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Руководство по распаковке и установке

Перед сборкой принтера очистите рабочую поверхность, убрав
весь упаковочный материал и дополнительные принадлежности. В
противном случае есть опасность получения травм.

Посібник з розпакування і встановлення

Перед складанням принтера підготуйте робоче місце: приберіть
зняті пакувальні матеріали і ще не розпаковані компоненти. Робота у
неприбраному місці може призвести до травмування.
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Unpacking and Setup Guide

English / Русский / Українська /

Before assembling the printer, clear the work area by putting away the
removed packing materials and bundled items. Working in an untidy place
may cause injury.

EN

Warning, Cautions, and Notes / Предупреждения, меры предосторожности и примечания / Попередження, застереження та
примітки /
/

w

Safety Instructions

c

Warning:
Warnings must be followed
carefully to avoid bodily injury.

Caution:
Cautions must be observed
to avoid damage to your
equipment.

Note:
Notes contain important
information about the printer.

Внимание:
Во избежание получения
травм необходимо
соблюдать все
предупреждения.

Осторожно :
Во избежание повреждения
оборудования необходимо
соблюдать все меры
предосторожности.

Примечание :
В примечаниях
содержиится важная
информация о принтере.

Попередження.
Попереджень необхідно
ретельно дотримуватися,
щоб уникнути травмування.

Застереження.
Застережень треба
дотримуватися, щоб
уникнути пошкодження
устаткування.

Примітка.
Примітки містять важливу
інформацію щодо принтера.

Read all of these instructions before using your printer. Also be sure to follow all warnings and
instructions marked on the printer.

Important Safety Instructions
❏ Do not block or cover the openings in the printer.
❏ Do not insert objects through the slots. Take care not to spill liquid on the printer.
❏ Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may result in fire or
electric shock.
❏ Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer
yourself.
❏ Unplug the printer and refer servicing to qualified service personnel under the following
conditions: The power cord or plug is damaged; liquid has entered the printer; the printer has
been dropped or the cabinet damaged; the printer does not operate normally or exhibits a
distinct change in performance.

A Few Precautions
When using the printer
❏ Do not put your hand inside the printer or touch the ink cartridges during printing.
❏ Do not move the print heads by hand; otherwise you may damage the printer.

When handling the ink cartridges
❏ Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink their contents.
❏ Store ink cartridges in a cool, dark place.
❏ If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If ink gets in your eyes, flush them
immediately with water.
❏ Do not use an ink cartridge beyond the date printed on the cartridge carton.
❏ Use up the ink cartridge within six months of installation for best results.
❏ Do not dismantle the ink cartridges or try to refill them. This could damage the print head.
❏ Do not touch the ink supply port or its surrounding area and the green IC chip on the side of
the ink cartridge. Doing so may affect normal operation and printing.
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Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Также
необходимо соблюдать все предупреждения и инструкции, нанесенные на принтер.

Перед використанням принтера ознайомтеся з усіма цими інструкціями. Крім того,
дотримуйтеся всіх указівок і попереджень на маркуванні принтера.

Важные инструкции по технике безопасности

Важливі вказівки з безпеки

❏ Запрещается загораживать или закрывать отверстия принтера.
❏ Не вставляйте инородные предметы через отверстия. Избегайте попадания жидкости
на принтер.
❏ Используйте только шнур питания, прилагаемый к принтеру. В противном случае есть
опасность возникновения пожара или поражения электротоком.
❏ Если это не оговорено в технической документации, не выполняйте обслуживание
принтера самостоятельно.
❏ Отключите принтер и обратитесь за помощью в сервисный центр в следующих
ситуациях: шнур питания или штепсельная вилка повреждены; в принтер попала вода;
принтер падал или поврежден корпус; есть сбои в работе принтера.

❏ Не перекривайте доступ і не закривайте отвори принтера.
❏ Не встромляйте сторонні предмети в отвори. Слідкуйте за тим, щоб на принтер не
потрапляла рідина.
❏ Користуйтеся лише шнуром живлення, який додається до принтера. Використання
іншого шнура може призвести до ураження електричним струмом.
❏ Не намагайтеся самостійно проводити технічне обслуговування принтера, якщо це
спеціально не обумовлено в документації.
❏ У разі виникнення описаних нижче проблем відключіть принтер від мережі й зверніться
до кваліфікованих спеціалістів: пошкодження шнура живлення або вилки; потрапляння
рідини у принтер; падіння принтер або пошкодження його корпусу; принтер працює не так
як слід або його робочі характеристики значно змінилися.

Некоторые меры предосторожности
Деякі правила безпеки

Во время эксплуатации
❏ Во время работы принтера не касайтесь внутренних деталей принтера и картриджей с
чернилами.
❏ Не перемещайте рукой печатающие головки. В противном случае можно повредить
принтер.

Правила безпеки під час експлуатації принтера
❏ Не всувайте руки всередину принтера і не торкайтеся чорнильних картриджів під час
друкування.
❏ Не зсувайте друкуючу головку руками — це може пошкодити принтер.

При работе с картриджами

Правила поводження з чорнильними картриджами

❏ Храните картриджи вдали от детей. Не пейте их содержимое.
❏ Храните картриджи в прохладном, темном месте.
❏ Если чернила попали на кожу, вымойте руки с мылом. В случае попадания чернил в
глаза немедленно промойте их водой.
❏ Не используйте картриджи с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.
❏ Для наилучшей производительности используйте картриджи в течение шести месяцев
с момента их установки.
❏ Не разбирайте картриджи и не пытайтесь наполнить их. Данные действия могут
повредить печатающую головку.
❏ Не касайтесь впускного отверстия чернил, прилегающей области, а также зеленого
кристалла интегральной схемы сбоку на картридже - это может повлиять на качество
работы и печати.

❏ Зберігайте чорнильні картриджі в місцях, недоступних для дітей, і не пийте їх вміст.
❏ Зберігайте картриджі у прохолодному темному місці.
❏ Якщо чорнило потрапило на шкіру, ретельно змийте його водою з милом. Якщо чорнило
потрапило в очі, негайно змийте його водою.
❏ Не використовуйте картридж після терміну, вказаного на його упаковці.
❏ Рекомендується використовувати картриджі протягом шести місяців після їх установки.
❏ Не розбирайте картриджі та не намагайтеся заправляти їх чорнилом. Це може
призвести до пошкодження друкувальної головки.
❏ Не торкайтеся отвору для подачі чорнила та області довкола нього, а також
інтегральної мікросхеми зеленого кольору, розташованої збоку чорнильного картриджа.
Це може призвести до порушення нормальної роботи і друкування.
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Техніка безпеки

English / Русский / Українська /

Инструкции по технике безопасности

❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

4

5
English / Русский / Українська /

/

Choosing a place for the printer / Выбор места для установки
принтера / Вибір місця для принтера /

Навіть за виконання зазначених вище умов експлуатації, друкування може не
виконуватися так, як слід, якщо умови навколишнього середовища не прийнятні для
паперу. Детальні відомості див. в інструкціях до паперу.
Задля підтримання належного рівня вологості розміщуйте принтер подалі від джерел
тепла та місць, куди потрапляють прямі сонячні промені, які висушують повітря.
❏ Довкола принтера має бути достатньо місця для зручного користування та
обслуговування, а також, для належної вентиляції.

/

Instructions for placing the printer
❏ Choose a flat and stable location that can support the printer weight (about 116.0 kg for ESP
9900 / 9910, about 84.5 kg for ESP 7900 / 7910).
❏ Use only an outlet that meets the power requirements of this printer.
❏ Operate the printer under the following conditions:
Temperature: 10 to 35°C
Humidity: 20 to 80% without condensation
Even the conditions above are met, you may not print properly if the environmental conditions
are not proper for the paper. See the instructions of the paper for more detailed information.
Keep the printer away from drying, direct sunlight, or heat sources to maintain the appropriate humidity.
❏ Leave enough room for easy operation, maintenance, and ventilation.

❏
❏
❏

Инструкции по размещению принтера
❏ Выберите плоскую устойчивую поверхность, которая могла бы выдержать вес принтера
(около 116,0 кг для ESP 9900 / 9910 и 84,5 кг для ESP 7900 / 7910).
❏ Розетка должна соответствовать потребляемой мощности принтера.
❏ Эксплуатация должна проходить в следующих условиях :
Температура: от 10 до 35°C
Влажность: от 20 до 80% без конденсата
Даже если соблюдаются вышеуказанные условия, печать может не соответствовать
нормальной из-за несоответствия окружающих условий бумаге. Для получения
дополнительной информации см. инструкции для бумаги.
Для поддержания соответствующей влажности на принтер не должны попадать
прямые солнечные лучи, храните принтер вдали от источников тепла.
❏ Оставьте достаточно свободного пространства для упрощения эксплуатации, ремонта и
процесса вентиляции.

❏

Правила вибору місця для принтера
❏ Принтер необхідно встановлювати на рівній стійкій основі, яка зможе витримати вагу
принтера (вага моделей ESP 9900 / 9910 – близько 116,0 кг, моделей ESP 7900 / 7910
– близько 84,5 кг).
❏ Підключайте принтер до розетки електричної мережі, яка відповідає вимогам до
електроживлення, визначеним для принтера.
❏ Умови експлуатації принтера:
Температура: від 10 до 35°C
Вологість: від 20 до 80%, без конденсації
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Spaces around the printer
Leave adequate room (additional 300 mm to dimensions in the table below) for setting up the
printer.

Свободное пространство вокруг принтера
Для установки принтера оставьте соответствующее пространство (прибавьте 300 мм к
размерам, указанным в таблице).

Вільне місце довкола принтера

Epson Stylus Pro 9900/9910

7

Epson Stylus Pro 7900/7910

W

1864 mm

1356 mm

D

1318 mm

903 mm

H

1218 mm

1218 mm

English / Русский / Українська /

/

Залиште довкола принтера достатньо місця для налаштування (300 мм додатково до
габаритних розмірів, наведених у таблиці).

Unpacking / Вскрытие упаковки / Розпакування /

/

Stand

Epson Stylus Pro 7900 / Epson Stylus Pro 7910
Paper Basket

Epson Stylus Pro 9900 / Epson Stylus Pro 9910
Paper Basket
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Setup flow / Порядок установки / Процедура встановлення /

/

Assembling

1

Сборка

1

Монтаж

2

Setting up

2

Установка

2

Налаштовування

3

Aligning the print head

3

Регулировка печатающей головки

3

Калібрування друкувальної головки

4

Installing the Printer Software

4

Установка программного обеспечения
принтера

4

Установка програмного забезпечення
принтера

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4
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English / Русский / Українська /

/

1

Assembling / Сборка / Монтаж /

w

/

Have two people assemble the Stand (about 17.1 kg for ESP 9900 / 9910, about 15.5 kg for ESP 7900 / 7910).
Для сборки стойки необходимы два человека (около 17,1 кг для ESP 9900 / 9910 и 15,5 кг для ESP 7900 / 7910).
Монтаж підставки повинні виконувати дві особи (вага підставки для моделей ESP 9900 / 9910 – близько 17,1 кг, для моделей ESP 7900 / 7910 – близько 15,5 кг).

1

Stand

2

3

4

Lock

10

w

Do not attempt to lift the printer unit with fewer than four people (about 116.0 kg for ESP 9900 / 9910, about 84.5 kg for ESP 7900 / 7910).
Не пытайтесь поднять блок принтера без помощи как минимум троих человек (около 116,0 кг для ESP 9900 / 9910 и 84,5 кг для ESP 7900 / 7910).

/

Піднімати принтер повинні щонайменше четверо осіб (вага моделей ESP 9900 / 9910 – близько 116,0 кг, моделей ESP 7900 / 7910 – близько 84,5 кг).

English / Русский / Українська /

5

6

11

7

Paper Basket

8

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

8

22

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

23

9

11

41

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

10

12

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

12

13

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

14

Push the black plastic part all the way in the pipe.

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

Протолкните черную пластиковую деталь на всю длину трубы.

/

Повністю всуньте чорну пластикову деталь у трубку.

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

16

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

17

Epson Stylus Pro 7900 / 7910
English / Русский / Українська /

15

18

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

19

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

13

20

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

21

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

22

Epson Stylus Pro 7900 / 7910

or

14

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

/

23

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

25

Epson Stylus Pro 9900 / 9910
English / Русский / Українська /

24

26

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

27

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

15

28

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

29

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

30

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

31

32

Push the black plastic part all the way in the pipe.

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

Протолкните черную пластиковую деталь на всю длину трубы.
Повністю всуньте чорну пластикову деталь у трубку.

33

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

34

Epson Stylus Pro 9900 / 9910
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35

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

37

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

38

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

/

36

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

40

Epson Stylus Pro 9900 / 9910
English / Русский / Українська /

39

41

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

or

17

Setting up / Установка / Налаштовування /

/

When you are removing the protective materials, touch a metallic part of the printer to prevent generating static electricity.
При удалении защитных материалов держитесь за металлическую часть принтера во избежание создания статического электричества.
Щоб запобігти виникненню розрядів статичної електрики під час видалення захисних матеріалів, торкайтеся металевих частин принтера.

42

c

Be sure to store the protective material for the print head fix for later use.
Сохраните защитные материалы для блокировки каретки для последующего использования.
Збережіть для подальшого використання захисний матеріал, призначений для фіксації друкувальної головки.
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43

44

/

or

Epson Stylus Pro 9900 / 9910

46

Epson Stylus Pro 9900 / 9910
English / Русский / Українська /

45

c

47

Use only the type of power source indicated on the printer’s label.
Источник питания должен соответствовать указанному на ярлыке принтера.
Використовуйте лише джерело живлення типу, вказане на маркуванні принтера.

19

c

In order to prevent an initial ink charging from failing, be sure to read the Ink Charging Sheet.
Во избежание проблем при первоначальной загрузке чернил внимательно прочтите соответствующую информацию.
Щоб правильно виконати початкове заповнення системи подачі чорнила, обов’язково ознайомтеся з технологічною карткою заповнення системи чорнилом.

48

Installing the ink cartridges

49
INK COVER OPEN
CLOSE RIGHT AND LEFT INK
COVERS

1 min.

20

c

Do not touch the green IC chip on the side of the ink cartridge. Doing so may prevent normal operation and printing.
Не касайтесь зеленого кристалла интегральной схемы сбоку на картридже - это может повлиять на качество работы и печати.

/

Не торкайтеся інтегральної мікросхеми зеленого кольору, розташованої збоку чорнильного картриджа. Це може призвести до порушення нормальної роботи і друкування.

51

52
English / Русский / Українська /

5 sec.

50

Click!

53

CHARGING INK

PAPER OUT
LOAD PAPER

54

Loading the roll paper

15 min.

21

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

22

65

/

PAPER RELEASED
LOAD PAPER

67
English / Русский / Українська /

66

68
ROLL PAPER SETTINGS
ARE THESE SETTINGS OK?
NO PAPER SELECTED
YES
NO

23

READY

69

Printing the status sheet

70
MENU
PRINTER SETUP
TEST PRINT
MAINTENANCE
PRINTER STATUS
PAPER SETUP

READY

72

71
MENU
PRINTER SETUP
TEST PRINT
MAINTENANCE
PRINTER STATUS
PAPER SETUP

73
TEST PRINT
NOZZLE CHECK
STATUS SHEET
NETWORK STATUS SHEET
JOB INFORMATION
CUSTOM PAPER

74
TEST PRINT
NOZZLE CHECK
STATUS SHEET
NETWORK STATUS SHEET
JOB INFORMATION
CUSTOM PAPER

75

24

STATUS SHEET
PRINT

If you cannot print properly, see "Problem Solver" in the User's Guide to solve the problem.
При сбоях в процессе печати см. “Устранение неисправностей” в Руководстве пользователя.

English / Русский / Українська /

/

Якщо друкування виконується не так, як слід, спробуйте вирішити проблему за допомогою інформації, яка міститься у розділі “Засіб вирішення проблем” Посібника користувача.

25

Aligning the print head / Регулировка печатающей головки / Калібрування друкувальної головки /
/
76

77
READY

79

78
MENU
PRINTER SETUP
TEST PRINT
MAINTENANCE
PRINTER STATUS
PAPER SETUP

MENU
PRINTER STATUS

x5

80

81
PAPER THICKNESS
SELECT PAPER TYPE
SELECT THICKNESS

HEAD ALIGNMENT
PAPER THICKNESS
ALIGNMENT

82

SELECT PAPER TYPE
Photo Paper
Proofing Paper
Fine Art Paper
Matte Paper
Plain Paper

83
SELECT PAPER TYPE
Proofing Paper
Fine Art Paper
Matte Paperr
Plain Paper
Others

PAPER SETUP
HEAD ALIGNMENT
NETWORK SETUP
OPTIONS
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Matte Paper
Singleweight Matte
Photo Quality IJ Paper
Doubleweight Matte
Enhanced Matte
Archival Matte

x2
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Matte Paper
Singleweight Matte
Photo Quality IJ Paper
Doubleweight Matte
Enhanced Matte
Archival Matte

x3
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86
Matte Paper
Singleweight Matte
Photo Quality IJ Paper

87
HEAD ALIGNMENT
PAPER THICKNESS
ALIGNMENT

HEAD ALIGNMENT
PAPER THICKNESS
ALIGNMENT

Doubleweight Matte
Enhanced Matte
Archival Matte

/

x3

89
ALIGNMENT
AUTO
MANUAL

90
AUTO ALIGNMENT
UNI-D
BI-D 2-COLOR
BI-D ALL
BI-D #1
BI-D #2

AUTO ALIGNMENT
UNI-D
BI-D 2-COLOR
BI-D ALL
BI-D #1
BI-D #2
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English / Русский / Українська /

88

Installing the Printer Software / Установка программного обеспечения принтера / Установка програмного
забезпечення принтера /
/
92

USB

94

Windows

Network

93

If the following dialog box appears, make sure the publisher
is SEIKO EPSON, and then click Unblock.
Если появляется следующее диалоговое окно,
убедитесь, что издательство - SEIKO EPSON, а затем
нажмите Разблокировать.
В разі появи цього діалогового вікна, перевірте, чи
дійсно видавцем є SEIKO EPSON, і натисніть кнопку
“Розблокувати”.
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/

Mac

English / Русский / Українська /

Follow the on-screen instructions to complete the installation.
Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса установки.
Виконайте установку, дотримуючись указівок на екрані.
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Mac OS X v10.3.9 , v10.4

Application

Utilities

Printer Setup Utilities

Application

System Preferences

Printer Setup Utilities

Add

Mac OS X v10.5

95

See the User’s Guide for detailed information on the printer.
Для получения дополнительной информации о принтере см. Руководство пользователя.
Детальні відомості про принтер див. у Посібнику користувача.
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