeļus. 

❏ USB kabelis

❏ 100BaseTX vai 1000BaseT 6. kategorijas aizklātais 
savīto pāra kabelis

1. Printerim jābūt izslēgtam.

2. Pievienojiet kabeli pie printera un iespraudiet citu 
USB kabeļa galu datorā vai citu Ethernet kabeļa 
galu Ethernet tīklmezglā.

USB savienojums:

Tīkla savienojums:

Piezīme:
Kad USB un Ethernet kabeļi ir pievienoti, instalējiet 
printera programmatūru no katra datora atsevišķi. Jūs 
varat pievienot gan USB, gan Ethernet kabeļus pie 
printera vienlaicīgi.
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Printera draivera un 
programmatūras instalēšana

Kad printeris ir savienots ar datoru, jāinstalē 
programmatūra, kas atrodas printera komplektācijā 
esošajā kompaktdiskā Printer Software. Lai instalētu 
printera programmatūru, izpildiet šādas darbības.

Piezīme:
Pārliecinieties, ka jums ir administratora tiesības, lai 
instalētu programmatūru.

1. Ievietojiet printera komplektā ietilpušo printera 
programmatūras kompaktdisku disku iekārtā.

2. Kad sekojošais dialoga lodziņš parādās, uzstādiet 
printera draiveri saskaņā ar savu savienojumu. Kad 
printeris ir pievienots tieši pie datora, izvēlieties 
Set up the printer via a local connection  
(Uzstādīt printeri caur vietējo savienojumu) vai 
kad printeris ir pievienots tīklam, izvēlieties Set 
up the printer via a network connection 
(Uzstādīt printeri caur tīkla savienojumu). 
Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Piezīme:
Ja parādās sekojošais dialoga lodziņš, pārliecinieties 
vai izdevējs ir SEIKO EPSON, un tad klikšķiniet 
Unblock (Atslēgt).

3. Ja jūs vēlaties instalēt citu printera 
programmatūru, tad otrajā solī izvēlieties to no 
dialoga lodziņa.

Printera pievienošana Mac OS X

Pēc printera programmatūras instalēšanas ir jāizvēlas 
printeris. Printeris jāizvēlas pirmajā tā lietošanas reizē 
vai ikreiz, kad vēlaties pārslēgties uz citu printeri. 
Dators vienmēr drukās, izmantojot pēdējo izvēlēto 
printeri.

1. Ieslēdziet printeri.

2. Dubultklikšķis uz mapes Applications 
(Lietojumprogrammas), un tad dubultklikšķis uz 
mapes Utilities (Utilītas). Veiciet dubultklikšķi uz 
Print Center (Drukas centrs) (Mac OS X 10.2.x) 
vai Printer Setup Utility (Printera iestatīšanas 
utilīta) (Mac OS X 10.3.x vai jaunāka).
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3. Noklikšķiniet uz Add (Pievienot).

4. Izvēlieties savu printeru, un tad klikšķiniet uz Add 
(Pievienot). 

Ja jūsu dators neparādās sarakstā, klikšķiniet uz 
More Printers (Vairāk printeru), un izvēlieties 
savienojumu, tādu kā EPSON TCP/IP. Izvēlieties 
savu printeru, un tad klikšķiniet uz Add 
(Pievienot).

5. Pārliecinieties, vai Printer List (Printeru saraksts) 
ir minēts printeris, kuru jūs tikko pievienojāt. Tad, 
aizveriet Printer List (Printera saraksts) dialogu.

Printera galviņas iztaisnošana

Jums jāveic drukas galviņas izlīdzināšana pirms jūs 
uzsākat savu datu drukāšanu. Tādējādi jūs novēršat 
drukāšanas kvalitātes pasliktināšanos, kuru izraisa 
drukas galviņas nepareiza izlīdzināšana. Drukas 
galviņas izlīdzināšana uzlabo jūsu izdrukāto datu 
drukas kvalitāti.

Sistēmā Windows

1. Atveriet mapi Printers and Faxes (Printeru un 
faksi) vai mapi Printers (printeri).

Windows XP:
Klikšķiniet uz Start (Starts), klikšķiniet uz 
Control Panel (Vadības panelis), klikšķiniet uz 
Printers and Other Hardware (Printeri un cita 
aparatūra), un tad klikšķiniet uz Printers and 
Faxes (Printeri un faksi).

Piezīme:
Ja jums ir klasiskā skata vadības panelis, klikšķiniet 
uz Start (starts), klikšķiniet uz Control Panel 
(vadības panelis), un tad klikšķiniet uz Printers 
and Faxes (printeri un faksi).

Windows Vista:
Klikšķiniet uz , klikšķiniet uz Control Panel 
(Vadības panelis), klikšķiniet uz Hardware and 
Sound (Aparatūra un skaņa), un tad klikšķiniet uz 
Printers (Printeri).

Windows 2000:
Klikšķiniet uz Start (Starts), norādiet uz Settings 
(Uzstādījumi), un tad izvēlieties Printers 
(Printeri).
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2. Labais klikšķis uz jūsu printera ikonas, un 
klikšķiniet uz Printing Preferences 
(Drukāšanas preferences).

3. Klikšķiniet uz zīmnes Utility (Utilītas).

4. Izvēlieties Print Head Alignment (Drukas 
galviņas līdzināšana). Sekojiet norādījumiem uz 
ekrāna, lai pabeigtu drukas galviņas izlīdzināšanu.

Sistēmā Mac OS X 

1. Dubultklikšķis uz mapes Applications 
(Lietojumprogrammas), un tad dubultklikšķis uz 
mapes EPSON Printer Utility2 (EPSON printera 
utilītas2).

2. Ja parādās printeru saraksts, izvēlieties printeri un 
tad klikšķiniet uz OK (Labi).

3. Izvēlieties Print Head Alignment (Drukas 
galviņas līdzināšana). 
Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu 
drukas galviņas izlīdzināšanu.
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Tiešsaistes lietotāja 
rokasgrāmatas izmantošana 

Ko darīt tālāk?

Pēc aparatūras uzstādīšanas un draivera instalēšanas 
skatiet User's Guide (Lietotāja rokasgrāmatu), lai iegūtu 
papildinformāciju par printera funkcijām, apkopi, 
problēmu novēršanu, tehniskajiem parametriem un 
papildu produktiem.

Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatas 
izmantošana 

Tā satur detalizētu informāciju par printera 
izmantošanu un informāciju par papildu 
izstrādājumiem. 

Lai apskatītu User's Guide (Lietotāja rokasgrāmatu), 
veiciet dubultklikšķi darbvirsmā uz EPSON Stylus Pro 
11880_11880C Manual ikonas.

Windows vidē var pieslēgties User's Guide (Lietotāja 
rokasgrāmatai), izmantojot izvēlni Start. Noklikšķiniet 
uz Start, izvēlieties All Programs (Visas programmas) 
Windows XP/Vista vidē vai Programs Windows 2000 
vidē. Izvēlieties EPSON un pēc tam EPSON Stylus Pro 
11880_11880C Manual.

Piezīme:
Lai lasīt tiešsaistes rokasgrāmatu, jums ir vajadzīgs 
Adobe Acrobat Reader 5.0 vai jaunāka versija vai arī 
Adobe Reader uzstādīts uz jūsu datora.



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

R



R4CD380/E850
Unpacking and Setup Guide
Rev.E
Cover4.fm A4 size
6/16/07

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


