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Drepturi de autor şi mărci comerciale

Nicio parte din această publicaţie nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace,
electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau prin alte tehnici, fără permisiunea scrisă acordată în prealabil de Seiko Epson Corporation.
Informaţiile conţinute în prezentul document sunt destinate exclusiv utilizării cu această imprimantă Epson. Epson nu este responsabilă pentru nicio
altă utilizare a acestor informaţii la alte imprimante.

Nici Seiko Epson Corporation şi nici afiliaţii acesteia nu sunt responsabile faţă de cumpărătorul acestui produs sau faţă de terţi pentru daunele,
pierderile, costurile sau cheltuielile cauzate cumpărătorului sau terţilor ca rezultat al unui accident, al utilizării incorecte sau abuzive a acestui produse
sau al modificărilor, reparaţiilor sau intervenţiilor neautorizate asupra produsului sau (cu excepţia Statelor Unite) ca rezultat al nerespectării cu
stricteţe a instrucţiunilor de utilizare şi întreţinere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru daune sau probleme care apar ca urmare a utilizării unor opţiuni sau produse consumabile care
nu sunt desemnate de Seiko Epson Corporation ca fiind Produse Originale Epson sau Produse Aprobate Epson.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru nici o daună rezultată din interferenţele electromagnetice care apar din cauza utilizării oricăror
alte cabluri de interfaţă decât cele desemnate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

EPSON® şi EPSON STYLUS® sunt mărci comercială înregistrată, iar Exceed Your Vision este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows® şi Windows Vista® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Apple® şi Macintosh® sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.

Intel® este o marcă comercială înregistrată a Intel Corporation.

PowerPC® este o marcă comercială înregistrată a International Business Machines Corporation.

Adobe®, Photoshop®, Elements®, Lightroom® şi Adobe® RGB sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/
pub/infozip/license.html indefinitely.

Copyright © 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved.For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko,
Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda,
Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

This software is provided “as is,” without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any
direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.Permission is granted to anyone
to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.

- Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions
in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard
UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX
banner has not been removed from the binary or disabled.

- Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or
static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must
not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names “Info-ZIP” (or any
variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), “Pocket UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of
Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).

- Info-ZIP retains the right to use the names “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and “MacZip” for its
own source and binary releases.

Notificare generală: Celelalte nume de produse utilizate aici sunt numai cu scop de identificare şi pot fi mărci comerciale ale deţinătorilor lor. Epson îşi
declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Copyright© 2009 Seiko Epson Corporation. Toate drepturile rezervate.
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Instrucţiuni privind
siguranţa

Instrucţiuni importante
privind siguranţa

Citiţi toate aceste instrucţiuni înainte de utilizarea
imprimantei. Asiguraţi-vă de respectarea tuturor
avertismentelor şi instrucţiunilor marcate pe
imprimantă.

Avertismentele, atenţionările şi 
notele

w
Avertisment:
trebuie respectat cu atenţie pentru evitarea
vătămărilor corporale.

c
Atenţie:
trebuie respectat pentru evitarea deteriorării
echipamentului.

Notă:
conţin informaţii importante şi sugestii utile privind
utilizarea acestei imprimante.

La selectarea unei locaţii pentru 
acest produs

❏ Amplasaţi produsul pe o suprafaţă orizontală,
stabilă, care depăşeşte ca perimetru produsul.
Acest produs nu va funcţiona corect dacă este
înclinat sau aşezat în poziţie oblică.

❏ Evitaţi locurile expuse modificărilor bruşte de
temperatură şi umiditate. De asemenea, feriţi
produsul de lumina solară directă, de sursele de
iluminat puternice şi de sursele de căldură.

❏ Evitaţi locurile expuse şocurilor şi vibraţiilor.

❏ Feriţi produsul de locurile contaminate cu praf.

❏ Amplasaţi acest produs în apropierea unei prize
de reţea din care ştecherul să poată fi scos uşor.

La configurarea acestui produs

❏ Nu blocaţi şi nu acoperiţi deschiderile carcasei
acestui produs.

❏ Nu introduceţi obiecte în fante. Evitaţi vărsarea
lichidelor pe produs.

❏ Cablul de alimentare al acestui produs este
destinat exclusiv utilizării cu produsul. Utilizarea
cu alte echipamente poate cauza incendiu sau
electrocutare.

❏ Conectaţi toate echipamentele la prize cu
împământare adecvată. Evitaţi utilizarea prizelor
pe acelaşi circuit cu copiatoare sau instalaţii de
climatizare care sunt pornite şi oprite periodic.

❏ Evitaţi prizele electrice controlate de comutatoare
sau de temporizatoare automate.

❏ Feriţi întregul sistem de calcul de sursele
potenţiale de interferenţe electromagnetice
precum boxele audio sau unităţile de bază ale
telefoanelor fără fir.

❏ Utilizaţi numai surse de alimentare de tipul
indicat pe eticheta produsului.

❏ Utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat
împreună cu produsul. Utilizarea unui alt cablu
poate cauza incendiu sau electrocutare.
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❏ Nu utilizaţi cabluri de alimentare deteriorate sau
uzate.

❏ Dacă utilizaţi un cablu prelungitor pentru acest
produs, asiguraţi-vă că valoarea nominală totală a
curentului pentru dispozitivele conectate la cablul
prelungitor nu depăşeşte valoarea nominală a
curentului pentru cablu. De asemenea,
asiguraţi-vă că valoarea nominală totală a
curentului pentru toate dispozitivele conectate la
priza de reţea nu depăşeşte valoarea nominală a
curentului pentru priză.

❏ Nu încercaţi personal efectuarea de intervenţii de
service asupra produsului.

❏ Deconectaţi produsul de la priză şi apelaţi la
personal calificat pentru intervenţiile de service în
următoarele condiţii:

Cablul de alimentare sau ştecherul este deteriorat;
au pătruns lichide în produs; produsul a fost
supus şocurilor mecanice sau carcasa a fost
deteriorată; produsul nu funcţionează normal sau
prezintă o modificare clară a performanţelor.

❏ Dacă aveţi intenţia să utilizaţi imprimanta în
Germania, respectaţi următoarele instrucţiuni:

Pentru asigurarea unei protecţii adecvate a
imprimantei împotriva scurtcircuitelor şi a
supracurentului, instalaţia din clădire trebuie
protejată prin intermediul unui disjunctor de 10
A sau de 16 A.

❏ Dacă are loc deteriorarea ştecherului, înlocuiţi
cablul de alimentare sau apelaţi la un electrician
calificat. Dacă există siguranţe în ştecher,
asiguraţi-vă de înlocuirea acestora cu siguranţe cu
dimensiuni şi valori nominale corecte.

La utilizarea acestui produs

❏ Nu introduceţi mâinile în interiorul produsului şi
nu atingeţi cartuşele de cerneală în timpul tipăririi.

❏ Nu deplasaţi manual capetele de tipărire; în caz
contrar, este posibilă deteriorarea produsului.

❏ Opriţi întotdeauna produsul utilizând butonul
Alimentare de pe panoul de control. La apăsarea
acestui buton, indicatorul luminos Alimentare
luminează intermitent pentru scurt timp şi apoi se
stinge. Nu scoateţi ştecherul din priză şi nu opriţi
produsul înainte ca indicatorul luminos
Alimentare să se stingă complet.
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La manipularea cartuşelor de 
cerneală

❏ Păstraţi cartuşele de cerneală în afara accesului
copiilor şi nu consumaţi conţinutul acestora.

❏ Dacă cerneala intră în contact cu pielea,
îndepărtaţi-o prin spălare cu apă şi săpun. În caz
de contact cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă.

❏ Pentru rezultate optime, agitaţi bine cartuşul de
cerneală înainte să îl instalaţi.

c
Atenţie:
Nu agitaţi cartuşele (care au fost instalate
anterior) cu prea multă forţă.

❏ Utilizaţi cartuşul de cerneală înainte de data
imprimată pe ambalaj.

❏ Pentru rezultate optime, consumaţi complet
cartuşul de cerneală în interval de şase luni de la
instalare.

❏ Nu dezasamblaţi cartuşele de cerneală şi nu
încercaţi reumplerea acestora. Aceste acţiuni pot
cauza deteriorarea capului de tipărire.

❏ Nu atingeţi circuitul integrat verde de pe partea
laterală a cartuşului. Această acţiune poate afecta
funcţionarea normală şi tipărirea.

❏ Circuitul integrat din acest cartuş de cerneală
conţine diverse informaţii referitoare la cartuş, ca
de exemplu starea cartuşului de cerneală, astfel
încât cartuşul să poată fi scos şi instalat ori de câte
ori este necesar. Totuşi, de fiecare dată când
cartuşul este introdus, se consumă o cantitate
mică de cerneală din cauză că imprimanta
efectuează automat o verificare a fiabilităţii.

❏ În cazul scoaterii unui cartuş de cerneală pentru
utilizare ulterioară, protejaţi zona de evacuare a
cernelii împotriva murdăriei şi a prafului şi
depozitaţi cartuşul în acelaşi mediu cu produsul.
Reţineţi că există o supapă în portul de alimentare
cu cerneală care elimină necesitatea capacelor sau
a dopurilor, dar este necesar să procedaţi cu
atenţie pentru a preveni pătarea cu cerneală a
obiectelor cu care cartuşul intră în contact. Nu
atingeţi portul de alimentare cu cerneală sau zona
adiacentă acestuia.

La transportarea acestui produs

❏ Înainte de transportarea imprimantei,
asiguraţi-vă de deplasarea capetelor de tipărire în
poziţia de repaus (la extremitatea din dreapta).
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Introducere

Funcţii

Epson Stylus Pro 9700/9710 şi Epson Stylus Pro
7700/7710 sunt imprimante de format mare cu jet de
cerneală compatibile cu hârtie de 44 inci şi respectiv
24 inci.

Funcţiile acestor imprimante sunt descrise mai jos.

Tipărirea la viteze şi rezoluţii mari
Cele două linii cu 360 de duze pentru fiecare culoare
vă permit să tipăriţi fotografii la viteze şi rezoluţii
mari. Iar funcţia îmbunătăţită a sistemului de tăiere
reduce timpul de tăiere automată a hârtiei de pe rolă.
Eficienţa muncii dumneavoastră este îmbunătăţită
substanţial.

Cernelurile pe bază de pigmenţi au stabilitate mai
mare la lumină şi rezistenţă mai mare la ozon,
pentru reducerea efectului de decolorare
Acestea deschid gama pentru utilizatori, de la tipărirea
fotografiilor la afişaje şi bannere pentru vitrine de
prezentare, utilizând hârtie lungă sau afişe care sunt
supuse de regulă decolorării.

Compatibilitate cu o gamă de tipuri de hârtie
Epson oferă o gamă de suporturi speciale pentru a
asigura o tipărire de calitate superioară. Selectând
tipul de hârtie potrivit pentru aplicaţie, pentru
utilizarea în interior sau exterior (este recomandată
laminarea), puteţi exprima o nouă lume completă a
artei. De asemenea, imprimanta manevrează hârtie cu
o grosime de până la 1,5 mm şi poate tipări şi pe carton.

 Consultaţi “Informaţii despre hârtie” la pagina
179

Lipsa tamburului simplifică fixarea ruloului de hârtie
Deoarece imprimanta utilizează un mecanism fără
tambur, nu este necesară fixarea ruloului de hârtie pe
un tambur. Aceasta permite de asemenea fixarea
hârtiei într-un spaţiu restrâns. 
Reglarea tensiunii este de asemenea efectuată în mod
automat în funcţie de tipul de suport. Puteţi seta
tensiunea şi de pe ecranul LCD.

Compatibilitate cu două tipuri de cerneală neagră
Ambele cerneluri negre, Photo Black (Negru foto) şi
Matte Black (Negru mat), sunt instalate pe această
imprimantă. Cu cerneala Photo Black (Negru foto)
obţineţi rezultate bune la tipărirea pe hârtiile lucioase.
Cerneala Matte Black (Negru mat) măreşte
considerabil densitatea optică a culorii negre la
tipărirea pe hârtie mată.

Cartuş de cerneală de capacitate mare (350 sau 700
ml)
Ca şi cartuşul de 150 ml, Epson furnizează şi cartuşe
de cerneală de capacitate mare (350 sau 700 ml)
pentru această imprimantă, care asigură
productivitatea ridicată necesară pentru într-un
mediu profesional.

Rulou de hârtie rămas
Cantitatea rămasă de rulou de hârtie este afişată pe
ecranul LCD. Când scoateţi ruloul de hârtie, pe
marginea ruloului de hârtie este tipărit codul de bare
(incluzând informaţiile despre tipul de hârtie,
lungimea ruloului de hârtie şi valoarea de alertă
privind lungimea ruloului). Aceasta va facilita fixarea
hârtiei data viitoare când va fi utilizat acelaşi tip de
hârtie.

USB 2.0 High-speed / Ethernet
Conectarea la reţea poate fi efectuată utilizând USB
2.0 sau Ethernet.

Tipărirea fără margini
Utilizând Auto Expand sau Retain Size, puteţi efectua
tipărirea fără margini.

 Consultaţi “Tipărire fără margini” la pagina 141

Există de asemenea funcţia de tipărire afişe fără
margini, care permite crearea de afişe mari prin
simpla îmbinare a unui număr de materiale tipărite.

 Consultaţi “Tipărirea afişelor” la pagina 152

Automatizarea post-procesare utilizând unitatea
de bobinare şi preluare automată (opţional)
Unitatea de bobinare şi preluare automată înfăşoară în
mod automat ruloul de hârtie. Unitatea de bobinare şi
preluare automată este opţională pentru Epson Stylus
Pro 9700/9710.
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Funcţia Layout Manager permite aşezarea datelor
de tipărire create cu diferite aplicaţii fără restricţii
Utilizând Layout Manager, puteţi aşeza pe o singură
pagină date multiple de tipărire create cu diferite
aplicaţii fără restricţii şi le puteţi tipări. Această
funcţie permite crearea unor afişe sau articole pentru
a afişa sau reduce hârtia, pentru a tipări eficient.
(Această funcţie este suportată numai de Windows.)

 Consultaţi “Utilizarea Layout Manager” la pagina
169
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Componentele
imprimantei

Secţiunea frontală

1. Suportul adaptorului
Fixaţi ruloul de hârtie la aşezarea acestuia.

2. Capacul ruloului de hârtie
Deschideţi capacul ruloului de hârtie când fixaţi sau
scoateţi ruloul de hârtie.

3. Panoul de control
Panoul de control constă din butoane, indicatoare
luminoase şi un afişaj cu cristale lichide (LCD).

4. Capacul frontal
Deschideţi capacul frontal atunci când scoateţi hârtia
blocată şi curăţaţi imprimanta la interior.

5. Coşul pentru hârtie
Primeşte hârtia evacuată.

6. Ghidajele pentru hârtie
Utilizaţi ghidajele pentru hârtie pentru a dirija hârtia
pentru încărcarea spre înainte sau spre înapoi.

7. Capacul pentru cerneală
Deschideţi capacul compartimentului pentru cerneală
la instalarea cartuşelor de cerneală. Acesta se deschide
parţial la apăsarea butonului  de pe panoul de
control al imprimantei.

8. Cutia manualului
Aşezaţi manualul aici. Îl puteţi aşeza în partea stângă
sau dreaptă a postamentului.

Secţiunea din spate

1. Rezervor de întreţinere
Rezervorul în care se scurge cerneala reziduală. Există
două rezervoare de întreţinere pe ambele părţi ale
Epson Stylus Pro 9700/9710. Există un rezervor
pentru întreţinere pe partea dreaptă a Epson Stylus
Pro 7700/7710.

2. Conectorul pentru interfaţa USB
Conectează computerul şi imprimanta printr-un cablu
de interfaţă USB.

3. Conectorul pentru interfaţa componentelor
opţionale (numai pentru Epson Stylus Pro
9700/9710)
Conectează imprimanta şi unitatea opţională de
bobinare şi preluare automată, folosind un cablu.

4. Conectorul pentru interfaţa de reţea
Conectează imprimanta la reţea printr-un cablu
pentru interfaţa de reţea.

5. Priza de c.a.
Conectează cablul de alimentare.
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Panoul de control

Butoane, indicatoare
luminoase şi mesaje

Puteţi verifica cerneala rămasă şi starea imprimantei
pe panoul de control.

Butoane 

1. Butonul Alimentare ( )
Porneşte sau opreşte imprimanta.

2. Butonul Pauză/Resetare ( )
❏ Imprimanta intră în starea PAUSE atunci când

acest buton este apăsat în starea READY. Pentru a
anula modul pauză, selectaţi PAUSE CANCEL de
pe ecranul LCD. Când se selectează JOB CANCEL,
acesta funcţionează similar cu butonul Resetare.
Imprimanta se opreşte din tipărire şi şterge datele
de tipărit din imprimantă. După ştergerea datelor,
poate dura puţin până când imprimanta revine la
starea READY.

❏ Imprimanta revine în starea READY dacă acest
buton este apăsat în modul Menu.

❏ Şterge erorile dacă este posibil. 
 Consultaţi “Mesaje de eroare” la pagina 94

3. Butonul Curăţare ( )
Efectuează curăţarea normală a capetelor de tipărire
(toate culorile). Folosiţi această operaţie dacă
observaţi o scădere a calităţii tipăririi. 

 Consultaţi “Curăţarea capului” la pagina 82

4. Butonul Deschidere a capacului de cerneală
( )
Deschide parţial capacul compartimentului pentru
cerneală, prin selectarea mesajului OPEN RIGHT
COVER indicat pe afişaj.
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5. Butonul Sursă hârtie ( )
❏ Selectează o sursă de hârtie şi o metodă de tăiere a

ruloului de hârtie. Pictograma se schimbă prin
apăsarea acestui buton. Totuşi, nu puteţi modifica
pictograma sursei de hârtie cu Sheet  dacă
pentru REMAINING PAPER SETUP aţi selectat
opţiunea ON.
Dacă tipăriţi folosind driverul imprimantei,
setările definite în driverul imprimantei au
prioritate faţă de cele definite la panoul de control
al imprimantei.

Picto-
gramă

Explicaţie

Rulou cu tăiere
automată acti-
vată

Tipăreşte pe rulou de
hârtie. Taie automat ru-
loul de hârtie după
tipărirea fiecărei pagini.

Rulou cu tăiere
automată de-
zactivată

Tipăreşte pe rulou de
hârtie. Nu taie automat
hârtia după tipărire. Es-
te necesară tăierea ma-
nuală a hârtiei cu un dis-
pozitiv de tăiere.

Coală Tipăreşte pe coală.

❏ Revine la nivelul anterior când este apăsat în
modul Menu.

6. Butonul Alimentare hârtie ( / )
❏ Încarcă ruloul de hârtie în direcţia înainte  sau

înapoi . Dacă doriţi să încărcaţi hârtia mai
repede în direcţia înainte , apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul timp de 3 secunde. Puteţi încărca
20 cm de hârtie în direcţia înapoi  printr-o
singură apăsare.

❏ Dacă apăsaţi aceste butoane în timp ce presa de
hârtie este deblocată, aveţi posibilitatea de a regla
aspiraţia hârtiei pe calea de rulare a hârtiei în 3
etape.

 Consultaţi “Încărcarea colilor tăiate de format
A3 sau superior / a hârtiei groase” la pagina 40

❏ Apăsaţi butonul  când setaţi o coală cu tăietură
unică cu o grosime sub 0,5 mm, imprimanta
începe alimentarea cu hârtie şi apoi intră în starea
READY.

❏ Încarcă coala în direcţia înainte atunci când
apăsaţi butonul .

❏ Schimbă parametrii în ordine directă  sau
inversă  atunci când se selectează un
parametru dorit în modul Menu.

7. Butonul Menu ( )
❏ Intră în modul Menu când este apăsat în starea

READY.
 Consultaţi “Modul Menu” la pagina 17

❏ Intră în meniul PRINTER STATUS dacă este
apăsat în timpul tipăririi.

 Consultaţi “PRINTER STATUS ” la pagina
25

❏ Când este apăsat în modul Menu, se poate selecta
meniul dorit.

8. Butonul OK ( )
❏ Setează parametrul selectat în elementul selectat

din modul Menu. Execută elementul, numai dacă
elementul selectat este destinat exclusiv execuţiei.

❏ Imprimanta evacuează coala tăiată prin apăsarea
acestui buton după tipărire.

❏ Apăsaţi acest buton în timpul uscării cernelii sau
al uscării tablei de culori şi imprimanta se va opri
din funcţionare.

❏ Când apăsaţi acest buton şi nu există hârtie în
imprimantă, aveţi posibilitatea să vizualizaţi
procedurile de alimentare cu hârtie pe ecranul
LCD.

9. Butonul Hîrtie Tăietură ( )
Taie ruloul de hârtie cu ajutorul dispozitivului de
tăiere integrat.

10. Butonul Sursă hârtie ( )
❏ Acest buton blochează sau deblochează presa de

hârtie. La fixarea hârtiei, apăsaţi butonul pentru a
debloca mai întâi presa de hârtie şi apoi fixaţi
hârtia. Apăsaţi din nou butonul astfel încât
imprimanta să înceapă încărcarea hârtiei şi apoi
să intre în starea READY.

❏ La apăsarea acestui buton în timp ce REMAINING
PAPER SETUP este setat pe ON, pe marginea
ruloului de hârtie este tipărit un cod de bare şi
presa de hârtie este deblocată.
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Indicatoarele luminoase

1 Indicatorul
luminos Ali-
mentare

Aprins Imprimanta este pornită.

Lumi-
nează in-
termitent

Imprimanta primeşte da-
te. 
Imprimanta este în curs
de oprire.

Stins Imprimanta este oprită.

2 Indicatorul
luminos Ve-
rificare hâr-
tie

Aprins Nu există hârtie
încărcată în sursa de hâr-
tie.
Setarea hârtiei nu este
corectă.

Lumi-
nează in-
termitent

Hârtia este blocată.
Hârtia nu este încărcată
drept.

Stins Imprimanta este
pregătită pentru a tipări
date.

3 Indicatorul
luminos Ve-
rificare cer-
neală

Aprins Cartuşul de cerneală in-
stalat este consumat.
Cartuşul de cerneală nu
este instalat.
S-a instalat un cartuş de
cerneală greşit.

Lumi-
nează in-
termitent

Cartuşul de cerneală in-
stalat este aproape con-
sumat.

Stins Imprimanta este
pregătită pentru a tipări
date.

4 Indicatorul
luminos
Pauză

Aprins Imprimanta este în mo-
dul Menu sau în modul
pauză.
A survenit o eroare la im-
primantă.

Stins Imprimanta este
pregătită pentru a tipări
date.

5 Indicatorul
luminos
Sursă hârtie

Aprins Presa de hârtie este de-
blocată.

Stins Imprimanta este
pregătită pentru a tipări
date.

Afişajul

1. Mesajele
Afişează starea imprimantei, operaţia şi mesajele de
eroare. 

 Consultaţi “Mesajele de eroare de pe ecranul
LCD” la pagina 94 

 Consultaţi “Detalii despre modul Menu” la pagina
22

2. Pictograma Sursă de hârtie
Afişează sursa de hârtie şi setarea pentru tăierea
ruloului de hârtie.
Aveţi posibilitatea de a selecta următoarele
pictograme pentru sursa de hârtie prin apăsarea
butonului  afişat pe ecranul LCD. 
La tipărirea din driverul imprimantei, setările
efectuate utilizând driverul imprimantei au prioritate
asupra setărilor efectuate utilizând panoul de control
al imprimantei.

Picto-
gramă

Explicaţie

Tipăreşte pe rulou de hârtie. Taie automat
ruloul de hârtie după tipărirea fiecărei pa-
gini.

La utilizarea unităţii opţionale de bobina-
re şi preluare automată, setaţi comutato-
rul Auto pe Off; în caz contrar, impriman-
ta nu va tăia hârtia.

Tipăreşte pe rulou de hârtie. Nu taie auto-
mat hârtia după tipărire.
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Picto-
gramă

Explicaţie

Tipăreşte pe coală.

3. Pictograma Platen Gap/Paper Number (Număr
hârtie)
În general, este afişată setarea Platen Gap.

 Consultaţi “PRINTER SETUP” la pagina 22

Pictogramă Explicaţie

Nici unul STANDARD

NARROW

WIDE

WIDER

WIDEST

La selectarea numărului hârtiei (de la 1 la 10) pentru
CUSTOM PAPER, apare numărul pe care l-aţi selectat.

 Consultaţi “PAPER SETUP” la pagina 26

4. Pictograma Margine rulou hârtie
Afişează pictograma pentru marginea hârtiei  cu
marginile selectate pentru ROLL PAPER MARGIN.

❏ 15 mm: Când este selectat TOP/BOTTOM 15mm.

❏ 35/15 mm: Când este selectat TOP 35/BOTTOM
15mm.

❏ 45/15 mm: Când este selectat TOP 45/BOTTOM
15mm.

❏ 3 mm: Când este selectat 3mm.

❏ 15 mm: Când este selectat 15mm.

❏ Auto: Când este selectat DEFAULT.

 Consultaţi “PRINTER SETUP” la pagina 22
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5. Pictograma Contor rulou hârtie
Afişează cantitatea rămasă de rulou de hârtie. 
La efectuarea următoarelor setări în ROLL PAPER
REMAINING din meniul PAPER SETUP, sunt afişate
pictograma  şi cantitatea rămasă de rulou de hârtie.

❏ REMAINING PAPER SETUP este setat pe ON.

❏ Lungimea ruloului de hârtie este setată în ROLL
PAPER LENGTH.

❏ Valoarea de alertă privind lungimea ruloului este
setată în ROLL LENGTH ALERT.

 Consultaţi “PAPER SETUP” la pagina 26

6. Pictograma de stare a cartuşului de cerneală
Afişează cantitatea de cerneală rămasă în fiecare cartuş.

❏ Cartuş de cerneală

Număr Culoare cerneală

1 Vivid Magenta (Magenta intens) (VM)

2 Cyan (C)

3 Photo Black (Negru foto) (PK)

4 Yellow (Galben) (Y)

5 Matte Black (Negru mat) (MK)

❏ Cerneală rămasă

Pictogramă Descriere

Există suficientă cerneală
rămasă.

Pregătiţi un nou cartuş de cer-
neală. (luminează intermitent) 
Această pictogramă indică re-
zervorul galben.

Cerneala este consumată, deci
tipărirea nu poate fi efectuată.
Înlocuiţi cartuşul de cerneală
cu unul nou. (luminează inter-
mitent) 
Această pictogramă indică re-
zervorul galben.

Eroare de cartuş sau nu există
nici un cartuş. (luminează inter-
mitent) 
Această pictogramă indică re-
zervorul galben.

7. Pictograma rezervorului de întreţinee
Pictogramele aflate pe marginea din dreapta indică
spaţiul liber din rezervoarele de întreţinere. Există
două pictograme de întreţinere pentru Epson Stylus
Pro 9700/9710 şi una pentru Epson Stylus Pro
7700/7710.

Pictogramă Descriere

Există suficient spaţiu liber în rezervoa-
rele de întreţinere.

Vă recomandăm să pregătiţi un nou re-
zervor de întreţinere. (luminează inter-
mitent)

Rezervorul de întreţinere este la sfârşitul
duratei sale de funcţionare. Înlocuiţi re-
zervorul de întreţinere cu unul nou. (lu-
minează intermitent)
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8. Pictograma Utilizare componente opţionale
Arată dacă componentele opţionale sunt disponibile
sau nu pentru utilizare.

Compo-
nentă
opţio-
nală

Picto-
gramă

Descriere

Unitate
de bobi-
nare şi
preluare
automată

Disponibilă

Nedisponibilă

Picto-
gramă
inexis-
tentă

Neconectată

Modul Menu

Modul Menu vă permite să efectuaţi setările
imprimantei într-un mod similar cu cel în care le
stabiliţi în driver sau în software, precum şi câteva
setări suplimentare, direct de la panoul de control.
Panoul de control furnizează informaţii despre
imprimantă, iar unele operaţii precum verificarea
duzelor pot fi efectuate prin intermediul panoului de
control.

Utilizarea modului Menu

Notă:
Apăsaţi butonul  de fiecare dată când doriţi să
ieşiţi din modul Menu şi să reveniţi la starea READY.
Pentru a reveni la pasul anterior apăsaţi butonul .

Urmaţi paşii de mai jos pentru a utiliza modul Menu.
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1. Selectaţi un meniu.

Exemplu: când selectaţi PRINTER SETUP

A Apăsaţi butonul  pentru a intra în modul
Menu.

Pe afişajul LCD apare primul meniu.

B Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
PRINTER SETUP.

C Apăsaţi butonul  pentru a intra în meniul
PRINTER SETUP.

2. Există trei situaţii, în funcţie de
elementele selectate.

A. Când aveţi posibilitatea să selectaţi un parametru
Exemplu: La selectarea PLATEN GAP din meniul
PRINTER SETUP

A Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
PLATEN GAP.

B Apăsaţi butonul  pentru a accesa elementul
PLATEN GAP.

C Apăsaţi butonul /  pentru a selecta un
parametru pentru element. 
Setarea curentă este marcată cu ( ).

D Pentru a memora parametrul selectat, apăsaţi
butonul .

E Apăsaţi butonul  pentru a reveni la nivelul
anterior sau apăsaţi butonul  pentru a
ieşi din modul Menu.
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B. La executarea unei funcţii
Exemplu: La selectarea NOZZLE CHECK din meniul
TEST PRINT

A În meniul TEST PRINT, apăsaţi butonul /
 pentru a selecta NOZZLE CHECK.

B Apăsaţi butonul  pentru a accesa elementul
NOZZLE CHECK.

C Apăsaţi butonul  pentru a executa NOZZLE
CHECK.

C. Când doriţi afişarea informaţiilor despre
imprimantă
Exemplu: La selectarea INK LEVEL din meniul
PRINTER STATUS.

A În meniul PRINTER STATUS, apăsaţi butonul
/  pentru a selecta INK LEVEL.

B Apăsaţi butonul  pentru a accesa elementul
INK LEVEL.

C Confirmaţi cantitatea de cerneală rămasă pe
afişaj. Apăsaţi butonul /  pentru a afişa
cantitatea de cerneală rămasă pentru fiecare
culoare de cerneală.

Exemplu: MATTE BLACK 84%

D Apăsaţi butonul  pentru a reveni la nivelul
anterior sau apăsaţi butonul  pentru a
ieşi din modul Menu.
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Lista opţiunilor de menu

Meniu Element Parametru

“PRINTER SETUP” la pa-
gina 22

PLATEN GAP NARROW, STANDARD, WIDE, WIDER, WIDEST

PAGE LINE ON, OFF

ROLL PAPER MARGIN DEFAULT, TOP/BOTTOM 15mm, TOP 35/BOTTOM 15mm,
TOP 45/BOTTOM 15mm, 3mm, 15mm

PAPER SIZE CHECK ON, OFF

PAPER SKEW CHECK ON, OFF

REFRESH MARGIN ON, OFF

AUTO NOZZLE CHECK ON: PERIODICALLY, ON: EVERY JOB, OFF

PRINT NOZZLE PATTERN OFF, ON: EVERY PAGE, ON: EVERY 10 PAGES

INITIALIZE SETTINGS EXECUTE

“TEST PRINT ” la pagina
24

NOZZLE CHECK PRINT

STATUS SHEET PRINT

NETWORK STATUS SHEET PRINT

JOB INFORMATION PRINT

CUSTOM PAPER PRINT

“MAINTENANCE ” la pa-
gina 24

CUTTER ADJUSTMENT -3,0 mm - +3,0 mm

CUTTER REPLACEMENT EXECUTE

CLEANING NORMAL CLEANING, CLEAN COLOR PAIRS, POWER CLEA-
NING

CLOCK SETTING MM/DD/YY HH:MM

“PRINTER STATUS ” la
pagina 25

VERSION KW0xxxx sau KN0xxxx

INK LEVEL (culoare cerneală) nn%

MAINTENANCE TANK LEFT nn%
RIGHT nn%

JOB HISTORY No. 0-No. 9
INK xxxxx.xml
PAPER xxx cm2

TOTAL PRINTS nnnnnn PAGES

EDM (or myEpsonPrinter) STATUS INITIALIZING, NOT STARTED, ENABLED, DISABLED
LAST UPLOADED
MM/DD/YY HH:MM GMT, (NOT UPLOADED)
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“PAPER SETUP” la pagi-
na 26

ROLL PAPER REMAINING REMAINING PAPER SETUP
ROLL PAPER LENGTH
ROLL LENGTH ALERT

PAPER TYPE Photo Paper
Matte Paper
Plain Paper
Others
CUSTOM PAPER
NO PAPER SELECTED

CUSTOM PAPER PAPER NO.1 - 10

“HEAD ALIGNMENT ” la
pagina 28

PAPER THICKNESS SELECT PAPER TYPE
SELECT THICKNESS

ALIGNMENT AUTO, MANUAL

“NETWORK SETUP” la
pagina 28

NETWORK SETUP DISABLE, ENABLE

IP ADDRESS SETTING AUTO, PANEL

IP, SM, DG SETTING IP ADDRESS
000.000.000.000 - 255.255.255.255

SUBNET MASK
000.000.000.000 - 255.255.255.255

DEFAULT GATEWAY
000.000.000.000 - 255.255.255.255

BONJOUR ON, OFF

INIT NETWORK SETTING EXECUTE

“OPTIONS SETUP” la pa-
gina 28

TAKE UP REEL TAKE UP REEL VERSION
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Detalii despre modul Menu

PRINTER SETUP
* Setări implicite

Element Parametru Explicaţie

PLATEN GAP NARROW Aveţi posibilitatea să reglaţi distanţa dintre capul de tipărire şi
hârtie.

❏ STANDARD: În mod normal, selectaţi STANDARD.

❏ La selectarea unui element diferit de STANDARD, pe ecranul
LCD apare următoarea pictogramă.

 : NARROW

 : WIDE

 : WIDER

 : WIDEST

STANDARD *

WIDE

WIDER

WIDEST

PAGE LINE ON * Aveţi posibilitatea să selectaţi dacă se tipăreşte linia de pagină
(linia de-a lungul căreia se taie) pe ruloul de hârtie. Selectaţi ON
dacă doriţi să se imprime linia de pagină sau OFF în caz contrar.

Linia verticală poate fi tipărită atunci când lăţimea ruloului de
hârtie setată în driverul imprimantei este mai mică decât lăţimea
ruloului de hârtie încărcată în imprimantă.

Această setare este disponibilă numai pentru rulouri de hârtie.

OFF

ROLL PAPER MARGIN DEFAULT * Aveţi posibilitatea să selectaţi marginile utilizate pentru ruloul
de hârtie.

❏ DEFAULT:
Marginea superioară pentru Premium Glossy Photo Paper
(250) (Hârtie foto lucioasă premium (250)), Premium
Semigloss Photo Paper (250) (Hârtie foto semi-lucioasă
premium (250)) şi Premium Luster Photo Paper (260) (Hârtie
foto premium cu lustru (260)) este de 20 mm, iar marginea
inferioară este de 15 mm.
Marginea superioară pentru Enhanced Adhesive Synthetic
Paper (Hârtie sintetică adezivă îmbunătăţită) este de 100
mm, iar marginea inferioară este de 15 mm.

❏ TOP/BOTTOM 15mm:
Marginile de sus şi de jos sunt de 15 mm, iar marginile din
stânga şi din dreapta sunt de 3 mm.

❏ TOP 35/BOTTOM 15mm:
Marginea de sus este de 35 mm, marginea de jos este de 15
mm, iar marginile din stânga şi din dreapta sunt de 3 mm.

❏ TOP 45/BOTTOM 15mm:
Marginea de sus este de 45 mm, marginea de jos este de 15
mm, iar marginile din stânga şi din dreapta sunt de 3 mm.

❏ 15mm:
Marginile sunt de 15 mm pe toate laturile.

❏ 3mm:
Marginile sunt de 3 mm pe toate laturile.

Dimensiunea materialului tipărit nu se modifică chiar dacă mar-
ginile sunt modificate.

TOP/BOTTOM15mm

TOP 35/BOTTOM 15mm

TOP 45/BOTTOM 15mm

15mm

3mm
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Element Parametru Explicaţie

PAPER SIZE CHECK ON* Puteţi selecta dacă doriţi să verificaţi lăţimea hârtiei.

❏ ON: 
Verificaţi lăţimea hârtiei şi marginea superioară a hârtiei.

❏ OFF: 
Nu verificaţi lăţimea hârtiei şi marginea superioară a hârtiei.
Imprimanta continuă să tipărească chiar dacă lăţimea
hârtiei nu se potriveşte cu lăţimea datelor şi este posibil ca
imprimanta să tipărească în afara hârtiei. În plus, la partea
superioară a fiecărei pagini poate apărea o margine albă
mai lată. Datorită faptului că această operaţie murdăreşte
interiorul imprimantei, vă recomandăm să selectaţi ON.

OFF

PAPER SKEW CHECK ON* ❏ ON: 
Dacă hârtia nu este dreaptă, pe ecranul LCD apare un mesaj
de eroare şi imprimanta se opreşte din tipărire.

❏ OFF:
Nu survine o eroare de aliniere a hârtiei, chiar dacă datele
tipărite ies din zona hârtiei, iar imprimanta continuă să
tipărească.

Această setare este disponibilă numai pentru rulouri de hârtie.

OFF

REFRESH MARGIN ON* Când selectaţi ON, imprimanta taie automat o zonă de tipărire
suplimentară după ce se utilizează tipărirea fără margini.

OFF

AUTO NOZZLE CHECK ON: PERIODICALLY * Imprimanta efectuează o verificare a duzelor şi, dacă există punc-
te lipsă, se efectuează curăţarea automată.

❏ ON: PERIODICALLY
Efectuează periodic o verificare automată a duzelor.

❏ ON: EVERY JOB
Efectuează o verificare a duzelor înainte de tipărirea fiecărei
lucrări.

❏ OFF
Nu efectuează o verificare automată a duzelor.

Aveţi posibilitatea să modificaţi de câte ori se efectuează curăţa-
rea selectând AUTO CLEANING TIMES din meniul Maintenance.
Aveţi posibilitatea să selectaţi maximum de 3 ori.

 Consultaţi “Modul Întreţinere” la pagina 29

ON: EVERY JOB

OFF

PRINT NOZZLE PATTERN OFF * Când selectaţi ON, imprimanta tipăreşte modelul de verificare a
duzelor înainte de tipărirea fiecărei lucrări sau la fiecare a 10-a
coală, în funcţie de setarea selectată.

Această setare este disponibilă numai pentru rulouri de hârtie.

ON: EVERY PAGE

ON: EVERY 10 PAGES

INITIALIZE SETTINGS EXECUTE Aveţi posibilitatea să readuceţi valorile tuturor setărilor pe care
le-aţi efectuat în meniul PRINTER SETUP la valorile setate din fa-
brică.
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TEST PRINT 

Element Parametru Explicaţie

NOZZLE CHECK PRINT Aveţi posibilitatea să tipăriţi câte un model de verificare a duze-
lor capului de tipărire pentru fiecare cartuş de cerneală.

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina 80

STATUS SHEET PRINT Aveţi posibilitatea să tipăriţi starea curentă a imprimantei.

NETWORK STATUS SHEET PRINT Aveţi posibilitatea să tipăriţi starea curentă a reţelei.

JOB INFORMATION PRINT Aveţi posibilitatea să tipăriţi informaţii despre lucrările salvate în
imprimantă (până la 10 lucrări).

CUSTOM PAPER PRINT Aveţi posibilitatea să tipăriţi informaţii despre hârtia personali-
zată înregistrate în meniul CUSTOM PAPER.

MAINTENANCE 

Puteţi executa funcţii de întreţinere, precum curăţarea capului.

Element Parametru Explicaţie

CUTTER ADJUSTMENT -3,0 mm~+3,0 mm Puteţi regla poziţia cuţitului cu paşi de 0,2 mm.

CUTTER REPLACEMENT EXECUTE Porneşte operaţiunea de înlocuire a dispozitivului de tăiere.

 Consultaţi “Înlocuirea dispozitivului de tăiere” la pagina
76

CLEANING NORMAL CLEANING Aveţi posibilitatea de a executa curăţarea normală.

CLEAN COLOR PAIRS Aveţi posibilitatea să selecta curăţarea duzelor pentru următoa-
rele două combinaţii de culori: C/VM, Y/PK sau MK.

POWER CLEANING Aveţi posibilitatea de a curăţa capul de tipărire mai eficient de-
cât curăţarea normală.

CLOCK SETTING MM/DD/YY HH:MM Aveţi posibilitatea să setaţi anul, luna, ziua, ora şi minutul.
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PRINTER STATUS 

Acest meniu prezintă starea imprimantei.

Element Parametru Explicaţie

VERSION KW0xxxx sau KN0xxxx Aveţi posibilitatea să vizualizaţi versiunea de firmware.

INK LEVEL (culoare cerneală) nn% Aveţi posibilitatea de a vizualiza starea fiecărui cartuş de cerneală.

MAINTENANCE TANK LEFT nn% Puteţi vedea cât spaţiu liber mai este în tancul de întreţinere.

RIGHT nn%

JOB HISTORY No. 0 - No.9
INK xxxxx.xml
PAPER xxx cm2

Aveţi posibilitatea să vizualizaţi consumul de cerneală (INK) în mi-
lilitri şi formatul hârtiei (PAPER) pentru fiecare lucrare de tipărire
salvată în imprimantă. Cea mai recentă lucrare este salvată ca
No. 0.

TOTAL PRINTS nnnnnn PAGES Aveţi posibilitatea să vizualizaţi volumul total de pagini tipărite.

EDM (sau myEpsonPrinter)
STATUS *

INITIALIZING, NOT STAR-
TED, ENABLED, DISABLED

Puteţi vedea dacă EDM (or myEpsonPrinter) este activată sau de-
zactivată. Dacă este activată, este afişată ora la care a fost
încărcată ultima dată starea EDM.

LAST UPLOADED
MM/DD/YY HH:MM GMT,
(NOT UPLOADED)

*   Această funcţie nu este suportată în anumite zone. Pentru detalii, vizitaţi site-ul Web Epson local sau contactaţi distribuitorul
local/reprezentanţa local(ă) Epson.

Notă:
❏ Atunci când indicatorul luminos Verificare cerneală luminează intermitent sau rămâne pornit, este necesară

înlocuirea cartuşului de cerneală consumat. Dacă înlocuiţi în mod corect cartuşul, contorul se resetează automat.
 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagina 69

❏ Trebuie să înlocuiţi tancul de întreţinere în momentul în care pe panoul LCD este afişat un mesaj referitor la acest
lucru. Dacă înlocuiţi în mod corect rezervorul, contorul se resetează automat.

 Consultaţi “Înlocuirea rezervorului de întreţinere” la pagina 74
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PAPER SETUP

Când utilizaţi suporturi non-Epson, asiguraţi-vă că aţi efectuat setările corespunzătoare pentru hârtie.

Element Parametru Explicaţie

ROLL PAPER REMAINING REMAINING PAPER SETUP Aveţi posibilitatea de a seta funcţia de contorizare a hârtiei răma-
se numai dacă nu există hârtie încărcată în imprimantă.

❏ OFF: 
Funcţia ROLL PAPER REMAINING este dezactivată.
Pictograma Contor rulou hârtie nu apare pe ecranul LCD.

❏ ON:
Cantitatea rămasă de rulou de hârtie este afişată pe ecranul
LCD. Când apăsaţi butonul , pe marginea ruloului de
hârtie este tipărit codul de bare (incluzând informaţiile
despre tipul de hârtie, lungimea ruloului de hârtie şi
valoarea de alertă privind lungimea ruloului). Când ruloul
de hârtie este înlocuit, codul de bare este scanat şi sunt
setate informaţiile despre tipul de hârtie, lungimea ruloului
de hârtie şi valoarea de alertă privind lungimea ruloului.

ROLL PAPER LENGTH Aceste setări sunt disponibile numai când REMAINING PAPER
SETUP este ON. 
Setând alerta despre rulou, aveţi posibilitatea să obţineţi un me-
saj atunci când nu mai rămâne suficientă hârtie.

Când utilizaţi un rulou de hârtie, introduceţi lungimea ruloului
de hârtie montat în imprimantă şi valoarea de alertă. Lungimea
ruloului de hârtie se poate seta între 5,0 şi 99,5 m, iar alerta pri-
vind lungimea ruloului între 1 şi 15 m.

ROLL LENGTH ALERT

PAPER TYPE Photo Paper Aveţi posibilitatea de a selecta tipul de suport încărcat în impri-
mantă.

Matte Paper

Plain Paper

Others

CUSTOM PAPER

NO PAPER SELECTED

CUSTOM PAPER PAPER NO.1 - 10 Puteţi selecta un număr (între 1 şi 10) pentru a înregistra setările
(precum PAPER TYPE, PLATEN GAP, THICKNESS PATTERN, PAPER
FEED ADJUST, DRYING TIME, PAPER SUCTION) sau pentru a rea-
pela setările definite deja.
Numărul pe care l-aţi selectat aici este afişat pe panoul LCD.

 Consultaţi “CUSTOM PAPER SETUP ” la pagina 27
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CUSTOM PAPER SETUP 
Când utilizaţi suporturi non-Epson, este necesară efectuarea unor setări compatibile cu suportul.

După selectarea numărului hârtiei, efectuaţi următoarele setări. Asiguraţi-vă mai întâi că selectaţi hârtia din PAPER
TYPE şi apoi efectuaţi setarea pentru PLATEN GAP şi aşa mai departe.

Pentru setarea hârtiei personalizate, consultaţi secţiunea următoare.
 “Fixarea hârtiei personalizate în imprimantă” la pagina 163

Element Parametru Explicaţie

PAPER TYPE Photo Paper Aveţi posibilitatea de a selecta tipul de suport care prezintă cea
mai mare similaritate cu hârtia utilizată.

Matte Paper

Plain Paper

Others

PLATEN GAP NARROW Aveţi posibilitatea să reglaţi distanţa dintre capul de tipărire şi
hârtie. 
STANDARD: În mod normal, selectaţi STANDARD.
NARROW: Utilizaţi această opţiune pentru tipărirea pe hârtie sub-
ţire.
WIDE sau WIDER: Selectaţi această opţiune în cazul în care con-
stataţi că imaginile tipărite sunt pătate.

STANDARD

WIDE

WIDER

THICKNESS PATTERN PRINT Aveţi posibilitatea să tipăriţi modelul de detectare a grosimii hâr-
tiei şi să selectaţi numărul adecvat din modelul tipărit.

PAPER FEED ADJUST -0,70% - +0,70% Aveţi posibilitatea de a seta volumul de alimentare cu hârtie pen-
tru zona tipăribilă. Intervalul este cuprins între –0,70 şi 0,70%.
Dacă valoarea Paper Feed este prea mare, este posibilă apariţia
micro-benzilor albe orizontale. Dacă valoarea Paper Feed este
prea mică, este posibilă apariţia micro-benzilor negre orizontale.

DRYING TIME 0,0sec - 10,0sec Aveţi posibilitatea să setaţi timpul de uscare a cernelei pentru
fiecare trecere a capului de tipărire. Intervalul este între 0 şi 10
secunde. În funcţie de densitatea cernelei sau de tipul de hârtie,
cerneala nu se usucă rapid. În acest caz, setaţi un timp de uscare
mai mare.

PAPER SUCTION STANDARD Aveţi posibilitatea să setaţi presiunea de aspiraţie utilizată la ali-
mentarea hârtiei tipărite.

-1 - -4

SET ROLL PAPER TENSION NORMAL Când folosiţi un material sau o hârtie subţire sau atunci când
apar cute pe hârtie în timpul tipăririi, selectaţi HIGH sau EXTRA
HIGH.HIGH

EXTRA HIGH

REMOVE SKEW ON Aveţi posibilitatea de a selecta să efectuaţi sau nu această opera-
ţie pentru reducerea înclinării hârtiei.

OFF
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HEAD ALIGNMENT 

Aveţi posibilitatea de a efectua alinierea capului de tipărire. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
următoare.

 “Alinierea capului de tipărire” la pagina 86

Element Parametru Explicaţie

PAPER THICKNESS SELECT PAPER TYPE Când utilizaţi suporturi speciale Epson, selectaţi tipul de hârtie.
Dacă utilizaţi suporturi speciale non-Epson, introduceţi grosi-
mea hârtiei în intervalul 0,1 – 1,5 mm.SELECT THICKNESS

ALIGNMENT AUTO Când selectaţi AUTO, modelul de reglare pentru ieşire este citit
de senzor şi valoarea de reglare optimă este înregistrată auto-
mat pe imprimantă. Când selectaţi MANUAL, este necesară verifi-
carea modelului şi introducerea valorii pentru aliniere.

MANUAL

NETWORK SETUP

Când utilizaţi imprimanta în reţea, setaţi următoarele elemente.

* Setări implicite

Element Parametru Explicaţie

NETWORK SETUP DISABLE * Aveţi posibilitatea de a efectua setările de reţea folosind panoul
de control al imprimantei. Când este selectată opţiunea ENABLE,
sunt afişate următoarele elemente. După setarea elementelor,
apăsaţi butonul  din meniul NETWORK SETUP, astfel încât re-
ţeaua să fie resetată şi conexiunea la reţea să fie disponibilă
după 40 de secunde. Meniul NETWORK SETUP nu apare în timpul
resetării reţelei.

ENABLE

IP ADDRESS SETTING AUTO * Puteţi selecta metoda de setare a adresei IP a imprimantei. Când
selectaţi PANEL, se afişează IP,SM,DG SETTING.

PANEL

IP,SM,DG SETTING Pentru informaţii detaliate, contactaţi administratorul de sistem.

BONJOUR ON* Aveţi posibilitatea de a activa sau dezactiva setarea Bonjour.

OFF

INIT NETWORK SETTING EXECUTE Puteţi readuce setările de reţea ale imprimantei la valorile impli-
cite din fabrică.

OPTIONS SETUP

Când utilizaţi echipamente opţionale, setaţi următoarele elemente.

Element Parametru Explicaţie

TAKE UP REEL TAKE UP REEL VERSION Afişează versiunea unităţii de bobinare şi preluare automată.
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Modul Întreţinere

Aveţi posibilitatea să modificaţi limba sau unitatea
utilizată pe afişaj sau să readuceţi valorile tuturor
setărilor la valorile implicite setate din fabrică.

A Opriţi imprimanta apăsând butonul .

B Apăsaţi simultan butonul  şi butonul 
pentru a porni imprimanta.
Ţineţi apăsate ambele butoane până când pe
panoul LCD este afişat mesajul MAINTENANCE
MODE.

Pentru detalii, consultaţi "Lista modului
Întreţinere" din dreapta.
Procedurile de setare sunt aceleaşi ca şi pentru
modul Menu.

 Consultaţi “Utilizarea modului Menu” la
pagina 17

C Pentru a ieşi din modul Întreţinere, apăsaţi
butonul  pentru a opri imprimanta.

Lista modului Întreţinere

* Setări implicite

Element Parametru Explicaţie

LANGUAGE JAPANESE Aveţi posibilitatea să
selectaţi limba de afi-
şare pentru ecranul
LCD.

ENGLISH *

FRENCH

ITALIAN

GERMAN

PORTUGUE

SPANISH

DUTCH

KOREAN

CHINESE

LENGTH UNITS METRIC Aveţi posibilitatea să
selectaţi unitatea de
măsură pentru afişa-
rea lungimii.

FEET/INCH *

TEMPERATURE
UNITS

˚C * Aveţi posibilitatea să
selectaţi unitatea de
temperatură afişată
pe ecranul LCD.

F

ROLL PAPER
TENSION

1 Dacă aţi selectat op-
ţiunea EXTRA HIGH
pentru SET ROLL PA-
PER TENSION din me-
niul CUSTOM PAPER
SETUP al meniului
PAPER SETUP din
modul Menu, puteţi
schimba valoarea de-
finită pentru Roll Pa-
per Tension pe o
scală de la unu la cin-
ci. Dacă definiţi valo-
ri mai mari, tensiu-
nea va fi mai mare.

2

3 *

4

5

SS CLEANING EXECUTE Aveţi posibilitatea să
efectuaţi o curăţare
cu ultrasunete a ca-
pului de tipărire.

DEFAULT PA-
NEL

EXECUTE Aveţi posibilitatea să
setaţi toate valorile
setărilor efectuate în
modul Menu la valo-
rile stabilite din fa-
brică.
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Element Parametru Explicaţie

AUTO CLEA-
NING TIMES

1 * Puteţi defini de câte
ori imprimanta efec-
tuează curăţarea
atunci când se efec-
tuează curăţarea du-
zelor şi se detec-
tează puncte lipsă.

2

3

CUSTOM 0 - 255 Aveţi posibilitatea să
efectuaţi setări per-
sonalizate. Această
setare nu se utili-
zează în mod normal.
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Manipularea hârtiei

Suporturi compatibile

Vă recomandăm să folosiţi suporturi speciale Epson
care pot să îmbunătăţească utilizarea şi puterea
expresivă a rezultatelor tipăririi. Consultaţi secţiunea
următoare pentru mai multe informaţii despre hârtie.

 “Informaţii despre hârtie” la pagina 179

Notă:
❏ Nu folosiţi hârtie şifonată, uzată, ruptă, murdară

sau cu alte imperfecţiuni.

❏ Introduceţi hârtia chiar înainte de tipărire.
Scoateţi-o din imprimantă după finalizarea
tipăririi şi depozitaţi-o în conformitate cu
instrucţiunile pentru suporturile utilizate.

❏ Dacă utilizaţi un alt tip de hârtie decât
suporturile speciale Epson, consultaţi
instrucţiunile livrate împreună cu hârtia sau luaţi
legătura cu furnizorul pentru informaţii
suplimentare. Înainte de a achiziţiona o cantitate
mare de hârtie, testaţi calitatea tipăririi.

Rulou de hârtie

Tipuri de
suporturi

Hârtie simplă, hârtie reciclată, altele

Format
pentru ru-
loul de hâr-
tie

Miez de 2 inci: 
Diametrul exterior 103 mm sau mai puţin

Miez de 3 inci: 
Diametrul exterior 150 mm sau mai puţin

Format
hârtie

Epson Stylus Pro 9700/9710: 
miez de 2 inci: 254 - 1118 mm × 45 m
miez de 3 inci: 254 - 1118 mm × 202 m

Epson Stylus Pro 7700/7710: 
miez de 2 inci: 254 - 610 mm × 45 m
miez de 3 inci: 254 - 610 mm × 202 m

Grosime Hârtie simplă, hârtie reciclată:
0,08 - 0,11 mm 
(Greutate: 64 - 90 g/m2)

Altele:
0,08 - 0,5 mm

Lăţime dis-
ponibilă
pentru
tipărirea
fără margi-
ni

10 inci, 300 mm, 13 inci (Super A3), 16 in-
ci, 17 inci, 512 mm (B2), 594 mm (A1), 24
inci (Super A1), 728 mm (B1), 36 inci (Su-
per A0), 44 inci (Super B0)

Coli tăiate

Tipuri de
suporturi

Hârtie simplă, hârtie reciclată, altele

Format
hârtie

Epson Stylus Pro 9700/9710: 
Lăţime: 210 - 1118 mm
Lungime: 279,4 - 1580 mm 
(A4 - Super B0)

Epson Stylus Pro 7700/7710: 
Lăţime: 210 - 610 mm
Lungime: 279,4 - 914 mm
(A4 - Super A1)

Grosime Hârtie simplă, hârtie reciclată:
0,08 - 0,11 mm 
(Greutate: 64 - 90 g/m2)

Altele:
Lungime 279 - 728 mm:
0,08 - 1,5 mm

Lungime 728 - 2032 mm:
0,08 - 0,5 mm

Lăţime dis-
ponibilă
pentru
tipărirea
fără margi-
ni

10 inci, 300 mm, 13 inci (Super A3), 16 inci,
17 inci, 512 mm (B2), 594 mm (A1), 24 inci
(Super A1), 728 mm (B1), 36 inci (Super
A0), 44 inci (Super B0)

Notă:
❏ Deoarece calitatea oricărei mărci sau oricărui tip

de hârtie poate fi modificată de către producător
în orice moment, Epson nu poate să ateste
calitatea niciunei mărci sau tip de hârtie
non-Epson. Înainte de a achiziţiona cantităţi mari
de hârtie sau înainte de a tipări lucrări mari,
testaţi întotdeauna mostre de hârtie.

❏ Calitatea slabă a hârtiei poate reduce calitatea
tipăririi şi poate provoca blocarea hârtiei sau alte
probleme. Dacă întâmpinaţi probleme, treceţi la o
hârtie cu calitate superioară.
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Utilizarea rulourilor de
hârtie

Încărcarea ruloului de hârtie

Pentru a încărca un rulou de hârtie, urmaţi paşii de
mai jos.

Notă:
❏ Când funcţia REMAINING PAPER SETUP este ON

(inclusiv informaţiile despre hârtie), pe marginea
ruloului de hârtie este tipărit un cod de bare
înainte de scoaterea hârtiei. Aceasta va facilita
fixarea hârtiei data viitoare când va fi utilizat
acelaşi tip de hârtie.

 Consultaţi “PAPER SETUP” la pagina 26

❏ Vă recomandăm să încărcaţi ruloul de hârtie
chiar înainte de tipărire. Dacă ruloul de hârtie
este lăsat în imprimantă, rola pentru fixarea
hârtiei poate lăsa un semn pe suprafaţa hârtiei.

A Porniţi imprimanta apăsând butonul .

Notă:
După pornirea imprimantei, apăsaţi butonul

 înainte de a încărca hârtia pentru a afişa
instrucţiunile privind setările pentru hârtie.

B Deschideţi capacul ruloului de hârtie.

C Pentru a debloca suportul adaptorului, apăsaţi
ferm în jos pârghia pentru blocarea suportului
adaptorului. Apoi mutaţi suportul adaptorului
spre stânga cu ajutorul mânerului.

D Aşezaţi ruloul de hârtie în spaţiul din partea
superioară a imprimantei.
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E Mutaţi pârghia adaptorului pentru suporturi
tip rulou pentru a se potrivi cu dimensiunea
miezului ruloului de hârtie.

Utilizarea miezului de 2 inci:

Utilizarea miezului de 3 inci:

F Eliberaţi pârghia de blocare a adaptoarelor de
pe ambele părţi.

G Ataşaţi adaptoarele pentru suporturi tip rulou
la ambele capete ale ruloului de hârtie. Apoi,
trageţi în jos pârghia de blocare a adaptoarelor
de pe ambele părţi, pentru blocare.

Împingeţi ferm adaptoarele în miezul hârtiei.

H Mutaţi ruloul de hârtie spre dreapta până când
acesta atinge ghidajul ruloului de hârtie.
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I Glisaţi suportul adaptorului cu ajutorul
mânerului pentru a alinia adaptorul pentru
suporturi tip rulou din stânga cu  de pe
suportul adaptorului.

J Rulaţi încet ruloul de hârtie în suportul pentru
ruloul de hârtie.

K Glisaţi spre dreapta suportul adaptorului cu
ajutorul mânerului pentru a-l fixa ferm pe axul
suportului.

Asiguraţi-vă că aţi fixat ferm ambele capete ale
ruloului de hârtie pe adaptoare.

L Împingeţi pârghia de blocare a suportului
adaptorului pentru blocare.

M Apăsaţi butonul .
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N Introduceţi hârtia în slotul pentru introducerea
hârtiei. Trageţi hârtia în jos prin slotul pentru
introducerea hârtiei, astfel încât hârtia să iasă
pe dedesubt.

Evitaţi îndoirea marginilor hârtiei şi
introduceţi-o astfel încât să nu existe o parte
slăbită.

Dacă întâmpinaţi probleme la încărcarea
hârtiei, reglaţi aspiraţia hârtiei prin apăsarea
butonului  sau a butonului . Trageţi
hârtia pentru a potrivi marginea hârtiei în
poziţia pentru etichete.

O Închideţi capacul ruloului de hârtie.

P Apăsaţi butonul .

După câteva secunde, hârtia se mută în poziţia
de tipărire. Când apăsaţi butonul ,
aceasta se mută imediat.

Q Dacă pe ecranul LCD apare ARE THESE
SETTINGS OK?, apăsaţi butonul  sau
butonul  pentru a selecta NO şi apoi apăsaţi
butonul . Setaţi tipul de suport şi hârtia
rămasă, apoi apăsaţi butonul  pentru
setarea suportului.

Pe afişajul LCD apare setarea anterioară. Dacă
tipul de suport şi hârtia rămasă sunt corecte,
selectaţi YES şi apoi apăsaţi butonul .

R Dacă marginea ruloului de hârtie are îndoituri,
apăsaţi butonul  pentru a tăia marginea.

S Când folosiţi coşul pentru hârtie, setaţi-l în
poziţia înainte sau înapoi.

Dacă utilizaţi Epson Stylus Pro 9700/9710,
puteţi folosi de asemenea unitatea opţională de
bobinare şi preluare automată.

 Consultaţi “Utilizarea coşului şi ghidajelor
pentru hârtie” la pagina 43

 Consultaţi “Utilizarea unităţii de bobinare
şi preluare automată (numai pentru Epson
Stylus Pro 9700/9710)” la pagina 47
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Tăierea ruloului de hârtie

Există două moduri de tăiere a ruloului de hârtie.

Metodă În funcţiune

Tăiere au-
tomată

Taie automat ruloul de hârtie după tipări-
rea fiecărei pagini.

Tăiere ma-
nuală

Taie manual ruloul de hârtie sau taie ru-
loul de hârtie folosind un dispozitiv de tăie-
re disponibil în comerţ.

Notă:
❏ Unele rulouri de hârtie nu pot fi tăiate cu

ajutorul dispozitivului de tăiere integrat. Utilizaţi
un dispozitiv de tăiere disponibil în comerţ
pentru tăierea hârtiei.

❏ Tăierea ruloului de hârtie poate dura puţin timp.

Setarea metodei de tăiere

Înainte de tipărire, selectaţi metoda de tăiere.

Tipărirea de la panoul de control al
imprimantei (ca de exemplu ar fi tipărirea unei
foi de stare)
Apăsaţi butonul  pentru a selecta metoda de tăiere.

Picto-
gramă

Explicaţie

Rulou cu tăiere automată activată

Rulou cu tăiere automată dezactivată

La tipărirea din driverul imprimantei, setările
efectuate utilizând driverul imprimantei au prioritate
asupra setărilor efectuate utilizând panoul de control
al imprimantei.

Tipărirea de la computer
Selectaţi setarea Auto Cut din caseta de dialog Roll
Paper Option a driverului imprimantei.

Tăierea ruloului de hârtie după
tipărire

Tăierea automată a ruloului de hârtie
Taie automat ruloul de hârtie după tipărirea fiecărei
pagini.

Tăierea manuală a ruloului de hârtie
Pentru a tăia manual ruloul de hârtie, urmaţi paşii de
mai jos.

A În timp ce vă uitaţi în interiorul imprimantei
peste capacul frontal al imprimantei, apăsaţi pe
butonul pentru a alimenta ruloul de hârtie
şi pentru a regla poziţia de tăiere în funcţie de
semnul din partea stângă a capului de
tipărire.

B Apăsaţi butonul . Când apare meniul de
selecţie, selectaţi CUT cu ajutorul butonului 
sau al butonului , apoi apăsaţi butonul .

Hârtia este tăiată cu ajutorul dispozitivului de
tăiere integrat.

Notă:
❏ Dacă hârtia nu poate fi tăiată cu ajutorul

dispozitivului de tăiere integrat, apăsaţi
butonul  astfel încât imprimanta să
încarce automat hârtia în poziţia în care
să poată fi tăiată manual. Tăiaţi hârtia
folosind dispozitivul de tăiere.

❏ În funcţie de tipul de hârtie, lungimea
minimă a hârtiei care se poate tăia este
definită în intervalul 60-127 mm. Această
valoare nu poate fi modificată.
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Scoaterea ruloului de hârtie

Notă:
Vă recomandăm să scoateţi ruloul de hârtie din
imprimantă după tipărire. Dacă ruloul de hârtie este
lăsat în imprimantă, rola pentru fixarea hârtiei poate
lăsa un semn pe suprafaţa hârtiei.

A Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.

B Deschideţi capacul ruloului de hârtie.

C Pentru a debloca presa de hârtie, apăsaţi
butonul .

Ruloul de hârtie este reînfăşurat automat dacă
imprimanta a efectuat tăierea hârtiei, dar este
în starea READY. Totuşi, atunci când utilizaţi
unitatea opţională de bobinare şi preluare
automată, imprimanta nu reînfăşoară ruloul de
hârtie. Reînfăşuraţi manual ruloul de hârtie
dacă această operaţie nu este executată automat.

Notă:
Dacă nu utilizaţi ruloul de hârtie, înfăşuraţi-l
folosind cureaua opţională pentru rulouri de
hârtie.
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D Pentru a debloca suportul adaptorului, apăsaţi
ferm în jos pârghia pentru blocarea suportului
adaptorului. Mutaţi până la capăt suportul
adaptorului spre stânga cu ajutorul mânerului.
Apoi scoateţi-l de pe axul suportului.

E Rulaţi ruloul de hârtie spre partea frontală, apoi
aşezaţi-l în spaţiul din partea superioară a
imprimantei.

F Trageţi în sus pârghia de blocare a adaptorului
pentru deblocare. Apoi scoateţi adaptorul
pentru suporturi tip rulou din ruloul de hârtie.

După reînfăşurarea atentă a ruloului de hârtie,
aşezaţi-l în punga originală în care a fost
furnizat la achiziţionare.
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Utilizarea suporturilor cu
coli tăiate

Procedurile diferă în funcţie de formatul şi grosimea
hârtiei.

Hârtie Consultaţi

Mai mic decât for-
matul A3

 “Încărcarea colilor tăiate cu for-
mat mai mic decât A3” la pagina
39

Hârtie A3 sau supe-
rioară sau hârtie
groasă

 “Încărcarea colilor tăiate de for-
mat A3 sau superior / a hârtiei groa-
se” la pagina 40

Notă:
❏ Îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca în

imprimantă. Dacă este încărcată hârtie şifonată
sau slăbită, este posibil ca imprimanta să nu
identifice corect formatul hârtiei sau să nu
tipărească în mod normal. 
De asemenea, vă recomandăm să împachetaţi la
loc hârtia în ambalajul său original şi să o
depozitaţi pe o suprafaţă plană, scoţând-o din
pungă numai înainte de utilizare.

❏ Dacă este încărcat un rulou de hârtie,
reînfăşuraţi-l mai întâi înainte de a încărca coli
de hârtie individuale.

❏ Dacă utilizaţi un alt tip de hârtie decât
suporturile speciale Epson, consultaţi
instrucţiunile livrate împreună cu hârtia sau luaţi
legătura cu furnizorul pentru informaţii
suplimentare.

Încărcarea colilor tăiate cu 
format mai mic decât A3

A Porniţi imprimanta apăsând butonul .

B Apăsaţi butonul  în mod repetat până când
apare mesajul Coală .

C Asiguraţi-vă că aţi închis capacul ruloului de
hârtie.

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Manipularea hârtiei

39



D Încărcaţi coala în slotul pentru introducerea
hârtiei până când întâmpină rezistenţă.

Aliniaţi marginea din dreapta a hârtiei cu
poziţia de fixare, apoi introduceţi hârtia până
când întâmpină rezistenţă. Când folosiţi hârtie
de format A4 sau mai mic, fixaţi hârtia până
când aceasta atinge partea de jos de-a lungul
părţii metalice de sub fanta pentru introducerea
hârtiei. Pe panoul LCD este afişat mesajul .
PRESS THE  BUTTON.

Notă:
Încărcaţi vertical coala, ca pentru majoritatea
revistelor.

E Apăsaţi butonul .

Hârtia se mută în poziţia de pornire.

F Dacă pe ecranul LCD apare ARE THESE
SETTINGS OK?, apăsaţi butonul  sau
butonul  pentru a selecta NO şi apoi apăsaţi
butonul . Setaţi tipul de suport şi hârtia
rămasă, apoi apăsaţi butonul  pentru
setarea suportului.

Pe afişajul LCD apare setarea anterioară. Dacă
tipul de suport şi hârtia rămasă sunt corecte,
selectaţi YES şi apoi apăsaţi butonul .

G Dacă folosiţi coşul pentru hârtie, setaţi-l în
poziţia înapoi.

 Consultaţi “Utilizarea coşului şi ghidajelor
pentru hârtie” la pagina 43

Încărcarea colilor tăiate de 
format A3 sau superior / a 
hârtiei groase

Când încărcaţi suporturi media tăiate format A3 sau
mai mari sau hârtie groasă (0,5 - 1,5 mm), urmaţi
indicaţiile de mai jos.

Setarea direcţiei hârtiei este efectuată aşa cum este
indicat mai jos.

Hârtie Direcţie

Coli tăiate format A3 sau mai ma-
ri (cu o grosime de 0,5 mm sau
mai puţin)

Verticală

Hârtie groasă cu lungimea de
728 mm sau mai mică

Verticală

Hârtie groasă cu lungimea de
728 mm sau mai mare

Orizontală

A Porniţi imprimanta apăsând butonul .

B Apăsaţi butonul  în mod repetat până când
apare mesajul Coală .

C Asiguraţi-vă că aţi închis capacul ruloului de
hârtie.
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D Apăsaţi butonul .

E Încărcaţi coala în slotul pentru introducerea
hârtiei.

F Asiguraţi-vă că marginile de jos şi din dreapta
ale colii sunt drepte şi aliniate pe direcţia setată.

Dacă întâmpinaţi probleme la reglarea hârtiei
groase, reglaţi aspiraţia hârtiei prin apăsarea
butonului  sau a butonului .

G Apăsaţi butonul .

După câteva secunde, hârtia se mută în poziţia
de pornire. Dacă apăsaţi butonul ,
aceasta se mută imediat.

H Dacă pe ecranul LCD apare ARE THESE
SETTINGS OK?, apăsaţi butonul  sau
butonul  pentru a selecta NO şi apoi apăsaţi
butonul . Setaţi tipul de suport şi hârtia
rămasă, apoi apăsaţi butonul  pentru
setarea suportului.

Pe afişajul LCD apare setarea anterioară. Dacă
tipul de suport şi hârtia rămasă sunt corecte,
selectaţi YES şi apoi apăsaţi butonul .

I Dacă folosiţi coşul pentru hârtie, setaţi-l în
poziţia înainte.

 Consultaţi “Utilizarea coşului şi ghidajelor
pentru hârtie” la pagina 43
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Evacuarea hârtiei

Această secţiune explică modul de evacuare a hârtiei
după tipărire.

Notă:
Când utilizaţi coşul pentru hârtie, consultaţi secţiunea
următoare.

 “Utilizarea coşului şi ghidajelor pentru hârtie” la
pagina 43

Când utilizaţi unitatea opţională de bobinare şi
preluare automată, consultaţi secţiunea următoare.

 “Utilizarea unităţii de bobinare şi preluare
automată (numai pentru Epson Stylus Pro
9700/9710)” la pagina 47

Pentru rulouri de hârtie

Consultaţi secţiunea următoare pentru tăierea
rulourilor de hârtie.

 “Tăierea ruloului de hârtie” la pagina 36

Pentru suporturile cu coli tăiate

A După finalizarea tipăririi, imprimanta susţine
suportul tipărit, iar pe panoul LCD al
imprimantei se afişează mesajul PAPER OUT.
LOAD PAPER.

Dacă pe ecranul LCD apare mesajul READY,
apăsaţi butonul  pentru a încărca hârtia.

c
Atenţie:
Nu apăsaţi niciun buton atunci când
indicatorul luminos Alimentare sau
indicatorul luminos Pauză luminează
intermitent.

B Pentru a scoate hârtia, apăsaţi butonul .

c
Atenţie:
Este posibil ca hârtia să cadă după
evacuare. Asiguraţi-vă că sprijiniţi hârtia
pentru a evita căderea şi deteriorarea
acesteia.
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Utilizarea coşului şi ghidajelor 
pentru hârtie

Pentru a evita murdărirea sau zgârierea rezultatelor
tipăririi, fixaţi coşul pentru hârtie aşa cum se explică
mai jos. Direcţia de încărcare este diferită, în funcţie
de tipul de suport.

Direcţie Epson Stylus Pro
9700/9710

Epson Stylus Pro
7700/7710

Înainte Lungimea hârtiei:
1580 mm sau mai
mult

Grosimea hârtiei: 
0,5 mm sau mai
mult

Lungimea hârtiei:
914,4 mm sau mai
mult

Grosimea hârtiei: 
0,5 mm sau mai
mult

Înapoi Lungimea hârtiei:
mai mică decât
1580 mm

Grosimea hârtiei: 
mai mică decât 0,5
mm

Lungimea hârtiei:
mai mică decât
914,4 mm

Grosimea hârtiei: 
mai mică decât 0,5
mm

Notă:
Evacuarea materialelor tipărite în direcţia greşită
poate provoca murdărirea sau zgârierea acestora.

Când încărcaţi hârtie spre înainte

Ghidajele pentru hârtie menţin materialele tipărite
evacuate drepte. Această secţiune explică modul de
schimbare a stării de la încărcarea hârtiei spre înapoi
la încărcarea hârtiei spre înainte.

A Pentru Epson Stylus Pro 9700/9710, ridicaţi
coşul din spate în poziţie verticală.

B Scoateţi cârligele de fixare de pe coşul pentru
hârtie frontal şi înclinaţi-l în jos.
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C Înclinaţi uşor coşul pentru hârtie frontal pentru
a seta ghidajele pentru hârtie în poziţie
orizontală.

D Aduceţi coşul pentru hârtie în poziţie verticală.

Aceasta întinde materialul coşului.

E Pentru a aşeza uniform materialul coşului,
mutaţi ghidajele pentru hârtie.

Când încărcaţi hârtie spre înapoi

Încărcaţi materialele tipărite spre înapoi şi
depozitaţi-le în coşul pentru hârtie. Această secţiune
explică modul de schimbare a stării de la încărcarea
hârtiei spre înainte la încărcarea hârtiei spre înapoi.

Notă:
Nu stivuiţi mai mult de un material tipărit în coşul
pentru hârtie. Dacă stivuiţi mai multe materiale
tipărite, spaţiul dintre suporturile pentru hârtie şi
coşul pentru hârtie devine îngust. Aceasta poate cauza
o eroare la alimentarea hârtiei.

A Aduceţi ghidajele pentru hârtie în poziţie
orizontală.

B Înclinaţi uşor în jos coşul pentru hârtie frontal
din poziţia fixă.
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C Mutaţi ghidajele pentru hârtie în poziţie
verticală şi apoi aşezaţi coşul frontal în poziţia
de fixare.

D Ridicaţi coşul pentru hârtie frontal şi fixaţi-l cu
cârligele de fixare.

Notă:
Dacă sunteţi preocupat de calitatea tipăririi
atunci când tipăriţi pe Doubleweight Matte
Paper (Hârtie mată cartonată) sau pe
Enhanced Matte Paper (Hârtie mată
îmbunătăţită), încercaţi să setaţi ghidajele
pentru hârtie în direcţie frontală.

E Pentru Epson Stylus Pro 9700/9710, schimbaţi
poziţia coşului pentru hârtie din spate în
funcţie de formatul hârtiei.

Dacă hârtia este de format A1 sau mai mic:
Ridicaţi coşurile frontal şi din spate aşa cum
este indicat mai jos.

Dacă hârtia este de format mai mare decât A1:
Înclinaţi coşul din spate până când acesta este
paralel cu pardoseala în timpul tipăririi.
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Înclinaţi coşul frontal până când acesta este
paralel cu pardoseala la evacuarea materialelor
tipărite.

Notă:
Când tipăriţi pe Enhanced Matte Paper (Hârtie mată
îmbunătăţită), puteţi stivui mai multe materiale
tipărite în coşul frontal prin înclinarea acestuia până
când devine paralel cu pardoseala. Calitatea
materialelor tipărite nu poate fi asigurată, inclusiv
apariţia zgârieturilor sau murdăriei.

Depozitarea coşului pentru hârtie

În cazul în care coşul pentru hârtie nu este utilizat,
ridicaţi coşul frontal în poziţie verticală. Această
secţiune explică modul de schimbare a stării de la
încărcarea hârtiei spre înapoi la depozitarea coşului
pentru hârtie.

A Pentru Epson Stylus Pro 9700/9710, ridicaţi
coşul din spate în poziţie verticală.

B Aduceţi ghidajele pentru hârtie în poziţie
orizontală.

C Scoateţi cârligele de fixare şi fixaţi-le din nou
spre partea de jos. Apoi ridicaţi coşul pentru
hârtie frontal în poziţie verticală.
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D Înclinaţi ghidajele pentru hârtie. Utilizarea unităţii de bobinare şi 
preluare automată (numai 
pentru Epson Stylus Pro 
9700/9710)

Când doriţi să tipăriţi datele pe rulou de hârtie şi nu
doriţi să tăiaţi hârtia sau să o strângeţi pe podea, aveţi
posibilitatea să utilizaţi această unitate opţională de
bobinare şi preluare automată pentru a rula rezultatele
tipăririi.

Ruloul de hârtie poate fi înfăşurat spre înainte sau
spre înapoi.

Înainte Înapoi

w
Avertisment:
Asiguraţi-vă că unitatea de bobinare şi preluare
este instalată corect şi ferm. Dacă aceasta cade,
pot surveni vătămări corporale.

Notă:
❏ Asiguraţi-vă că marginea conducătoare a

ruloului de hârtie este dreaptă; în caz contrar,
unitatea de bobinare şi preluare automată nu
preia corect ruloul de hârtie.

 Consultaţi “Tăierea ruloului de hârtie” la
pagina 36

❏ Consultaţi Auto Take-up Reel Unit Setup Guide
pentru informaţii detaliate privind instalarea
unităţii de bobinare şi preluare automată.

❏ Pentru informaţii detaliate despre pentru
utilizarea unităţii de bobinare şi preluare
automată, consultaţi următoarea secţiune.

 Consultaţi “Informaţii despre hârtie” la
pagina 179
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Caseta de control

1. Indicator luminos Senzor
Afişează starea unităţii de bobinare şi preluare
automată.

Indicator luminos Stare

Aprins Este pregătită de utilizare.

Luminează intermitent ra-
pid

Este în funcţiune.

Luminează intermitent lent Este în modul de economi-
sire a energiei.

Interval îndelungat între
aprinderile intermitente

Prezintă o eroare.

Stins Este dezactivată.

2. Comutator automat
Înfăşoară automat ruloul de hârtie după tipărire.

Element Descriere

Înapoi Înfăşoară automat ruloul de hârtie cu su-
prafaţa tipărită în interior.

Înainte Înfăşoară automat ruloul de hârtie cu su-
prafaţa tipărită în exterior.

Off Nu reînfăşoară ruloul de hârtie.

3. Comutator manual
Înfăşoară manual ruloul de hârtie după tipărire. Acest
mod devine disponibil atunci când comutatorul Auto
este Off.

Element Descriere

Înapoi Înfăşoară ruloul de hârtie cu suprafaţa
tipărită în interior. Devine mai rapid prin
apăsarea acestui buton timp de 3 secun-
de.

Element Descriere

Înainte Înfăşoară ruloul de hârtie cu suprafaţa
tipărită în exterior. Devine mai rapid prin
apăsarea acestui buton timp de 3 secun-
de.
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Înfăşurarea hârtiei spre înainte

A Opriţi unitatea de bobinare şi preluare
automată acţionând comutatorul automat şi
introduceţi cablul de alimentare într-o priză,
apoi verificaţi dacă senzorul este aprins.

B Porniţi imprimanta apăsând butonul .

C Asiguraţi-vă că pictograma unităţii de bobinare
şi preluare automată este afişată pe ecranul LCD.

Dacă pictograma nu este afişată, asiguraţi-vă că
unitatea de bobinare şi preluare automată este
conectată corespunzător şi că alimentarea este
pornită.

D Fixaţi ruloul de hârtie.

 Consultaţi “Încărcarea ruloului de hârtie”
la pagina 32

E Apăsaţi butonul  pentru a selecta Rulou cu
tăiere automată dezactivată  sau Rulou cu
tăiere automată activată .

F Pentru a încărca ruloul de hârtie, apăsaţi
butonul .

G Fixaţi cu bandă marginea conducătoare a
ruloului de hârtie de miezul bobinei de
preluare, în trei locuri.

H Apăsaţi butonul  pentru a alimenta hârtia
spre înainte şi pentru a crea o buclă mai slăbită.

I Setaţi comutatorul Manual în poziţia Forward
şi menţineţi-l apăsat un timp scurt pentru a
prelua ruloul de hârtie pentru trei sau mai
multe rotaţii ale miezului de hârtie preluată.

După preluarea hârtiei, asiguraţi-vă că există o
parte mai slăbită între ruloul de hârtie şi miezul
bobinei de preluare.
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Notă:
Aşezaţi întinzătorul în partea în care ruloul de
hârtie este mai puţin tensionat. Consultaţi
secţiunea următoare pentru a vedea pentru ce
tipuri de hârtie se utilizează un întinzător.

 Consultaţi “Informaţii despre hârtie” la
pagina 179

Înfăşurarea hârtiei spre înapoi

A Porniţi imprimanta şi apoi scoateţi ruloul de
hârtie. Consultaţi paşii 3-6 din secţiunea
următoare.

 “Înfăşurarea hârtiei spre înainte” la pagina
49

B Trageţi partea de jos a ruloului de hârtie în
jurul părţii din spate a miezului bobinei, aşa
cum se arată mai jos. Fixaţi apoi cu bandă
marginea conducătoare a hârtiei de miezul
bobinei, în trei locuri.

C Apăsaţi butonul  pentru a alimenta hârtia
spre înainte şi pentru a crea o buclă mai slăbită.

D Setaţi comutatorul Manual în poziţia
Backward şi menţineţi-l apăsat un timp scurt
pentru a prelua ruloul de hârtie pentru trei sau
mai multe rotaţii ale miezului de hârtie preluată.

După preluarea hârtiei, asiguraţi-vă că există o
parte mai slăbită între ruloul de hârtie şi miezul
bobinei de preluare.
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Preluarea rezultatelor tipăririi

Când unitatea de bobinare şi preluare automată este
instalată şi miezul bobinei de preluare este încărcat cu
hârtie pentru preluare în direcţia dorită, puteţi utiliza
unitatea pentru a prelua rezultatele tipăririi.

w
Avertisment:
Nu atingeţi unitatea de bobinare şi preluare
automată în timp ce funcţionează. Pot surveni
vătămări corporale.

A Setaţi comutatorul Auto în poziţia Forward
sau Backward.

B Trimiteţi o lucrare de tipărire către imprimantă.

Imprimanta începe să tipărească. Unitatea de
bobinare şi preluare automată preia ruloul de
hârtie în direcţia setată la pasul 1.

Notă:
Când tipăriţi folosind Rulou cu tăiere automată
activată , setaţi comutatorul Auto al unităţii de
bobinare şi preluare automată pe Off, în caz contrar
imprimanta nu va tăia hârtia. Puteţi seta
comutatorul Auto pe Off în timpul tipăririi pentru a
tăia automat hârtia.

Scoaterea hârtiei după preluare

După preluarea hârtiei, urmaţi paşii de mai jos pentru
a scoate miezul bobinei de preluare.

A Setaţi comutatorul Auto în poziţia Off.

B Tăiaţi ruloul de hârtie.

❏ Pentru a tăia ruloul de hârtie, apăsaţi
butonul .

❏ Dacă ruloul de hârtie nu poate fi tăiat cu
ajutorul dispozitivului de tăiere integrat,
folosiţi un foarfece sau un dispozitiv de
tăiere disponibil în comerţ.

C Răsuciţi pârghia pentru a debloca unitatea
mobilă, apoi glisaţi-o spre stânga astfel încât
cuiul flanşei să iasă de pe capătul miezului
bobinei de preluare.

În timpul acestei activităţi, sprijiniţi miezul
bobinei de preluare cu o mână pentru a-l
împiedica să cadă.
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D Scoateţi miezul bobinei de preluare de pe cuiul
flanşei de pe unitatea mobilă şi de pe unitatea
de ghidare.

c
Atenţie:
Ruloul de hârtie este greu, prin urmare
sunt necesare două sau persoane care să
susţină ambele capete ale acestuia.

Utilizarea miezului unui rulou de
hârtie consumat ca şi miez al bobinei
de preluare

Ruloul de hârtie consumat poate fi utilizat ca şi miez
al bobinei de preluare.

Notă:
Dacă miezul ruloului de hârtie este deformat sau
deteriorat, acesta nu poate fi utilizat ca şi miez al
bobinei de preluare.

Instalarea flanşei unităţii de bobinare şi preluare
automată diferă în funcţie de dimensiunea miezului
hârtiei.

A Scoateţi flanşa prin desfacerea de pe cui.
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B Inversaţi flanşa astfel încât cuiul mai mic să fie
poziţionat în exterior, apoi aşezaţi-o la loc pe
unitatea de ghidare prin strângerea pe cui.

C Scoateţi flanşa prin desfacerea de pe cui.

D Inversaţi flanşa astfel încât cuiul mai mic să fie
poziţionat în exterior, apoi aşezaţi-o la loc pe
unitatea mobilă prin strângerea pe cui.

Instalarea miezului bobinei de
preluare

Metoda de instalare a unităţii de bobinare şi preluare
este aceeaşi pentru miezurile bobinelor de 2 inci şi de
3 inci.

A Asiguraţi-vă că pârghia de blocare este eliberată
(răsucită spre stânga). Glisaţi unitatea mobilă
spre capătul din stânga al suportului orizontal.

B Glisaţi un capăt al miezului bobinei de preluare
pe cuiul flanşei de pe unitatea de ghidare.

C Introduceţi cuiul flanşei de pe unitatea mobilă
în celălalt capăt al miezului bobinei de preluare.
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D Răsuciţi pârghia de blocare spre partea frontală
pentru a bloca unitatea mobilă.

Asiguraţi-vă că unitatea de bobinare şi preluare
este blocată corespunzător şi ferm.

Zona care poate fi tipărită

A Rulou de
hârtie

Marginea minimă de sus este de
3,0 mm (0,12")

Coli tăia-
te

Marginea minimă de sus este de
3,0 mm (0,12")

B-L Rulou de
hârtie

Marginea minimă din stânga este
de 0,0 mm (0")

Coli tăia-
te

Marginea minimă din stânga este
de 0,0 mm (0")

B-R Rulou de
hârtie

Marginea minimă din dreapta este
de 0,0 mm (0")

Coli tăia-
te

Marginea minimă din dreapta este
de 0,0 mm (0")

C Rulou de
hârtie

Marginea minimă de jos este de
3,0 mm (0,12")

Coli tăia-
te

Marginea minimă de jos este de
14,0 mm (0,55")

Pentru rulou de hârtie, se pot selecta următoarele
lăţimi pentru margini de la panoul de control. 

 Consultaţi “PRINTER SETUP” la pagina 22
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Parametru A B-L B-R C

TOP/
BOTTOM
15 mm

15mm 3mm 3mm 15mm

TOP35/
BOTTOM
15 mm

35 mm 3mm 3mm 15mm

TOP45/
BOTTOM
15 mm

45 mm 3mm 3mm 15mm

15mm 15mm 15mm 15mm 15mm

3mm 3mm 3mm 3mm 3mm

Notă:
❏ Suprafaţa de tipărire nu se modifică chiar dacă

marginile sunt modificate.

❏ Imprimanta detectează automat dimensiunile
hârtiei încărcate. Datele de tipărit care depăşesc
zona hârtiei pe care se poate tipări nu se pot tipări.

❏ Când aceleaşi date se tipăresc cu o margine de 3
mm şi cu o margine de 15 mm şi se compară, veţi
observa că partea din dreapta a imaginii cu
margine de 15 mm nu se tipăreşte.
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Setări de bază

Setările de tipărire

Această secţiune descrie modul de tipărire a datelor
dintr-o aplicaţie utilizând driverul imprimantei Epson.

Proceduri de tipărire (Windows)

Efectuarea setărilor pentru hârtie

A Porniţi aplicaţia.

B Din meniul File, selectaţi Page Setup (sau
meniul cu setări pentru hârtie, cum ar fi Print.)

C Efectuaţi setările, ca de exemplu formatul
hârtiei, în caseta de dialog Page Setup.

Exemplu: Paint

Notă:
Caseta de dialog poate diferi în funcţie de
aplicaţie. Consultaţi ajutorul interactiv al
casetei de dialog pentru detalii.

D Efectuaţi clic pe OK pentru a închide caseta de
dialog.

Apoi, creaţi datele de tipărit.

Efectuarea setărilor driverului de
imprimantă

A Porniţi imprimanta şi fixaţi hârtia în
imprimantă.

 Consultaţi “Manipularea hârtiei” la pagina
31

B Din meniul File, selectaţi Print sau Page Setup.

C Asiguraţi-vă că imprimanta este selectată şi
efectuaţi clic pe Printer, Setup, Options,
Properties sau Preferences.

D Selectaţi tipul de suport, culoarea sau calitatea
tipăririi conform hârtiei încărcate în
imprimantă.
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E Selectaţi sursa de hârtie şi formatul hârtiei
conform hârtiei încărcate în imprimantă.

După efectuarea setărilor, efectuaţi clic pe OK.

Asiguraţi-vă că selectaţi acelaşi format de hârtie
setat în aplicaţie.

F Efectuaţi clic pe Print.

Indicatorul de progres apare pe afişaj, iar
tipărirea va începe.

Proceduri de tipărire (Mac OS X)

Efectuarea setărilor pentru hârtie

A Porniţi aplicaţia.

B Din meniul File, selectaţi Page Setup (sau
meniul cu setări pentru hârtie, cum ar fi Print.)

C Selectaţi imprimanta, apoi efectuaţi setările.

Lista hârtiei disponibile apare în lista Paper
Size. Selectaţi formatul de hârtie corespunzător.

 Consultaţi “Selectarea formatului de
hârtie” la pagina 58

D Efectuaţi clic pe OK pentru a închide caseta de
dialog.

Apoi, creaţi datele de tipărit.
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Selectarea formatului de hârtie

Formatul hârtiei *XXXX este formatul hâr-
tiei.

Explicaţie

Rulou de
hârtie

XXXX Roll Paper - Banner Selectaţi acest format atunci când utilizaţi o aplicaţie pen-
tru tipărirea de bannere. Aceasta nu tipăreşte margini în
partea de sus şi de jos şi tipăreşte o margine de 3 mm în
dreapta şi în stânga.

XXXX Roll Paper - Borderless (Auto Expand) Selectaţi acest format atunci când efectuaţi tipărirea fără
margini pe rulou de hârtie. La tipărirea fără margini pentru
Auto Expand, driverul imprimantei măreşte dimensiunea
datelor de tipărit cu 3 mm în dreapta şi în stânga. Aveţi po-
sibilitatea să modificaţi gradul de mărire în setarea Expan-
sion. Dimensiunea datelor de tipărit este mărită de aseme-
nea în partea de sus şi de jos în mod egal. Aceasta măreşte
automat dimensiunea datelor de tipărit astfel încât să pute-
ţi efectua cu uşurinţă tipărirea fără margini. Suprafeţele
mărite care depăşesc formatul hârtiei nu se vor tipări pe
hârtie.

XXXX Roll Paper - Borderless (Retain Size) Selectaţi acest format atunci când efectuaţi tipărirea fără
margini pe rulou de hârtie. Driverul imprimantei tipăreşte
fără a schimba proporţia datelor de tipărit. Acesta nu măreş-
te datele imaginii. Este necesară adăugarea unei margini
de 3 mm atât pe partea stângă cât şi pe cea din dreapta
datelor utilizând aplicaţia care a generat datele în prealabil.

XXXX Roll Paper - Borderless Banner Selectaţi acest format atunci când efectuaţi tipărirea fără
margini utilizând o aplicaţie compatibilă cu tipărirea ban-
nerelor. Driverul imprimantei măreşte suprafaţa de tipărire
cu 3 mm atât în stânga cât şi în dreapta pentru lăţimea hâr-
tiei. Din cauză că nu măreşte datele de tipărit, dimensiuni-
le din zonele superioară şi inferioară sunt tipărite la mări-
mea generată. Cu toate acestea, este necesară generarea
în prealabil a unor date care să depăşească cu 3 mm atât
spre stânga cât şi spre dreapta. Această setare nu are mar-
gini în partea de sus şi de jos.

XXXX Roll Paper Selectaţi acest format atunci când tipăriţi cu margini pe ru-
lou de hârtie. Astfel veţi tipări cu marginile definite în me-
niul ROLL PAPER MARGIN din meniul PRINTER SETUP din
modul Menu.

 Consultaţi “PRINTER SETUP” la pagina 22
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Formatul hârtiei *XXXX este formatul hâr-
tiei.

Explicaţie

Coli tăia-
te

XXXX Sheet - Borderless (Auto Expand) Selectaţi acest format atunci când efectuaţi tipărirea fără
margini atât spre dreapta cât şi spre stânga unei coli cu tăie-
tură unică. La tipărirea fără margini pentru Auto Expand,
driverul imprimantei măreşte dimensiunea datelor de
tipărit cu 3 mm în dreapta şi în stânga. Aveţi posibilitatea
să modificaţi gradul de mărire în setarea Expansion. Dimen-
siunea datelor de tipărit este mărită de asemenea în partea
de sus şi de jos în mod egal. Aceasta măreşte automat di-
mensiunea datelor de tipărit astfel încât să puteţi efectua
cu uşurinţă tipărirea fără margini. Suprafeţele mărite care
depăşesc dimensiunea hârtiei atât spre dreapta cât şi spre
stânga nu se vor tipări pe hârtie. În plus, va apărea o margi-
ne de 3 mm în partea superioară şi o margine de 14 mm în
partea inferioară.

XXXX Sheet - Borderless (Retain Size) Selectaţi acest format atunci când efectuaţi tipărirea fără
margini atât spre dreapta cât şi spre stânga unei coli cu tăie-
tură unică. În Retain Size, driverul efectuează tipărirea fără
margini fără a mări datele de tipărit. Este necesară genera-
rea în prealabil a unor date care să depăşească cu 3 mm
atât spre stânga cât şi spre dreapta. În timp ce dimensiuni-
le marginilor din partea superioară şi inferioară sunt tipări-
te la mărimea generată, va apărea o margine de 3 mm în
partea superioară şi o margine de 14 mm în partea inferioară.

XXXX Sheet Selectaţi acest format atunci când tipăriţi pe o coală cu o
singură tăietură. Aceasta va tipări o margine de 3 mm la
partea superioară, pe lateralele din dreapta şi din stânga şi
o margine de 14 mm la partea inferioară.
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Efectuarea setărilor driverului de
imprimantă

A Porniţi imprimanta şi fixaţi hârtia în
imprimantă.

 Consultaţi “Manipularea hârtiei” la pagina
31

B Efectuaţi clic pe Print din meniul File al
aplicaţiei.

C Selectaţi imprimanta, apoi efectuaţi clic pe
butonul  şi apoi selectaţi Print Settings din
listă.

Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4, selectaţi
imprimanta, apoi selectaţi Print Settings din
listă.

D Efectuaţi setările.

Selectaţi acelaşi tip de suport pe care l-aţi
încărcat în imprimantă. În mod normal, puteţi
tipări corect efectuând numai setările din caseta
de dialog Print Settings.

E Efectuaţi setările necesare, apoi efectuaţi clic pe
Print pentru a începe tipărirea.
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Verificarea stării imprimantei

Pentru Windows
Progress Meter apare pe afişaj la începerea tipăririi.
Acesta indică progresul lucrării de tipărire curente şi
furnizează informaţii asupra stării imprimantei, ca de
exemplu cerneala rămasă şi codul de produs al
cartuşelor de cerneală. De asemenea, puteţi revoca o
lucrare de tipărire utilizând Progress Meter.

Pentru Mac OS X
Pentru Mac OS X 10.5, EPSON Printer Monitor apare
pe afişaj atunci când începeţi tipărirea. Acesta indică
progresul lucrării de tipărire curente şi furnizează
informaţii asupra stării imprimantei, ca de exemplu
cerneala rămasă şi codul de produs al cartuşelor de
cerneală.

Pictograma imprimantei apare în Dock. Efectuând clic
pe pictograma imprimantei, puteţi verifica progresul
lucrării de tipărire curente şi informaţiile asupra stării
imprimantei. De asemenea, puteţi revoca o lucrare de
tipărire.
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Dacă apar probleme în timpul 
tipăririi

Pentru Windows
Dacă apare o problemă în timpul tipăririi, este afişat
un mesaj de eroare în fereastra EPSON Status
Monitor 3. 
Reţinere dimensiuni How to, iar aplicaţia EPSON
Status Monitor 3 vă va conduce pas cu pas printr-o
procedură pentru rezolvarea problemei.

Pentru Mac OS X
Dacă apare o problemă în timpul tipăririi, este afişat
un mesaj de eroare. Efectuaţi clic pe How to, iar
aplicaţia EPSON StatusMonitor vă va conduce pas cu
pas printr-o procedură pentru rezolvarea problemei.

Revocarea tipăririi

Există câteva moduri de a opri operaţia de tipărire, în
funcţie de situaţie.

În timpul trimiterii datelor

Revocarea
prin inter-
mediul
compute-
rului

Revoca-
rea prin
inter-
mediul
impri-
mantei

În funcţiune

✓ - Selectaţi datele pe care dori-
ţi să le revocaţi prin interme-
diul computerului.

În timpul trimiterii sau tipăririi datelor

✓ ✓ ❏ Chiar dacă revocaţi
tipărirea prin
intermediul
computerului, nu puteţi
revoca o lucrare de
tipărire deja trimisă
către imprimantă.
Efectuaţi de asemenea
operaţia de revocare
prin intermediul
imprimantei; în caz
contrar, aceasta poate
continua să tipărească
datele stocate în
imprimantă.

❏ Chiar dacă revocaţi
tipărirea prin
intermediul
imprimantei, nu puteţi
revoca o lucrare de
tipărire deja stocată în
computer. Efectuaţi de
asemenea operaţiunea
de revocare prin
intermediul
computerului; în caz
contrar, acesta poate
retrimite datele stocate
în computer şi va
începe tipărirea după
resetarea imprimantei.

❏ La revocarea lucrării de
tipărire prin intermediul
imprimantei, celelalte
lucrări de tipărire în
aşteptare sunt de
asemenea şterse.
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În timpul tipăririi

- ✓ Toate lucrările sunt şterse.

✓: disponibilă

-: indisponibil

Revocarea tipăririi prin 
intermediul computerului 
(Windows)

Atunci când Progress Meter este afişat
Efectuaţi clic pe butonul Stop din caseta de dialog
EPSON Progress Meter.

Atunci când Progress Meter nu este afişat

A Efectuaţi dublu clic pe pictograma imprimantei
de pe bara de sarcini.

B Selectaţi lucrarea pe care doriţi să o ştergeţi,
apoi selectaţi Cancel din meniul Document.

Dacă doriţi să ştergeţi toate lucrările, selectaţi
Cancel All Documents din meniul Printer.

Dacă lucrarea a fost trimisă către imprimantă,
datele de tipărit nu apar în caseta de dialog de
mai sus. În acest caz, revocaţi lucrarea de
tipărire prin intermediul imprimantei.
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Revocarea tipăririi prin 
intermediul computerului (Mac 
OS X)

A Efectuaţi clic pe pictograma Printer de pe Dock.

B Selectaţi lucrarea pe care doriţi să o ştergeţi,
apoi efectuaţi clic pe butonul Delete.

Dacă lucrarea a fost trimisă către imprimantă,
datele de tipărit nu apar în caseta de dialog de
mai sus. În acest caz, revocaţi lucrarea de
tipărire prin intermediul imprimantei.

Revocarea tipăririi prin 
intermediul imprimantei

Apăsaţi butonul  pentru a selecta JOB CANCEL,
apoi apăsaţi butonul .

Chiar dacă aceasta este în cursul tipăririi unei lucrări,
tipărirea este revocată. După revocarea lucrării,
durează puţin până când imprimanta intră în starea
READY.

Notă:
Nu puteţi revoca o lucrare de tipărire în aşteptare în
computer. Pentru revocarea unei lucrări în aşteptare în
computer, consultaţi secţiunea “Revocarea tipăririi
prin intermediul computerului (Windows)” la pagina
63 sau “Revocarea tipăririi prin intermediul
computerului (Mac OS X)” la pagina 64.

Modificarea cernelei
negre

Ambele cerneluri negre, Photo Black (Negru foto) şi
Matte Black (Negru mat), sunt instalate pe această
imprimantă. 
Cerneala Photo Black (Negru foto) poate fi folosită
pentru hârtie fotografică cu rezultate de calitate
profesională. Cerneala Matte Black (Negru mat)
măreşte considerabil densitatea optică a culorii negre
la tipărirea pe hârtie mată.

Cerneala neagră este selectată automat pentru hârtia
utilizată.

Consultaţi secţiunea următoare pentru tipul de
cerneală neagră potrivit pentru tipul de suport.

 Consultaţi “Informaţii despre hârtie” la pagina
179

Notă:
Un model de curăţare a duzelor şi un model de aliniere
a capului de tipărire sunt tipărite atât cu cerneală
Photo (Foto) cât şi cu cerneală Matte Black (Negru
mat), indiferent de tipul de suport media utilizat. La
imprimarea unor modele pe hârtii de tip lucios,
încercaţi să nu tociţi suprafaţa de tipărire deoarece
cerneala Matte Black (Negru mat) este greu de
pigmentat pe tipurile de hârtie lucioasă.
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Produse opţionale şi consumabile

Următoarele produse consumabile sunt disponibile pentru a fi utilizate împreună cu imprimanta (începând cu
luna mai, 2009).

Pentru cele mai noi informaţii, consultaţi situl web Epson.

Nume Cod de produs Explicaţie

Suporturi speciale Epson Consultaţi secţiunea următoare pentru suporturi.
 “Informaţii despre hârtie” la pagina 179

Cartuşe de
cerneală

(Culoare) Epson Stylus Pro 7700/9700 Epson Stylus Pro
7710/9710

Driverul imprimantei furnizat îm-
preună cu această imprimantă
este ajustat pentru culorile cartu-
şelor de cerneală Epson origina-
le. Dacă utilizaţi cartuşe neorigi-
nale Epson, documentul tipărit
poate fi neclar, sau este posibil
ca cerneala rămasă să nu fie de-
tectată normal.

Notă:
Numărul de produs diferă în func-
ţie de ţară.

Consultaţi secţiunea următoare
pentru înlocuirea cartuşului de
cerneală.

 “Înlocuirea cartuşelor de cer-
neală” la pagina 73

150 ml 350 ml 700 ml 350 ml 700 ml

Cyan T6422 T5962 T6362 T5972 T6372

Yellow (Galben) T6424 T5964 T6364 T5974 T6374

Matte Black (Ne-
gru mat)

T6428 T5968 T6368 T5978 T6378

Photo Black (Ne-
gru foto)

T6421 T5961 T6361 T5971 T6371

Vivid Magenta
(Magenta in-
tens)

T6423 T5963 T6363 T5973 T6373

Rezervor de întreţinere C12C890501 Consultaţi secţiunea următoare
pentru înlocuirea rezervorului
pentru întreţinere.

 “Înlocuirea rezervorului de
întreţinere” la pagina 74

Lamă separată pentru dispoziti-
vul de tăiere automată

C12C815331 Consultaţi secţiunea următoare
pentru înlocuirea dispozitivului
de tăiere.

 “Înlocuirea dispozitivului de
tăiere” la pagina 76

Curea pentru rulou de hârtie C12C890121

Unitate de bobinare şi preluare
automată 
(pentru Epson Stylus Pro
9700/9710)

C12C815321 Unitatea de bobinare şi preluare
automată este numai pentru Ep-
son Stylus Pro 9700/9710. Nu
poate fi utilizată cu Epson Stylus
Pro 7700/7710. Consultaţi Auto
Take-up Reel Unit Setup Guide pen-
tru instalarea acesteia.

Consultaţi secţiunea următoare
pentru utilizarea unităţii de bobi-
nare şi preluare automată.

 “Utilizarea unităţii de bobi-
nare şi preluare automată (nu-
mai pentru Epson Stylus Pro
9700/9710)” la pagina 47
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Nume Cod de produs Explicaţie

Adaptorul pentru suporturi tip
rulou

C12C811241 Consultaţi secţiunea următoare
pentru detalii.

 “Utilizarea rulourilor de hâr-
tie” la pagina 32

Notă:
❏ Când utilizaţi conexiunea USB şi un hub USB, vă recomandăm să conectaţi imprimanta la primul hub conectat

direct la computer. De asemenea, este posibil ca unele hub-uri să provoace o funcţionare instabilă. Dacă survin
probleme, conectaţi imprimanta direct la portul USB al computerului.

❏ Când utilizaţi o conexiune Ethernet, folosiţi un cablu LAN. Când utilizaţi un cablu 100BASE-TX STP (pereche
torsadată ecranată), acesta trebuie să fie din Categoria 5 sau superioară.
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Întreţinerea

Întreţinerea zilnică

Instrucţiuni pentru amplasarea 
imprimantei

La amplasarea imprimantei, respectaţi următoarele
instrucţiuni:

❏ Alegeţi o suprafaţă plană şi stabilă care să poată
susţine greutatea imprimantei (aproximativ 134
kg pentru Epson Stylus Pro 9700/9710 şi 100 kg
pentru Epson Stylus Pro 7700/7710).

❏ Utilizaţi numai o priză care îndeplineşte cerinţele
privind alimentarea acestei imprimante.

❏ Lăsaţi un spaţiu suficient pentru o funcţionare,
întreţinere şi ventilare facilă.

 Consultaţi "Alegerea unei locaţii pentru
imprimantă" din Ghidul de instalare

❏ Utilizaţi imprimanta în următoarele condiţii
(temperatură: 10 - 35˚C şi umiditate: 20 - 80%).

Chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, este
posibil ca tipărirea să nu fie corespunzătoare din
cauza condiţiilor de mediu inadecvate pentru hârtie.
Asiguraţi-vă că utilizaţi imprimanta într-o locaţie care
respectă condiţiile pentru hârtie. Pentru informaţii
detaliate, consultaţi instrucţiunile de manipulare a
hârtiei. Feriţi imprimanta de surse de uscare, lumină
solară directă sau surse de căldură, pentru a menţine
un nivel de umiditate corespunzător.

Note privind perioada de 
inactivitate a imprimantei

Duzele capului de tipărire sunt foarte mici, prin
urmare, acestea se pot ancrasa (înfunda) cu uşurinţă
dacă pe capul de tipărire se depune praf. Pentru a evita
aceasta, închideţi capacul ruloului de hârtie sau
capacul frontal dacă imprimanta nu este utilizată.
Dacă imprimanta nu este utilizată pentru o perioadă
îndelungată, aşezaţi un material non-static pe
imprimantă pentru a evita depunerea prafului.

Instrucţiuni pentru utilizarea 
hârtiei

Note privind manipularea hârtiei

Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de
mai jos şi instrucţiunile de manipulare a hârtiei.

❏ Utilizaţi suporturile media speciale Epson în
următoarele condiţii (temperatură: 15 - 25˚C şi
umiditate: 40 - 60%).

❏ Nu îndoiţi hârtia şi nu zgâriaţi suprafaţa hârtiei.

❏ Nu atingeţi cu degetele suprafaţa tipăribilă a
suporturilor, deoarece amprentele pot reduce
calitatea tipăririi.

❏ Fixaţi ruloul de hârtie manipulând marginile
acestuia. Oricând este posibil, utilizaţi mănuşi
pentru a manipula suporturile.
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❏ Hârtia se poate îndoi dacă temperatura şi
umiditatea se modifică rapid. Aveţi grijă să nu
îndoiţi sau murdăriţi hârtia şi îndreptaţi-o înainte
de fixarea în imprimantă.

❏ Nu pierdeţi ambalajul hârtiei, astfel încât acesta să
poată fi utilizat pentru depozitarea hârtiei.

Note privind post-tipărirea

Consultaţi instrucţiunile de mai jos pentru
post-tipărire.

❏ Nu atingeţi suprafaţa materialului tipărit; în caz
contrar, este posibil ca cerneala să păteze.

❏ Nu frecaţi sau zgâriaţi materialul tipărit; în caz
contrar, este posibil ca cerneala să se întindă.

❏ Aveţi grijă să nu îndoiţi sau stivuiţi hârtiile una
peste cealaltă şi lăsaţi hârtia să se usuce complet.
Culoarea se poate modifica atunci când hârtia este
stivuită. Dacă lăsaţi hârtiile stivuite una peste
cealaltă, pot rămâne zgârieturi pe hârtie chiar şi
după uscare.

❏ Dacă aşezaţi materialele tipărite în album înainte
de uscare, este posibil ca acestea să fie neclare.
După tipărire, asiguraţi-vă că hârtia se usucă
complet.

❏ Nu utilizaţi un uscător pentru uscarea
materialului tipărit.

❏ Evitaţi lumina solară directă.

❏ Consultaţi instrucţiunile pentru hârtie pentru a
evita decolorarea. Materialul tipărit îşi poate
păstra culoarea un timp îndelungat dacă este
depozitat în mod corespunzător.

Notă:
De obicei, materialele şi fotografiile tipărite se
decolorează în timp (îşi schimbă culoarea) din cauza
efectelor luminii şi a diferitelor componente din aer.
Aceasta se aplică de asemenea suporturilor speciale
Epson. Totuşi, printr-o metodă de depozitare corectă,
gradul de modificare a culorii poate fi menţinut la
minimum.

❏ Consultaţi instrucţiunile pentru suporturile
speciale Epson pentru informaţii detaliate privind
manipularea hârtiei după tipărire.

❏ Culorile fotografiilor, ale afişelor şi ale altor
materiale tipărite arată diferit în condiţii de
iluminare diferite (surse de lumină*). Culorile
materialelor tipărite cu ajutorul acestei
imprimante pot arăta de asemenea diferit în
condiţii le unor surse de lumină diferite.
* Sursele de lumină includ lumina solară, lumina
fluorescentă, lumina incandescentă şi alte tipuri
de surse de lumină.
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Note privind depozitarea hârtiei

Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de
mai jos şi instrucţiunile de manipulare a hârtiei.

❏ Evitaţi locaţiile expuse la lumină solară directă, la
căldură excesivă sau la umiditate.

❏ Păstraţi hârtia în ambalaj şi păstraţi-o pe o
suprafaţă plană.

❏ Scoateţi din imprimantă ruloul de hârtie care nu
este utilizat. Înfăşuraţi-l corespunzător şi apoi
depozitaţi-l în ambalajul original pentru ruloul de
hârtie. Dacă lăsaţi ruloul de hârtie în imprimantă,
calitatea acestuia se va deteriora.

❏ Nu udaţi hârtia.

❏ Depozitaţi materialele tipărite într-un loc
întunecos pentru a evita lumina solară directă,
căldura excesivă şi umiditatea, pentru a menţine
culoarea tipărită.

Înlocuirea cartuşelor de
cerneală

Notă:
La înlocuirea cartuşelor de cerneală în timp ce
imprimanta este oprită, cerneala rămasă nu poate fi
detectată corect astfel încât aceasta poate deveni
inutilizabilă înainte de aprinderea indicatorului
luminos Verificare cerneală şi nu veţi putea tipări în
mod corespunzător. Pentru a înlocui un cartuş de
cerneală, urmaţi paşii de mai jos.

Când cerneala trebuie înlocuită/
Când nivelul cernelii este redus

Când indicatorul luminos Verificare cerneală
luminează intermitent, aceasta indică faptul că nivelul
de cerneală este redus. Dacă EPSON Status Monitor
este instalat, pe ecranul computerului apare un mesaj
care vă informează că nivelul de cerneală este redus.
Dacă nivelul de cerneală este redus, este necesară
înlocuirea cât mai rapidă a cartuşului de cerneală.
Continuarea tipăririi nu este posibilă chiar dacă
numai unul dintre cartuşele de cerneală este
consumat. Dacă un cartuş de cerneală se consumă în
timpul tipăririi, înlocuiţi-l cu unul nou, astfel încât
imprimanta să poată continua tipărirea.

Windows
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Mac OS X

Efectuaţi clic pe How to pentru a vizualiza
instrucţiunile pentru înlocuirea cartuşului de cerneală.

Confirmarea cernelii rămase în 
cartuş

Utilizarea panoului de control al
imprimantei

Cerneala rămasă în cartuşe este afişată în permanenţă
pe ecranul LCD.

 Consultaţi “Afişajul” la pagina 14

Aveţi posibilitatea de a verifica exact cantitatea de
cerneală rămasă în meniul PRINTER STATUS. Este
necesară verificarea cantităţii de cerneală rămase
înainte de tipărirea unui volum mare de date. Dacă
nivelul de cerneală al unuia dintre cartuşe este redus,
pregătiţi un cartuş nou.

 Consultaţi “Utilizarea modului Menu” la pagina
17 

 Consultaţi “PRINTER STATUS ” la pagina 25

Utilizarea driverului imprimantei

Puteţi verifica pe computer cantitatea de cerneală
rămasă utilizând EPSON Status Monitor.

Pentru Windows
Deschideţi fereastra driverului imprimantei, faceţi clic
pe fila Utility, apoi pe EPSON Status Monitor 3.
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Notă:
În caseta de dialog Monitoring Preferences, bifaţi
opţiunea Shortcut Icon pentru afişarea unei
pictograme corespunzătoare unei comenzi rapide pe
bara de sarcini Windows. Efectuaţi clic pe pictograma
pentru acces rapid cu butonul drept al mouse-ului şi
selectaţi numele imprimantei pentru afişarea casetei
de dialog EPSON Status Monitor 3.

 Consultaţi “Vizualizarea informaţiilor în caseta
de dialog Monitoring Preferences” la pagina 123

Pentru Mac OS X
Deschideţi caseta de dialog EPSON Printer Utility3 şi
efectuaţi clic pe EPSON StatusMonitor.

Despre cartuşele de cerneală

Asiguraţi-vă că utilizaţi cartuşe de cerneală
compatibile cu această imprimantă. 

 Consultaţi “Produse opţionale şi consumabile” la
pagina 65

Notă:
Există un sistem de protecţie care împiedică
introducerea incorectă a cartuşului. Dacă nu reuşiţi să
introduceţi cartuşul de cerneală cu uşurinţă, este
posibil ca tipul cartuşului să fie incorect. Verificaţi
ambalajul şi codul de produs.

Note privind manipularea cartuşelor
de cerneală

❏ Când pe ecranul LCD apare mesajul INK LOW,
înlocuiţi cartuşele cu unele noi cât mai repede
posibil, pentru a evita consumarea cartuşului de
cerneală în timpul tipăririi.

❏ Pentru rezultate optime, consumaţi complet
cartuşul de cerneală în interval de şase luni de la
instalare.

❏ Dacă mutaţi cartuşul de cerneală dintr-un loc rece
într-un loc cald, poate surveni fenomenul de
condensare. Lăsaţi-l la temperatura camerei timp
de minimum patru ore înainte de utilizarea
acestuia.

❏ Nu utilizaţi un cartuş de cerneală după data
imprimată pe ambalajul cartuşului. Dacă utilizaţi
un cartuş de cerneală după data de expirare,
aceasta poate afecta calitatea tipăririi.

❏ Depozitaţi cartuşele de cerneală în aceleaşi
condiţii ca şi pentru imprimantă.

❏ Nu atingeţi portul de alimentare cu cerneală sau
zona adiacentă acestuia. Este posibil ca cerneala să
curgă din acesta.

❏ Nu atingeţi circuitul integrat verde de pe partea
laterală a cartuşului de cerneală. Această acţiune
poate afecta funcţionarea normală şi tipărirea.

❏ Datorită faptului că circuitul integrat verde deţine
informaţiile despre cartuş şi informaţiile despre
cerneala rămasă, puteţi utiliza cartuşul de cerneală
chiar şi după scoaterea acestuia din imprimantă.
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❏ Nu demontaţi şi nu modificaţi cartuşele de
cerneală, în caz contrar este posibil să nu puteţi
tipări normal.

❏ Nu scăpaţi cartuşul şi nu loviţi cartuşul de obiecte
dure; în caz contrar, este posibil ca cerneala să
curgă din cartuş.

❏ Cu toate că este posibil ca pe coala de hârtie să nu
se fi tipărit nimic, imprimanta utilizează cerneală
din toate cartuşele în timpul curăţării capului de
tipărire şi a altor operaţiuni de întreţinere,
efectuate pentru a menţine capetele de tipărire în
bune condiţii.

❏ Deşi cartuşele de cerneală pot conţine materiale
reciclate, acest lucru nu influenţează funcţionarea
sau performanţele produsului.

Note privind înlocuirea cartuşelor de
cerneală

❏ Pentru rezultate optime, agitaţi bine cartuşul de
cerneală în plan orizontal (timp de aproximativ 5
secunde) înainte de a-l instala.

❏ Nu lăsaţi imprimanta să funcţioneze fără cartuşe
de cerneală instalate. Cernelurile din imprimantă
se pot usca şi este posibil să nu puteţi tipări.

❏ Instalaţi un cartuş de cerneală în fiecare slot. Dacă
unul dintre sloturi este gol, tipărirea nu poate fi
efectuată.

❏ Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită la
înlocuirea unui cartuş de cerneală. Dacă
imprimanta este oprită în timpul înlocuirii
cartuşului de cerneală, cantitatea de cerneală
rămasă nu este detectată corect, astfel încât nu
puteţi tipări în mod corespunzător.

❏ Aveţi grijă, deoarece în jurul portului de
alimentare cu cerneală al cartuşului consumat
există cerneală.

❏ Pentru a garanta o tipărire de calitate premium şi
pentru a ajuta la protejarea capului de tipărire, în
cartuş rămâne o cantitate variabilă de cerneală ce
constituie o rezervă de siguranţă când
imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartuşului.

Note privind depozitarea cartuşelor
de cerneală

❏ Depozitaţi cartuşele de cerneală în aceleaşi
condiţii ca şi imprimanta (temperatură: 10 - 35˚C
şi umiditate: 20 - 80%).

❏ Cartuşele de cerneală care sunt scoase înainte de
terminarea cernelii pot fi reinstalate în
imprimantă şi reutilizate dacă data de expirare
imprimată pe ambalajul cartuşului de cerneală nu
este depăşită.
Evitaţi murdărirea portului de alimentare cu
cerneală şi depozitaţi cartuşul de cerneală în mod
corespunzător. Nu este necesară aşezarea
cartuşului de cerneală în ambalaj. Portul de
alimentare cu cerneală conţine o supapă astfel
încât se elimină necesitatea capacelor; totuşi, aveţi
grijă să nu intraţi în contact cu portul de
alimentare cu cerneală.
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Înlocuirea cartuşelor de cerneală

A Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.

B Apăsaţi butonul .

Notă:
Butonul  nu este disponibil în timpul
tipăririi sau curăţării.

C Apăsaţi pe butonul /  pentru a selecta
OPEN RIGHT COVER şi apoi apăsaţi pe butonul

.

Capacul compartimentului pentru cerneală se
deblochează şi se deschide parţial.

D Deschideţi complet capacul compartimentului
pentru cerneală, manual.

Notă:
Nu deschideţi capacul până când acesta nu
este deblocat.

E Împingeţi cartuşul consumat astfel încât acesta
să fie împins parţial în exterior.

F Trageţi cu grijă cartuşul consumat direct afară
din slot.

w
Avertisment:
Dacă vă pătaţi pe mâini cu cerneală,
spălaţi-vă bine cu multă apă şi săpun. În
caz de contact cu ochii, clătiţi imediat cu
multă apă.

G Asiguraţi-vă că aveţi un cartuş de cerneală de
schimb de culoarea corectă şi scoateţi-l din
ambalaj. Pentru rezultate optime, agitaţi bine
cartuşul de cerneală înainte să îl instalaţi.
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c
Atenţie:
Nu atingeţi circuitul integrat verde de pe
partea laterală a cartuşului. Această
acţiune poate afecta funcţionarea
normală şi tipărirea.

H Ţineţi cartuşul de cerneală cu marcajul săgeată
în sus şi îndreptat către spatele imprimantei,
apoi introduceţi-l cât mai departe în slot, până
când se înclichetează.

Potriviţi culoarea cartuşului de cerneală cu
eticheta de culoare de pe spatele capacului
compartimentului pentru cerneală.

Notă:
Asiguraţi-vă că aţi instalat toate cele cinci
cartuşe de cerneală. Tipărirea nu poate fi
efectuată dacă unul dintre cartuşele de
cerneală nu este instalat.

I Închideţi capacul compartimentului de cerneală.

Înlocuirea rezervorului
de întreţinere

Rezervorul de întreţinere absoarbe cerneala eliminată
la curăţarea capului de tipărire. Există două rezervoare
de întreţinere amplasate pe părţile din stânga şi
dreapta la Epson Stylus Pro 9700/9710 şi unul
amplasat pe partea dreaptă la Epson Stylus Pro
7700/7710. Trebuie să înlocuiţi tancul de întreţinere în
momentul în care pe panoul LCD este afişat un mesaj
referitor la acest lucru.

Confirmarea spaţiului liber din 
rezervorul de întreţinere

Utilizarea panoului de control al
imprimantei

Spaţiul liber din rezervorul de întreţinere este afişat în
permanenţă pe ecranul LCD.

 Consultaţi “Afişajul” la pagina 14

Aveţi posibilitatea de a verifica spaţiul liber în meniul
PRINTER STATUS. Este necesară verificarea acestuia
înainte de tipărirea unui volum mare de date. Dacă
rezervorul de întreţinere nu este suficient spaţiu,
pregătiţi unul nou.

 Consultaţi “Utilizarea modului Menu” la pagina
17 

 Consultaţi “PRINTER STATUS ” la pagina 25
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Utilizarea driverului imprimantei

Puteţi verifica pe calculator spaţiul liber din rezervorul
de întreţinere utilizând EPSON Status Monitor.
Instrucţiunile sunt aceleaşi ca şi pentru confirmarea
cantităţii de cerneală rămase în cartuş. 

 Consultaţi “Utilizarea driverului imprimantei” la
pagina 70

Înlocuirea rezervorului de 
întreţinere

Asiguraţi-vă că utilizaţi un rezervor de întreţinere
compatibil cu această imprimantă. 

 Consultaţi “Produse opţionale şi consumabile” la
pagina 65

c
Atenţie:
Nu înlocuiţi rezervorul de întreţinere în timpul
tipăririi datelor.

A Opriţi imprimanta.

B Scoateţi un rezervor de întreţinere nou din
ambalaj.

C Apucaţi cu mâna mânerul rezervorului de
întreţinere, apoi trageţi-l uşor direct afară.

D Aşezaţi rezervorul de întreţinere uzat în punga
de plastic furnizată împreună cu cartuşul de
schimb şi eliminaţi-l în mod corespunzător.
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E Introduceţi noul rezervor de întreţinere cât mai
departe posibil în locaş.

c
Atenţie:
Nu atingeţi circuitul integrat verde de pe
partea laterală a rezervorului de
întreţinere. Această acţiune poate afecta
funcţionarea normală.

F Pentru Epson Stylus Pro 9700/9710, repetaţi
paşii 3 - 5 pentru a înlocui rezervorul de
întreţinere de pe partea opusă.

Înlocuirea dispozitivului
de tăiere

Dacă dispozitivul de tăiere a hârtiei nu taie uniform,
este posibil să fie tocit şi să fie necesară înlocuirea lui.
Consultaţi secţiunea următoare pentru codul de
produs al dispozitivului de tăiere a hârtiei compatibil
cu această imprimantă. 

 Consultaţi “Produse opţionale şi consumabile” la
pagina 65

c
Atenţie:
Aveţi grijă să nu deterioraţi lama dispozitivului
de tăiere. Scăparea sau lovirea acestuia de obiecte
dure pot fisura lama.

A Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.

Dacă există hârtie încărcată, scoateţi-o din
imprimantă.

B Apăsaţi butonul  pentru a intra în modul
Menu.

C Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
MAINTENANCE, apoi apăsaţi butonul .

D Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
CUTTER REPLACEMENT şi apoi apăsaţi butonul

.

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Întreţinerea

76



E Apăsaţi butonul .

Suportul dispozitivului de tăiere a hârtiei se
opreşte în poziţia de înlocuire.

F Pentru a scoate capacul, coborâţi-l cu ajutorul
şurubului şi trageţi-l uşor.

G Deşurubaţi dispozitivul de tăiere cu ajutorul
unei şurubelniţe.

H Scoateţi cu grijă vechiul dispozitiv de tăiere din
imprimantă.

w
Avertisment:
Aveţi grijă să nu vă răniţi cu lama
dispozitivului de tăiere. Nu lăsaţi copiii
să atingă lama.

Notă:
Aşezaţi dispozitivul de tăiere uzat într-o pungă
sau într-un recipient similar şi eliminaţi-l în
conformitate cu reglementările locale.

I Scoateţi dispozitivul de tăiere nou din ambalaj
şi introduceţi-l aşa cum este indicat.

Instalaţi dispozitivul de tăiere în suportul său,
fixând cuiul dispozitivului de tăiere în orificiul
suportului.

J Înşurubaţi bine dispozitivul de tăiere cu
ajutorul unei şurubelniţe cu cap cruce.

Notă:
Înşurubaţi bine dispozitivul de tăiere, în caz
contrar este posibil ca poziţia de tăiere să fie
uşor deplasată sau înclinată.
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K Aliniaţi partea inferioară a capacului şi a
suportului dispozitivului de tăiere, apoi apăsaţi
ferm pe capac până când se înclichetează.

L Apăsaţi butonul .

M Asiguraţi-vă că aţi instalat capacul şi apăsaţi
butonul .
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Reglarea capului de tipărire

Este posibil să fie necesară reglarea capului de tipărire dacă pe datele tipărite apar dungi albe sau dacă observaţi
scăderea calităţii tipăririi. Aveţi posibilitatea de a efectua următoarele funcţii de întreţinere a imprimantei pentru
menţinerea în permanenţă a capului de tipărire într-o stare bună pentru a asigura o calitate optimă a tipăririi.

Funcţia de curăţare manuală

Funcţii Calculator Imprimantă Explicaţie

Verificarea du-
zelor

✓ ✓ Verifică dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate prin tipări-
rea unui model de verificare a duzelor.

Curăţarea ca-
pului

✓ ✓ Curăţă capul de tipărire pentru a îmbunătăţi calitatea tipăririi. Ave-
ţi posibilitatea de a selecta capul de tipărire care trebuie curăţat.

Curăţarea pro-
fundă

- ✓ Curăţă capul de tipărire mai eficient decât curăţarea normală.

Procesul de curăţare profundă consumă mai multă cerneală decât
curăţarea capului. Când efectuaţi curăţarea profundă, asiguraţi-vă
că rămâne suficientă cerneală. În caz contrar, pregătiţi un nou car-
tuş de cerneală.

Funcţia de curăţare automată (Funcţia de întreţinere automată)

Funcţie Explicaţie

AUTO NOZZLE CHECK Imprimanta efectuează o verificare a duzelor şi, dacă există puncte lipsă, se
efectuează curăţarea automată.

Fixarea automată a capacelor Fixează un capac pe capul de tipărire pentru a împiedica uscarea acestuia.

Funcţia de aliniere a capului de tipărire

Funcţii Calculator Imprimantă Explicaţie

Alinierea capu-
lui de tipărire

✓ ✓ Aliniază capul de tipărire la apariţia liniilor aliniate greşit pe datele
tipărite.
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Verificarea duzelor

Această funcţie verifică dacă duzele capului de
tipărire*1 *2 sunt înfundate prin tipărirea unui model
de verificare a duzelor. Efectuaţi curăţarea capului
dacă descoperiţi că modelul de verificare a duzelor
este foarte şters sau conţine puncte lipsă.

Utilizând funcţia AUTO NOZZLE CHECK, imprimanta
efectuează o verificare a duzelor fără tipărirea unui
model şi, dacă există puncte lipsă, se efectuează
curăţarea automată.

*1 Cap de tipărire: Partea care tipăreşte prin
pulverizarea cernelii pe hârtie.
*2 Duză: Un orificiu minuscul pentru pulverizarea
cernelii. Acesta este poziţionat astfel încât să nu poată
fi observat de la exterior.

Aveţi posibilitatea de a efectua verificarea duzelor prin
intermediul:

❏ Calculator

❏ Panoului de control al imprimantei

Notă:
Atunci când indicatorul luminos Verificare cerneală
este aprins, nu poate fi efectuată verificarea duzelor.

Verificarea duzelor capului de
tipărire de la calculator

Această secţiune explică modul de verificare a duzelor
capului de tipărire prin intermediul driverului
imprimantei din Windows. 
Utilizaţi EPSON Printer Utility3 pentru Mac OS X.

 Consultaţi “Accesarea programului EPSON
Printer Utility3” la pagina 129

A Asiguraţi-vă că în imprimantă este încărcat
ruloul de hârtie sau hârtie în format A4/Letter
sau mai mare.

Selectaţi sursa de hârtie corectă conform
hârtiei.

 Consultaţi “Manipularea hârtiei” la pagina
31

B Deschideţi meniul Utility al driverului
imprimantei.

C Efectuaţi clic pe Nozzle Check.

D Efectuaţi clic pe Print.

Este tipărit modelul de verificare a duzelor.
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E Verificaţi dacă în modelul de verificare a
duzelor există puncte lipsă.

Dacă nu există puncte lipsă, efectuaţi clic pe
Finish.
Dacă există puncte lipsă, efectuaţi clic pe Clean.

După tipărirea unui model de verificare a
duzelor, asiguraţi-vă că această operaţie este
finalizată înainte de a începe tipărirea datelor
sau curăţarea capului de tipărire.

Verificarea duzelor capului de
tipărire prin intermediul panoului de
control al imprimantei

A Asiguraţi-vă că în imprimantă este încărcat
ruloul de hârtie sau hârtie în format A4/Letter
sau mai mare.

Selectaţi sursa de hârtie corectă conform
hârtiei.

 Consultaţi “Manipularea hârtiei” la pagina
31

B Apăsaţi butonul  pentru a intra în modul
Menu.

C Apăsaţi butonul /  pentru a afişa TEST
PRINT, apoi apăsaţi butonul .

D Apăsaţi butonul /  pentru a afişa NOZZLE
CHECK, apoi apăsaţi butonul .

E Apăsaţi butonul  pentru a începe tipărirea
unui model de verificare a duzelor.

F Verificaţi modelul de verificare a duzelor.

Bun

Nu există puncte lipsă, prin urmare duzele nu
sunt înfundate.

Defectuos

Există puncte lipsă, prin urmare duzele sunt
înfundate. Efectuaţi curăţarea capului.

 Consultaţi “Curăţarea capului” la pagina
82
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Curăţarea capului

Dacă observaţi că datele tipărite sunt foarte şterse sau
lipsesc puncte din datele tipărite, puteţi rezolva aceste
probleme folosind utilitarul Head Cleaning pentru a
curăţa capul de tipărire, ceea ce asigură faptul că
duzele furnizează cerneală în mod corect.

Aveţi posibilitatea de a efectua curăţarea capului prin
intermediul:

❏ Calculator

❏ Panoului de control al imprimantei

Notă:
❏ Procesul de curăţare consumă simultan cerneală

din toate cartuşele de cerneală. Chiar dacă
utilizaţi numai cerneluri negre, curăţarea
capului consumă de asemenea cerneluri colorate.

❏ Nu este necesară efectuarea curăţării capului
decât dacă datele tipărite sunt neclare sau
culoarea imaginii nu este potrivită.

❏ După curăţarea capului de tipărit, imprimaţi un
model de verificare a duzelor pentru a verifica
dacă acesta este tipărit corect.

❏ Când indicatorul luminos Verificare cerneală
luminează intermitent sau este aprins, nu puteţi
curăţa capul de tipărit. Mai întâi înlocuiţi
cartuşul de cerneală cu unul nou. (Dacă rămâne
cerneală suficientă pentru curăţarea capului,
aveţi posibilitatea de a efectua curăţarea capului
prin intermediul panoului de control al
imprimantei.) 

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de
cerneală” la pagina 69

❏ Când repetaţi curăţarea capului după o perioadă
scurtă de timp, este posibil ca durata de utilizare
a rezervorului de întreţinere să se termine mai
repede datorită evaporării minime a cernelii din
rezervor.

Curăţarea capului de tipărire
folosind calculatorul

Această secţiune explică modul de curăţare a capului
de tipărire prin intermediul driverului imprimantei
din Windows. 
Utilizaţi EPSON Printer Utility3 pentru Mac OS X.

 Consultaţi “Accesarea programului EPSON
Printer Utility3” la pagina 129

A Deschideţi meniul Utility al driverului
imprimantei.

B Efectuaţi clic pe Head Cleaning.

C Efectuaţi clic pe Start.

Curăţarea capului porneşte şi durează
aproximativ 2 - 9 minute.
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D Efectuaţi clic pe Print Nozzle Check Pattern
din caseta de dialog Head Cleaning.

Confirmaţi modelul de verificare a duzelor.

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina
80

Curăţarea capului de tipărire prin
intermediul panoului de control al
imprimantei

A Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul .

B Apăsaţi butonul /  pentru a afişa NORMAL
CLEANING, apoi apăsaţi butonul .

Indicatorul luminos Alimentare începe să
lumineze intermitent şi curăţarea capului
porneşte (durează între 2 şi 9 minute.)
Curăţarea este finalizată când indicatorul
luminos Alimentare se aprinde.

Notă:
Meniul CLEANING are două submeniuri;
NORMAL CLEANING pentru efectuarea unor
curăţări normale, CLEAN COLOR PAIRS pentru
a selecta combinaţia de duze care vor fi
curăţate. Dacă puteţi specifica culoarea pe care
o veţi curăţa, selectaţi CLEAN COLOR PAIRS şi
apoi apăsaţi pe butonul  pentru a selecta
combinaţiile de culori.

 Consultaţi “MAINTENANCE ” la pagina
24

C Tipăriţi un model de verificare a duzelor şi
verificaţi rezultatul.

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina
80
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Notă:
❏ Dacă duzele sunt încă înfundate după

curăţarea capului de tipărire de câteva
ori, efectuaţi o curăţare profundă.

 Consultaţi “Curăţarea profundă” la
pagina 84

❏ Procesul de curăţare profundă consumă
mai multă cerneală decât curăţarea
normală.

❏ Dacă duzele sunt încă înfundate după
efectuarea curăţării profunde, opriţi
imprimanta şi lăsaţi-o astfel în timpul
nopţii sau o perioadă de timp mai
îndelungată, astfel încât cerneala să se
poată dizolva. 
Dacă duzele sunt încă înfundate, luaţi
legătura cu distribuitorul Epson.

❏ Dacă pe ecranul LCD apare mesajul
CLEANING ERROR, consultaţi secţiunea
următoare pentru a rezolva problema.

 Consultaţi “Mesajele de eroare de pe
ecranul LCD” la pagina 94

Curăţarea profundă

Dacă duzele sunt încă înfundate după efectuarea
curăţării capului de câteva ori, efectuaţi o curăţare
profundă.

A Apăsaţi pe butonul  pentru a intra în
meniul CLEANING.

B Selectaţi POWER CLEANING şi apoi apăsaţi pe
butonul  pentru a efectua curăţarea
profundă.

Pe panoul LCD apare mesajul PLEASE WAIT.
Finalizarea curăţării profunde durează
aproximativ 4 minute.

C Tipăriţi un model de verificare a duzelor pentru
a verifica dacă există puncte lipsă.

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina
80
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Funcţia de întreţinere automată

Această imprimantă are o funcţie de curăţare
automată şi o funcţie de fixare automată a capacelor
pentru menţinerea în permanenţă a capului de tipărire
într-o stare bună pentru a asigura o calitate optimă a
tipăririi.

Funcţia AUTO NOZZLE CHECK

Imprimanta efectuează o verificare a duzelor fără
tipărirea unui model şi, dacă există puncte lipsă, se
efectuează curăţarea automată (care durează între 2 şi
9 minute).

Funcţia AUTO NOZZLE CHECK funcţionează în
următoarele situaţii:

❏ După ce încărcarea iniţială a cernelii s-a încheiat.

❏ După curăţarea capului.

❏ Când tipărirea este pornită.

Funcţia AUTO NOZZLE CHECK poate fi utilizată dacă
tipărirea a început la momentul activării funcţiei de la
panoul de control; ON:PERIODICALLY sau ON:EVERY
JOB.
Mai mult, curăţarea automată a capului de tipărire se
efectuează în funcţie de numărul de ori definit de
dumneavoastră la panoul de control; setarea implicită
este pentru o curăţare sau trei (maximum) până când
duzele înfundate sunt curăţate. Totuşi, după curăţarea
manuală a capului de tipărire, se efectuează o curăţare
automată indiferent de setările definite la panoul de
control.

Funcţia de fixare automată a
capacelor

Fixarea automată a capacelor este o funcţie pentru
acoperirea automată a capului de tipărire cu un capac,
pentru a împiedica uscarea acestuia. Fixarea automată
a capacelor este executată în următoarele situaţii.

❏ Dacă au trecut câteva secunde de la finalizarea
tipăririi (cu alte cuvinte nu sunt trimise date
pentru tipărire)

❏ Dacă tipărirea este oprită

Verificaţi următoarele aspecte pentru a vă asigura că
pe capul de tipărire capacul este fixat corespunzător.

❏ În cazul în care capul de tipărire nu este
poziţionat pe partea dreaptă (nu are capac),
porniţi imprimanta, apoi opriţi-o din nou. La
oprirea imprimantei de la butonul , capacul
este fixat corespunzător pe cap.

❏ Dacă opriţi alimentarea atunci când se produce
blocarea hârtiei sau o eroare, iar capul de tipărire
nu are capac, porniţi din nou imprimanta. În
scurt timp, un capac este fixat automat pe capul
de tipărire. Verificaţi dacă acesta este fixat
corespunzător, apoi opriţi imprimanta.

❏ Nu mutaţi sub nicio formă capul de tipărire cu
mâna.

❏ Nu scoateţi fişa de alimentare a imprimantei
atunci când alimentarea este pornită şi nu
întrerupeţi alimentarea de la disjunctor. Capacul
de pe cap poate fi fixat necorespunzător.
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Alinierea capului de tipărire

Pentru a preveni deteriorarea calităţii tipăririi datorită
alinierii greşite a capului de tipărire, aliniaţi capul de
tipărire înainte să începeţi tipărirea datelor.

Aveţi posibilitatea de a efectua alinierea capului de
tipărire utilizând:

❏ calculator

❏ panoul de control al imprimantei

De obicei, alinierea capului de tipărire este efectuată
prin intermediul driverului imprimantei. Dacă nu
aveţi un computer sau software, utilizaţi panoul de
control al imprimantei.

Notă:
Aliniaţi capul de tipărire pentru lăţimea hârtiei
încărcate în imprimantă. Utilizaţi suporturi speciale
Epson (cu excepţia hârtiei simple) pentru care lăţimea
hârtiei este aceeaşi ca şi aceea a hârtiei utilizate
pentru tipărire.

Alinierea capului de tipărire folosind
calculatorul

A Asiguraţi-vă că în imprimantă este încărcat
ruloul de hârtie sau o coală de hârtie în format
A4/Letter sau mai mare.

 Consultaţi “Manipularea hârtiei” la pagina
31

B Deschideţi meniul Utility al driverului
imprimantei.

C Efectuaţi clic pe Print Head Alignment.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
alinierea capetelor de tipărire.
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Alinierea capului de tipărire prin
intermediul panoului de control

Selectaţi AUTO pentru a corecta automat orice aliniere
greşită a capului, pentru a obţine rezultate optime la
tipărire. 
Dacă selectaţi MANUAL, este necesară verificarea
modelului şi introducerea valorii pentru aliniere.

Notă:
Pentru alinierea automată nu poate fi folosită hârtie
simplă.

Setarea tipului şi grosimii hârtiei
Setaţi tipul hârtiei pentru suporturile speciale Epson şi
setaţi grosimea hârtiei pentru suporturile non-Epson.

A Asiguraţi-vă că în imprimantă este încărcat
ruloul de hârtie sau o coală de hârtie în format
A4/Letter sau mai mare.

Asiguraţi-vă că setaţi corect hârtia conform
hârtiei.

 Consultaţi “Manipularea hârtiei” la pagina
31

B Apăsaţi butonul  pentru a intra în modul
Menu.

C Apăsaţi butonul /  pentru a selecta HEAD
ALIGNMENT, apoi apăsaţi butonul .

D Apăsaţi butonul /  pentru a selecta PAPER
THICKNESS, apoi apăsaţi butonul .

E Setaţi tipul sau grosimea hârtiei în funcţie de
hârtia introdusă în imprimantă.

Suporturi speciale Epson:
1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
SELECT PAPER TYPE, apoi apăsaţi butonul

.
2. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
tipul de hârtie introdus în imprimantă, apoi
apăsaţi butonul .

Suporturi non-Epson:
1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
SELECT THICKNESS, apoi apăsaţi butonul . 
2. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta o
valoare pentru grosimea hârtiei între 0,1 şi 1,5
mm, apoi apăsaţi butonul .

Pentru grosimea hârtiei, consultaţi manualul
furnizat împreună cu hârtia.

F Apăsaţi butonul  de două ori pentru
suporturi non-Epson sau de trei ori pentru
suporturi speciale Epson.

Pentru alinierea capului de tipărire, consultaţi
una din secţiunile următoare.

 “Alinierea automată a capului de tipărire”
la pagina 87 

 “Alinierea manuală a capului de tipărire” la
pagina 88

Alinierea automată a capului de tipărire

A Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
ALIGNMENT, apoi apăsaţi butonul .

B Selectaţi AUTO şi apăsaţi butonul .

C Apăsaţi pe butonul /  pentru a selecta
BI-D 2-COLOR, apoi apăsaţi pe butonul .

D Pentru a tipări modelul, apăsaţi pe butonul
.

Modelul de reglare pentru ieşire este citit de
senzor şi valoarea de reglare optimă este
înregistrată automat pe imprimantă.

Dacă nu sunteţi mulţumit de rezultatul acestei
alinieri, selectaţi BI-D ALL.

Dacă nu sunteţi mulţumit de rezultatul alinierii
BI-D ALL, încercaţi UNI-D.

Aveţi şi posibilitatea să aliniaţi individual capul
de tipărire, selectând BI-D #1, BI-D #2, BI-D
#3 sau BI-D #4. Selectaţi o dimensiune de
punct de cerneală de la BI-D #1 la BI-D #4, în
funcţie de suportul media utilizat şi de modul
de tipărire pe care doriţi să îl încercaţi.
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Alinierea manuală a capului de tipărire
Deoarece există o distanţă între capul de tipărire şi
hârtie, poate surveni o aliniere greşită datorată
umidităţii sau temperaturii sau mutării bidirecţionale
a capului de tipărire. În acest caz, încercaţi mai întâi
UNI-D şi apoi BI-D 2-COLOR. Dacă doriţi să
efectuaţi o reglare foarte exactă, încercaţi BI-D ALL.

Aliniere Explicaţie

UNI-D Utilizaţi toate culorile de cerneală cu
excepţia Cyan pentru a alinia unidirec-
ţional capul de tipărire.

BI-D 2-COLOR Utilizaţi culorile de cerneală Cyan şi Vi-
vid Magenta (Magenta intens) pentru
a alinia bidirecţional capul de tipărire.

Bi-D ALL Utilizaţi toate culorile de cerneală pen-
tru a alinia bidirecţional capul de tipări-
re.

A Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
ALIGNMENT, apoi apăsaţi butonul .

B Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
MANUAL, apoi apăsaţi butonul .

C Apăsaţi pe butonul /  pentru a selecta
UNI-D şi apoi apăsaţi pe butonul .

D Pentru a tipări modelul, apăsaţi pe butonul
.

Notă:
Când tipăriţi modelul pe un suport cu coli
tăiate, este necesară pregătirea mai multor coli.
Când este tipărită prima pagină, introduceţi
coala următoare.

E Verificaţi modelul şi selectaţi numărul de set
care are cele mai mici spaţii.

F Când pe ecranul LCD apare mesajul UNI-D #1
C1, apăsaţi pe butonul /  pentru a selecta
numărul, apoi apăsaţi pe butonul .

G Setaţi numărul pentru #1 C1 - #4 VM2 şi
apăsaţi pe butonul .

H Apăsaţi butonul /  pentru a selecta BI-D
2-COLOR. Apoi apăsaţi butonul .

I Pentru a tipări modelul, apăsaţi pe butonul
.

J Verificaţi modelul şi selectaţi numărul de set
care are cele mai mici spaţii.

K Când pe ecranul LCD apare mesajul BI-D
2-COLOR #1 VM1, apăsaţi pe butonul /
pentru a selecta numărul, apoi apăsaţi pe
butonul .

L Setaţi numărul pentru #1 VM1 - #4 C2 şi
apăsaţi pe butonul .

Dacă nu sunteţi mulţumit de rezultatul acestei
alinieri, consultaţi secţiunea următoare pentru
a încerca BI-D ALL.

După setarea modelelor, apăsaţi butonul 
pentru a reveni la starea READY.

Alinierea Bi-D ALL

A Apăsaţi pe butonul /  pentru a selecta
BI-D ALL şi apoi apăsaţi pe butonul .

B Pentru a tipări modelul, apăsaţi pe butonul
.

Notă:
Când tipăriţi modelul pe un suport cu coli
tăiate, este necesară pregătirea mai multor coli.
Când este tipărită prima pagină, introduceţi
coala următoare.

C Verificaţi modelul şi selectaţi numărul de set
care are cele mai mici spaţii.

D Când pe ecranul LCD apare mesajul BI-D ALL
#1 C1, apăsaţi pe butonul /  pentru a
selecta numărul, apoi apăsaţi pe butonul .

E Setaţi numărul pentru #1 C1 - #4 C2 şi apoi
apăsaţi pe butonul .
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Curăţarea imprimantei

Pentru a menţine funcţionarea imprimantei în
condiţii optime, curăţaţi-o bine dacă se murdăreşte.

c
Atenţie:
Aveţi grijă să împiedicaţi pătrunderea apei sau a
altor materii străine în interiorul imprimantei.
Dacă umezeala, murdăria sau alte materii
pătrund în imprimantă, pe lângă faptul că
afectează calitatea tipăririi, pot cauza
scurtcircuitarea circuitelor electrice.

Curăţarea exteriorului 
imprimantei

A Scoateţi hârtia din imprimantă.

B Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită şi că
toate indicatoarele luminoase sunt stinse, apoi
scoateţi cablul de alimentare din priza electrică.

C Folosiţi o lavetă moale, curată, pentru a
îndepărta cu grijă praful sau murdăria.

În cazul în care murdăria nu poate fi astfel
înlăturată, curăţaţi-o cu o lavetă moale şi curată
îmbibată în detergent neagresiv. Ştergeţi apoi
exteriorul imprimantei cu o lavetă moale şi
uscată.

c
Atenţie:
Nu utilizaţi niciodată alcool sau
dizolvant pentru a curăţa imprimanta;
aceste substanţe chimice pot să
deterioreze componentele şi carcasa
imprimantei.

Curăţarea interiorului 
imprimantei

Dacă materialul tipărit se zgârie sau se pătează, urmaţi
paşii de mai jos pentru a curăţa petele din interiorul
imprimantei.

Curăţarea rolei

Dacă materialul tipărit se murdăreşte de cerneala de
pe rolă, urmaţi paşii de mai jos pentru a curăţa rola
prin încărcarea hârtiei simple.

A Porniţi imprimanta şi introduceţi ruloul de
hârtie.

Introduceţi un rulou de hârtie cu lăţimea de 44
inci pentru Epson Stylus Pro 9700/9710 şi cu
lăţimea de 24 inci pentru Epson Stylus Pro
7700/7710.

 Consultaţi “Utilizarea rulourilor de hârtie”
la pagina 32

B Pentru a încărca hârtia, apăsaţi butonul .

Repetaţi de câteva ori pasul 2 până când hârtia nu mai
este pătată cu cerneală. 
Tăiaţi hârtia după finalizarea curăţării.

 Consultaţi “Tăierea ruloului de hârtie” la pagina
36

Curăţarea interiorului

A Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită şi că
toate indicatoarele luminoase sunt stinse, apoi
scoateţi cablul de alimentare din priza electrică.

B Lăsaţi imprimanta să stea un minut.
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C Deschideţi capacul frontal şi utilizaţi o lavetă
moale şi curată pentru a curăţa cu grijă orice
urmă de praf sau de murdărie din interiorul
imprimantei.

Ştergeţi porţiunea gri în sensul arătat de săgeţi.
Dacă interiorul imprimantei este foarte
murdar, curăţaţi interiorul utilizând o lavetă
moale şi curată îmbibată cu detergent
neagresiv. Ştergeţi apoi interiorul imprimantei
cu o lavetă moale şi uscată.

c
Atenţie:
❏ Nu atingeţi componentele de culoare

magenta deschis (rola şi absorbţia cernelii)
din ilustraţia de mai sus; în caz contrar,
materialele tipărite se pot murdări.

❏ Nu atingeţi tuburile de cerneală aflate în
interiorul imprimantei.

D Dacă spatele unui material tipărit este
murdărit, ştergeţi cu grijă porţiunea gri.

E Dacă în platan s-au acumulat formaţiuni din
praf de hârtie, utilizaţi un obiect similar cu o
scobitoare pentru a-l îndepărta.
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Depozitarea imprimantei

La depozitarea imprimantei, aşezaţi-o pe o suprafaţă
orizontală cu cartuşele de cerneală instalate în
imprimantă.

c
Atenţie:
Imprimanta trebuie depozitată în plan
orizontal. Nu o înclinaţi, nu o sprijiniţi pe un
capăt, nu o răsturnaţi.

Dacă nu aţi utilizat imprimanta 
o perioadă lungă de timp

❏ Dacă nu aţi utilizat imprimanta o perioadă lungă
de timp, este posibil ca duzele capului de tipărire
să fie înfundate. Vă recomandăm să tipăriţi
periodic pentru a împiedica înfundarea. De
asemenea, porniţi imprimanta cel puţin o dată pe
lună şi lăsaţi-o pornită timp de câteva minute.

❏ Nu lăsaţi imprimanta fără cartuşe de cerneală; în
caz contrar, cerneala se va usca şi imprimanta nu
va putea tipări în mod corespunzător. Chiar dacă
nu folosiţi imprimanta, lăsaţi toate cartuşele de
cerneală în sloturi.

❏ Nu lăsaţi hârtia în imprimantă pentru o perioadă
de timp îndelungată; în caz contrar, rola pentru
fixarea hârtiei poate lăsa un semn pe suprafaţa
hârtiei.

Dacă nu aţi folosit imprimanta 
timp de mai mult de 6 luni

❏ La activarea funcţiei AUTO NOZZLE CHECK din
setările panoului, imprimanta verifică dacă duzele
capului de tipărire sunt înfundate şi efectuează
curăţarea automată a capului de tipărire, dacă este
necesar.

❏ Dacă nu aţi folosit imprimanta pentru o perioadă
de timp îndelungată, tipăriţi un model de
verificare a duzelor pentru a verifica dacă acestea
sunt înfundate. Dacă modelul de verificare a
duzelor nu este bun, efectuaţi curăţarea capului
înainte de tipărirea datelor. 

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina 80 
 Consultaţi “Curăţarea capului” la pagina 82 
 Consultaţi “Curăţarea profundă” la pagina 84

❏ Este necesară efectuarea curăţării capului de
câteva ori înainte ca modelul de verificare a
duzelor să fie tipărit corect. Dacă duzele sunt încă
înfundate după efectuarea curăţării capului de trei
ori, efectuaţi o curăţare profundă. 

 Consultaţi “Curăţarea capului” la pagina 82 
 Consultaţi “Curăţarea profundă” la pagina 84

❏ După efectuarea curăţării capului de câteva ori,
opriţi imprimanta şi lăsaţi-o astfel în timpul
nopţii sau o perioadă de timp mai îndelungată,
astfel încât cerneala să se poată dizolva.

❏ Dacă duzele sunt încă înfundate după respectarea
instrucţiunilor de mai sus, luaţi legătura cu
distribuitorul Epson.

Protejarea capului de tipărire

Această imprimantă are o funcţie de fixare automată a
capacelor care fixează automat un capac pe capul de
tipărire, pentru a împiedica uscarea acestuia. 
În cazul în care capul de tipărire nu are capac,
calitatea tipăririi poate scădea. Dacă nu folosiţi
imprimanta, asiguraţi-vă că aţi mutat capul de tipărire
la extremitatea din dreapta astfel încât capacul să fie
fixat pe acesta. 

 Consultaţi “Funcţia de fixare automată a
capacelor” la pagina 85
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Transportarea
imprimantei

La transportarea imprimantei, împachetaţi la loc
imprimanta utilizând materialele de ambalare şi cutia
originale pentru a o proteja contra şocului şi vibraţiilor.

c
Atenţie:
❏ Nu scoateţi cartuşele de cerneală; în caz

contrar, este posibil ca duzele capului de
tipărire să se usuce sau ca cerneala să curgă
din cartuş.

❏ Procedaţi cu atenţie pentru a nu atinge
componentele decât dacă este necesar; în caz
contrar, este posibilă deteriorarea
imprimantei.

Reîmpachetarea imprimantei

A Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablurile,
ca de exemplu cablul de alimentare.

B Scoateţi ruloul de hârtie şi adaptorul pentru
suporturi tip rulou dacă acestea se află în
imprimantă.

C Scoateţi coşul pentru hârtie, dacă este instalat.

D Scoateţi unitatea opţională de bobinare şi
preluare automată dacă este instalată.

E Deschideţi capacul frontal pentru a instala
materialul protector pentru fixarea capului de
tipărire, apoi închideţi capacul.

 Consultaţi Ghidul de instalare

Transportarea imprimantei

La transportarea imprimantei, asiguraţi-vă că
împachetaţi la loc imprimanta utilizând materialele de
ambalare şi cutia originale.

c
Atenţie:
❏ La mutarea sau transportarea imprimantei,

menţineţi-o în plan orizontal. Nu o înclinaţi,
nu o sprijiniţi pe un capăt, nu o răsturnaţi.
Această acţiune poate cauza curgerea
cernelii în interiorul imprimantei. De
asemenea, funcţionarea corespunzătoare a
imprimantei după mutare sau transportare
nu poate fi garantată.

❏ La transportarea imprimantei, împachetaţi
la loc imprimanta utilizând materialele de
ambalare şi cutia originale pentru a o
proteja contra şocului şi vibraţiilor.

❏ La mutarea sau transportarea acestui
produs echipat cu postament pe o suprafaţă
neuniformă, ridicaţi imprimanta şi
transportaţi-o în mână.

❏ La mutarea sau transportarea acestui
produs echipat cu postament, verificaţi apoi
strângerea corespunzătoare a tuturor
şuruburilor postamentului.
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Instalarea imprimantei după 
transport

Paşii necesari pentru a instala imprimanta după
transportarea acesteia sunt aproape identici cu paşii
urmaţi când aţi instalat imprimanta pentru prima
dată. Când configuraţi din nou imprimanta, consultaţi
Ghidul de instalare.

A Asiguraţi-vă că locaţia de instalare este
corespunzătoare.

 Consultaţi "Alegerea unei locaţii pentru
imprimantă" din Ghidul de instalare

B Conectaţi cablul de alimentare la priza electrică
şi porniţi imprimanta.

 Consultaţi "Instalarea" din Ghidul de
instalare

C Efectuaţi o verificare a duzelor pentru a verifica
dacă există puncte lipsă.

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina
80

D Efectuaţi alinierea capului de tipărire pentru a
asigura calitatea tipăririi.

 Consultaţi “Alinierea capului de tipărire” la
pagina 86
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Rezolvarea problemelor

Mesajele de eroare de pe ecranul LCD

Mesaje de eroare

Mesajele sunt fie mesaje de stare, fie mesaje de eroare. Multe dintre problemele uzuale ale imprimantei pot fi
identificate prin indicatoarele luminoase şi mesajele de pe ecranul LCD. Consultaţi mesajele următoare pentru a
rezolva problemele.

Mesaje de eroare referitoare la hârtie

Mesaje de eroare Descriere Ce trebuie să faceţi

PAPER OUT
LOAD PAPER

Nu s-a încărcat hârtie în im-
primantă.

Încărcaţi hârtia corect.

 Consultaţi “Utilizarea rulourilor de hârtie” la pagina
32

 Consultaţi “Utilizarea suporturilor cu coli tăiate” la
pagina 39

Butonul  a fost apăsat
fără a încărca hârtie în im-
primantă.

Apăsaţi butonul  pentru a debloca presa de hârtie,
apoi introduceţi hârtia.

Hârtia s-a terminat în timp
ce tipărirea era în curs.

Apăsaţi butonul  pentru a debloca presa de hârtie,
apoi scoateţi hârtia. Apoi, încărcaţi hârtie nouă.

PAPER RELEASED 
LOAD PAPER

Presa de hârtie este deblo-
cată.

Introduceţi hârtia, apoi apăsaţi butonul .

PAPER SKEW
LOAD PAPER PROPERLY

Hârtia nu este încărcată
drept.

❏ Este posibil ca aceasta să nu fie tipărită
corespunzător în zona tipăribilă. Verificaţi
rezultatul tipăririi.

❏ Apăsaţi butonul  pentru a debloca presa de
hârtie, apoi încărcaţi hârtia drept.

 Consultaţi “Utilizarea rulourilor de hârtie” la
pagina 32

 Consultaţi “Utilizarea suporturilor cu coli
tăiate” la pagina 39

PAPER SETTING ERROR
CHECK THE PAPER SOURCE IN THE
DRIVER SETTINGS AND LOAD PA-
PER CORRECTLY

Sursa de hârtie selectată
în driverul imprimantei şi
cea de pe panoul de con-
trol al imprimantei nu se
potrivesc.

Verificaţi setarea Source din driverul imprimantei şi de
pe panoul de control al imprimantei şi încărcaţi hârtia
corect.
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Mesaje de eroare Descriere Ce trebuie să faceţi

PAPER CUT ERROR 
REMOVE UNCUT PAPER

Hârtia nu a fost tăiată co-
rect.

❏ Apăsaţi butonul  pentru a debloca presa de
hârtie şi deschideţi capacul frontal. Apoi scoateţi
hârtia netăiată.

 Consultaţi “Probleme la încărcare sau
evacuare” la pagina 112

❏ Este posibil ca dispozitivul de tăiere a hârtiei să fie
tocit. Înlocuiţi dispozitivul de tăiere a hârtiei.

 Consultaţi “Înlocuirea dispozitivului de tăiere”
la pagina 76

CUTTER UNIT NEARING END OF 
SERVICE LIFE. RECOMMEND
REPLACING THE CUTTER UNIT

Este posibil ca dispozitivul
de tăiere a hârtiei să fie to-
cit.

Înlocuiţi dispozitivul de tăiere a hârtiei.

 Consultaţi “Înlocuirea dispozitivului de tăiere” la pa-
gina 76

PAPER ERROR
LOAD PAPER CORRECTLY
REFER TO THE MANUAL

Hârtia nu este încărcată co-
rect.

Apăsaţi butonul  pentru a debloca presa de hârtie şi
scoateţi hârtia. Apoi, încărcaţi hârtia corect.

 Consultaţi “Utilizarea rulourilor de hârtie” la pagina
32

 Consultaţi “Utilizarea suporturilor cu coli tăiate” la
pagina 39

PAPER SENSOR ERROR
PRESS THE  BUTTON
LOAD DIFFERENT PAPER

Codul de bare nu a fost ci-
tit corect.

Apăsaţi butonul  pentru a şterge eroarea sau
apăsaţi butonul  pentru a debloca presa de hârtie,
pentru încărcarea unui alt tip de hârtie.

 Consultaţi “Utilizarea rulourilor de hârtie” la pagina
32

 Consultaţi “Utilizarea suporturilor cu coli tăiate” la
pagina 39

PAPER LOW Ruloul de hârtie este aproa-
pe consumat.

Înlocuiţi ruloul de hârtie cu unul nou.

 Consultaţi “Utilizarea rulourilor de hârtie” la pagina
32

BORDERLESS ERROR
LOAD A SUPPORTED PAPER SIZE
OR LOAD PAPER CORRECTLY

Hârtia instalată nu este
compatibilă cu tipărirea
fără margini.

Apăsaţi butonul  pentru a revoca lucrările şi apoi
evacuaţi hârtia. Apoi încărcaţi un format de hârtie diferit.

 Consultaţi “Utilizarea rulourilor de hârtie” la pagina
32

 Consultaţi “Utilizarea suporturilor cu coli tăiate” la
pagina 39

 Consultaţi “Informaţii despre hârtie” la pagina 179

Formatul suporturilor cu
coli tăiate nu este identifi-
cat corespunzător.

Dacă hârtia este şifonată sau slăbită, imprimanta nu poa-
te identifica formatul hârtiei în mod corespunzător. În
acest caz, îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca în impri-
mantă.

 Consultaţi “Utilizarea suporturilor cu coli tăiate” la
pagina 39

Hârtia nu este încărcată co-
rect.

Încărcaţi hârtia corect în imprimantă.

 Consultaţi “Utilizarea rulourilor de hârtie” la pagina
32

 Consultaţi “Utilizarea suporturilor cu coli tăiate” la
pagina 39
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Mesaje de eroare Descriere Ce trebuie să faceţi

PAPER EJECT ERROR
REMOVE PAPER FROM PRINTER

Ruloul de hârtie este folo-
sit cu modul Coală.

Apăsaţi butonul  pentru a debloca presa de hârtie,
apoi scoateţi hârtia.

PAPER SIZE ERROR
LOAD CORRECT PAPER SIZE

Formatul hârtiei încărcate
nu se potriveşte cu dimen-
siunea datelor.

Potriviţi formatul hârtiei încărcate cu dimensiunea date-
lor.

PAPER JAM
REMOVE PAPER

Hârtia este blocată. Scoateţi hârtia blocată.

 Consultaţi “Probleme la încărcare sau evacuare” la
pagina 112
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Mesaje de eroare referitoare la imprimantă

Mesaje de eroare Descriere Ce trebuie să faceţi

FRONT COVER OPEN
CLOSE FRONT COVER

Capacul frontal este des-
chis.

Închideţi capacul frontal.

INK COVER OPEN
CLOSE RIGHT INK COVER

Capacul compartimentu-
lui de cerneală este des-
chis.

Închideţi capacul compartimentului de cerneală.

CANNOT OPEN INK COVER
IS ANYTHING OBSTRUCTING
THE RIGHT INK COVER? 
PRESS INK COVER OPEN BUTTON

Capacul compartimentu-
lui de cerneală nu poate fi
deschis.

Eliminaţi orice obiect care obstrucţionează capacul com-
partimentului de cerneală. Apoi, apăsaţi din nou buto-
nul .

F/W INSTALL ERROR
UPDATE FAILED 
RESTART THE PRINTER

Imprimanta nu a reuşit să
actualizeze firmware-ul.

Opriţi imprimanta, apoi reporniţi-o. Apoi, actualizaţi
firmware-ul utilizând din nou EPSON LFP Remote Panel
2.

PRINTER ERROR
RESTART THE PRINTER

Imprimanta trebuie repor-
nită în timpul recuperării
din eroare.

Opriţi imprimanta, iar după puţin timp porniţi-o din nou.

COMMAND ERROR
CHECK DRIVER SETTINGS

Imprimanta primeşte date
care nu sunt compatibile
cu aceasta.

Opriţi tipărirea, şi apăsaţi butonul  pentru a revo-
ca lucrarea şi a reseta imprimanta.

Imprimanta primeşte date
cu o comandă greşită.

Driverul de imprimantă in-
stalat nu este cel potrivit
pentru imprimantă.

Opriţi tipărirea, şi apăsaţi butonul  pentru a revo-
ca lucrarea şi a reseta imprimanta. Apoi asiguraţi-vă că
driverul de imprimantă instalat este cel corect.
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Mesaje de eroare referitoare la întreţinere

Mesaje de eroare Descriere Ce trebuie să faceţi

PAPER SENSOR ERROR
PRESS THE  BUTTON
LOAD THE CORRECT PAPER
REFER TO THE MANUAL

Hârtia încărcată nu este po-
trivită pentru alinierea ca-
pului de tipărire.

Pentru a şterge eroarea, apăsaţi butonul . Apăsaţi
butonul  pentru a debloca presa de hârtie şi apoi
încărcaţi hârtia care se potriveşte cu tipul de suport selec-
tat pentru alinierea capului de tipărire.

 Consultaţi “Alinierea capului de tipărire” la pagina
86

CLEANING ERROR
AUTOMATIC HEAD
CLEANING FAILED
RETRY?
YES
NO

Curăţarea automată a ca-
pului a fost efectuată, dar
duzele continuă să fie în-
fundate.
(Acest mesaj este afişat
dacă la pornirea tipăririi
curăţarea automată capu-
lui de tipărire a fost efec-
tuată de trei ori (maxi-
mum).)

Apăsaţi butonul  pentru a şterge eroarea şi efec-
tuaţi din nou curăţarea.

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina 80

În cazul în care curăţarea nu porneşte, opriţi tipărirea
prin intermediul computerului, apoi opriţi şi porniţi din
nou imprimanta.

SOME NOZZLES ARE CLOGGED Curăţarea automată a ca-
pului la începerea tipăririi
a fost efectuată o dată sau
de două ori, dar duzele
sunt încă înfundate. Acest
mesaj continuă să apară
până când duzele înfunda-
te sunt curăţate. Însă în
acest moment puteţi con-
tinua tipărirea.

Tipăriţi modelul de verificare a duzelor şi verificaţi dacă
în modelul de verificare a duzelor există puncte lipsă.
Dacă identificaţi puncte lipsă, efectuaţi curăţarea capului.

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina 80

CLEANING ERROR
NOT ENOUGH INK
CONTINUE CLEANING? 
YES (RECOMMENDED) 
NO

Nu există cerneală sufi-
cientă pentru a efectua
curăţarea.

Cu un clic pe YES, este afişat mesajul de înlocuire a cartu-
şului de cerneală. Pentru a continua tipărirea, înlocuiţi
cartuşul de cerneală cu unul nou.

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagi-
na 69

CLEANING ERROR
NOT ENOUGH EMPTY SPACE
IN MAINT TANK 
CONTINUE CLEANING? 
YES (RECOMMENDED) 
NO

Nu există spaţiu suficient
în rezervorul de întreţine-
re pentru efectuarea
curăţării.

Cu un clic pe YES, este afişat mesajul de înlocuire a rezer-
vorului de întreţinere. Pentru a continua tipărirea, înlocui-
ţi rezervorul de întreţinere cu unul nou.

 Consultaţi “Înlocuirea rezervorului de întreţinere” la
pagina 74

INK TOO LOW TO CLEAN
REPLACE INK CARTRIDGE

Nu există cerneală sufi-
cientă pentru a efectua
curăţarea.

Înlocuiţi cartuşul de cerneală cu unul nou.

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagi-
na 69

INK TOO LOW TO CLEAN
THE CARTRIDGE BEING USED CAN
BE INSTALLED AGAIN FOR PRINTING

Nu există cerneală sufi-
cientă pentru a efectua
curăţarea.

Înlocuiţi cartuşul de cerneală cu unul nou.

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagi-
na 69

NO CARTRIDGE
INSTALL INK CARTRIDGE

Nu este instalat niciun car-
tuş de cerneală sau este
posibil ca acesta să nu se
potrivească.

Instalaţi corect cartuşul de cerneală. Nu reinstalaţi cartu-
şul de cerneală care a generat eroarea.

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagi-
na 69

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Rezolvarea problemelor

98



Mesaje de eroare Descriere Ce trebuie să faceţi

INK CARTRIDGE
INK LOW REPLACE INK CARTRIDGE

Cartuşul de cerneală este
gol.

Înlocuiţi cartuşul de cerneală cu unul nou.

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagi-
na 69

INK LOW Cartuşul de cerneală este
aproape gol.

Se apropie momentul în care este necesară înlocuirea car-
tuşului de cerneală.

 Consultaţi “Despre cartuşele de cerneală” la pagina
71

INK CARTRIDGE ERROR
REPLACE CARTRIDGE

Cartuşul de cerneală este
defect. Există posibilitatea
unui contact incorect sau
a unei condensări în cartuş.

❏ Scoateţi cartuşul de cerneală, apoi reinstalaţi-l. Dacă
acest mesaj apare şi după reinstalarea cartuşului de
cerneală, înlocuiţi-l cu unul nou. (Nu reinstalaţi
cartuşul de cerneală care a generat eroarea.)

 Consultaţi “Despre cartuşele de cerneală” la
pagina 71

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la
pagina 73

❏ În interiorul cartuşului de cerneală poate surveni
fenomenul de condensare, prin urmare lăsaţi-l la
temperatura camerei timp de cel puţin patru ore
înainte de instalarea cartuşului de cerneală.

 Consultaţi “Note privind înlocuirea cartuşelor
de cerneală” la pagina 72

NO MAINTENANCE TANK
INSTALL THE LEFT SIDE MAINTE-
NANCE TANK

Rezervorul de întreţinere
nu este montat în impri-
mantă.

Instalaţi rezervorul de întreţinere.

 Consultaţi “Înlocuirea rezervorului de întreţinere” la
pagina 74

NO MAINTENANCE TANK
INSTALL THE RIGHT SIDE MAINTE-
NANCE TANK

NOT ENOUGH EMPTY SPACE
REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTE-
NANCE TANK

În rezervorul de întreţine-
re nu mai este suficient
spaţiu disponibil, prin ur-
mare curăţarea nu poate fi
efectuată.

Înlocuiţi rezervorul de întreţinere respectiv cu unul nou.

 Consultaţi “Înlocuirea rezervorului de întreţinere” la
pagina 74

REPLACE MAINTENANCE TANK
SOON

Rezervorul de întreţinere
se apropie de sfârşitul du-
ratei sale de funcţionare.

Deşi puteţi continua tipărirea, este necesară înlocuirea
rezervorului de întreţinere cu unul nou cât mai repede
posibil.

 Consultaţi “Înlocuirea rezervorului de întreţinere” la
pagina 74

MAINTENANCE TANK ERROR
REPLACE THE LEFT SIDE MAINTE-
NANCE TANK

Rezervorul de întreţinere
instalat nu funcţionează
normal datorită uneia din
problemele de mai jos.
1. Are o defecţiune.
2. Este posibil să existe o
conexiune proastă la rezer-
vorul de întreţinere.

Montaţi corect rezervorul de întreţinere. Dacă survine
aceeaşi eroare, înlocuiţi rezervorul de întreţinere cu unul
nou.

 Consultaţi “Înlocuirea rezervorului de întreţinere” la
pagina 74

MAINTENANCE TANK ERROR
REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTE-
NANCE TANK
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MAINTENANCE TANK
REPLACE THE LEFT SIDE MAINTE-
NANCE TANK

Rezervorul de întreţinere
este la sfârşitul duratei sa-
le de funcţionare.

Înlocuiţi rezervorul de întreţinere cu unul nou.

 Consultaţi “Înlocuirea rezervorului de întreţinere” la
pagina 74

MAINTENANCE TANK
REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTE-
NANCE TANK

WRONG MAINT. TANK RIGHT SIDE
MAINT. TANK WRONG TYPE
INSERT CORRECT TANK

Rezervorul de întreţinere
instalat nu este un model
original care poate fi utili-
zat cu această imprimantă.

Instalaţi un rezervor de întreţinere care să poată fi utilizat
cu această imprimantă.

 Consultaţi “Înlocuirea rezervorului de întreţinere” la
pagina 74WRONG MAINT. TANK LEFT SIDE

MAINT. TANK WRONG TYPE
INSERT CORRECT TANK

INK CARTRIDGE
PLEASE USE GENUINE EPSON INK
CARTRIDGES

Este instalat un cartuş de
cerneală non-Epson.

Înlocuiţi cartuşul de cerneală cu unul original Epson.

 Consultaţi “Despre cartuşele de cerneală” la pagina
71

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagi-
na 73

INK CARTRIDGE
NON-GENUINE CARTRIDGE!
QUALITY OF NON-GENUINE
INK MAY VARY

NON-GENUINE CARTRIDGE 
MAY NOT PERFORM AT
OPTIMUM. CONTINUE?

DECLINE
ACCEPT

Este instalat un cartuş de
cerneală non-Epson.

Selectaţi DECLINE pentru a înlocui cartuşul de cerneală
cu unul original Epson. Selectarea opţiunii ACCEPT poate
anula garanţia EPSON.

 Consultaţi “Despre cartuşele de cerneală” la pagina
71

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagi-
na 73

INK CARTRIDGE ERROR
PLEASE INSTALL THE CORRECT
CARTRIDGE

S-a instalat un cartuş de
cerneală care nu poate fi
utilizat cu această impri-
mantă.

Scoateţi cartuşul de cerneală, apoi instalaţi un cartuş de
cerneală care poate fi utilizat cu această imprimantă.

 Consultaţi “Despre cartuşele de cerneală” la pagina
71

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagi-
na 73

NOZZLE CLOG DETECTED
NOT ENOUGH INK
CONTINUE CLEANING? 
YES (RECOMMENDED)
NO

Nu există cerneală sufi-
cientă pentru a efectua
curăţarea.

Cu un clic pe YES, este afişat mesajul de înlocuire a cartu-
şului de cerneală. Pentru a continua tipărirea, înlocuiţi
cartuşul de cerneală cu unul nou.

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagi-
na 69

NOZZLE CLOG DETECTED
NOT ENOUGH EMPTY SPACE
IN MAINT TANK 
CONTINUE CLEANING? 
YES (RECOMMENDED)
NO

Nu există spaţiu suficient
în rezervorul de întreţine-
re pentru efectuarea
curăţării.

Cu un clic pe YES, este afişat mesajul de înlocuire a rezer-
vorului de întreţinere. Pentru a continua tipărirea, înlocui-
ţi rezervorul de întreţinere cu unul nou.

 Consultaţi “Înlocuirea rezervorului de întreţinere” la
pagina 74
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Mesaje de eroare referitoare la componentele opţionale

Mesaje de eroare Descriere Ce trebuie să faceţi

TAKE-UP DISCONNECTED
SET AUTO TAKE-UP REEL SYSTEM
IN PRINTER AND RESTART THE PRIN-
TER

Unitatea de bobinare şi pre-
luare automată nu este insta-
lată corect în imprimantă.

Opriţi imprimanta, apoi instalaţi corect unitatea de bo-
binare şi preluare automată.

 Consultaţi “Utilizarea unităţii de bobinare şi pre-
luare automată (numai pentru Epson Stylus Pro
9700/9710)” la pagina 47

TAKE-UP DISCONNECTED
AUTO TAKE-UP REEL UNIT IS DIS-
CONNECTED
DO YOU CONTINUE?
NO
YES

Unitatea de bobinare şi pre-
luare automată nu este insta-
lată corect în imprimantă.

Selectaţi NO şi opriţi imprimanta, apoi instalaţi corect
unitatea de bobinare şi preluare automată. Dacă selec-
taţi YES, hârtia este evacuată fără a utiliza unitatea de
bobinare şi preluare automată.

 Consultaţi “Utilizarea unităţii de bobinare şi pre-
luare automată (numai pentru Epson Stylus Pro
9700/9710)” la pagina 47

TAKE-UP ERROR
CHECK THE STATUS OF AUTO TA-
KE-UP REEL UNIT AND RESTART
THE PRINTER

Ruloul de hârtie nu este
încărcat corect în unitatea
de bobinare şi preluare au-
tomată.

Apăsaţi butonul  pentru a debloca presa de hâr-
tie, apoi încărcaţi corect ruloul de hârtie în unitatea de
bobinare şi preluare automată.

 Consultaţi “Utilizarea unităţii de bobinare şi pre-
luare automată (numai pentru Epson Stylus Pro
9700/9710)” la pagina 47

TAKE-UP ERROR
IS ANYTHING OBSTRUCTING THE
TAKE-UP REEL SENSOR SYSTEM? 
LOAD PAPER AGAIN

Unitatea de bobinare şi pre-
luare automată nu înfăşoară
hârtia.

Asiguraţi-vă că nu există obstrucţii la sistemul de sen-
zori. Apăsaţi pe butonul  pentru a debloca presa
de hârtie, apoi încărcaţi corect hârtia în unitatea de
bobinare şi preluare automată.
Dacă nu este nicio hârtie blocată, acţionaţi comutato-
rul automat pentru a închide unitatea de bobinare şi
preluare automată şi apoi închideţi şi deschideţi impri-
manta.

 Consultaţi “Utilizarea unităţii de bobinare şi pre-
luare automată (numai pentru Epson Stylus Pro
9700/9710)” la pagina 47

Apeluri de service / Apeluri de întreţinere

Mesaje de eroare Descriere Ce trebuie să faceţi

MAINTENANCE REQUEST 
CODE NNNN
REFER TO THE MANUAL

O piesă din imprimantă se
apropie de sfârşitul dura-
tei sale de viaţă.

Notaţi codul şi luaţi legătura cu distribuitorul.

 Consultaţi “Când cererea de întreţinere survine”
la pagina 102
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Mesaje de eroare Descriere Ce trebuie să faceţi

CALL FOR SERVICE
CODE NNNN
POWER OFF AND THEN ON.
IF THIS DOESN’T WORK,
NOTE THE CODE AND CALL
FOR SERVICE

Dacă apare numărul 3000,
cablul de alimentare nu es-
te conectat corect la priza
electrică sau la priza de
c.a. a imprimantei

Opriţi imprimanta. Conectaţi corect cablul de alimen-
tare la priza electrică sau la priza de c.a. a impriman-
tei. Apoi, porniţi şi opriţi imprimanta de câteva ori.
Dacă acest mesaj apare din nou pe ecranul LCD, luaţi
legătura cu distribuitorul.

 Consultaţi “Când apelul de service are loc” la pa-
gina 102

A survenit o eroare fatală. Opriţi imprimanta, lăsaţi-o să stea o perioadă, apoi
reporniţi-o. Dacă acest mesaj reapare pe afişajul LCD,
notaţi codul şi luaţi legătura cu distribuitorul.

 Consultaţi “Când apelul de service are loc” la pa-
gina 102

Când cererea de întreţinere survine

O cerere de întreţinere vă avertizează să înlocuiţi consumabilele cu unele noi în curând. Dacă pe panoul LCD este
afişat mesajul MAINTENANCE REQUEST NNNN, contactaţi distribuitorul şi comunicaţi codul cererii de întreţinere.
În cazul în care continuaţi să utilizaţi imprimanta, survine eroarea la apelul de service.

Când apelul de service are loc

Un apel de service survine atunci când:

❏ Cablul de alimentare nu este conectat corect la priza electrică sau la conectorul de alimentare al imprimantei.

❏ A survenit o eroare fatală.

Când apelul de service s-a produs, pe ecran este afişat mesajul CALL FOR SERVICE, CODE NNNN şi imprimanta se
opreşte din tipărire. Opriţi imprimanta, apoi verificaţi dacă cablul de alimentare este conectat corect la priza
electrică sau la conectorul de alimentare al imprimantei. Conectaţi corect cablul de alimentare şi apoi porniţi
imprimanta. Dacă mesajul de service este anulat, puteţi continua să utilizaţi imprimanta. Dacă pe ecranul LCD
este afişat acelaşi apel de service, contactaţi distribuitorul pentru asistenţă. Comunicaţi-i codul apelului de service,
care este "NNNN".
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Depanarea

Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece imprimanta nu 
funcţionează)

Cauză Ce trebuie să faceţi

Imprimanta nu porneşte. Cablul de alimentare este conectat la priza electrică sau la imprimantă?
Asiguraţi-vă că aţi conectat bine cablul de alimentare la imprimantă.

Există probleme la priza electrică?
Asiguraţi-vă că priza funcţionează încercând să conectaţi cablul de alimentare al unui
alt produs electric.

Driverul imprimantei nu este insta-
lat corespunzător (Windows).

Pictograma imprimantei se află în folderul Printers and Faxes sau Printers?
❏ Da

Driverul imprimantei este instalat. Verificaţi portul, aşa cum este descris la
elementul următor.

❏ Nu
Driverul imprimantei nu este instalat. Instalaţi driverul imprimantei. 

 Consultaţi Ghidul de instalare

Setarea pentru portul imprimantei corespunde cu portul de conectare a
imprimantei?
Verificaţi portul imprimantei.

Efectuaţi clic pe fila Ports din caseta de dialog Properties a driverului imprimantei şi
verificaţi portul imprimantei.

❏ [USBxxx] (x reprezintă numărul portului) pentru conexiunea USB

❏ O adresă IP corectă pentru conexiunea la reţea

Dacă aceasta nu este indicată, driverul imprimantei nu este instalat corespunzător.
Dezinstalaţi driverul imprimantei şi reinstalaţi-l.

 Consultaţi “Dezinstalarea driverului imprimantei” la pagina 123

Driverul imprimantei nu este insta-
lat corespunzător (Mac OS X).

Imprimanta este adăugată în lista cu imprimante?
Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:

1. Efectuaţi dublu clic pe pictograma pentru hard disc.

2. Efectuaţi dublu clic pe folderul Applications, apoi efectuaţi dublu clic pe folderul
Utility.

3. Efectuaţi dublu clic pe pictograma Printer Setup Utility.

Dacă numele imprimantei nu este afişat, consultaţi următoarele informaţii pentru a
adăuga imprimanta.

Pentru Mac OS X 10.5:

1. Efectuaţi dublu clic pe pictograma pentru hard disc.

2. Efectuaţi dublu clic pe folderul Applications, apoi efectuaţi dublu clic pe folderul
System Preferences.

3. Efectuaţi dublu clic pe pictograma Printer & Fax.

Dacă numele imprimantei nu este afişat, consultaţi următoarele informaţii pentru a
adăuga imprimanta.
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Cauză Ce trebuie să faceţi

Imprimanta nu este conectată co-
rect la computer.

Cablul este conectat corect?
Asiguraţi-vă că aţi conectat ferm cablul de interfaţă în mufa corespunzătoare a
computerului. De asemenea, asiguraţi-vă că acesta nu este rupt sau îndoit. Dacă aveţi
un cablu de rezervă, încercaţi să îl conectaţi.

Specificaţiile pentru cablul de interfaţă corespund cu specificaţiile pentru
computer?
Verificaţi dacă specificaţiile cablului de interfaţă corespund cu specificaţiile pentru
imprimantă şi pentru computer.

 Consultaţi “Cerinţe pentru conexiune” la pagina 195

Cablul de interfaţă este conectat direct la computer?
Asiguraţi-vă că aţi conectat direct cablul de interfaţă la computer, fără să treacă
printr-un alt dispozitiv precum un dispozitiv de comutare a imprimantelor sau un
prelungitor.

Dacă utilizaţi un hub USB, acesta este folosit în mod corespunzător?
În specificaţiile pentru USB, este posibilă legarea în mod "daisy-chain" la cel mult cinci
hub-uri USB. Totuşi, vă recomandăm să conectaţi imprimanta la primul hub conectat
direct la computer. De asemenea, este posibil ca unele hub-uri să provoace o
funcţionare instabilă. Dacă survin probleme, conectaţi imprimanta direct la portul USB
al computerului.

Hub-ul USB este identificat corect? (Windows)
Asiguraţi-vă că hub-ul USB este identificat corect de computer. Dacă hub-ul USB este
identificat corect, deconectaţi toate hub-urile USB de la portul USB al computerului, şi
apoi conectaţi conectorul USB al imprimantei direct la portul USB al computerului.
Contactaţi producătorul hub-ului USB referitor la funcţionarea acestuia.

Tipărirea nu este disponibilă în me-
diul de reţea.

Setările de reţea sunt corecte?
Contactaţi administratorul de reţea pentru setările de reţea.

Conectaţi imprimanta direct la computer folosind un cablu USB, apoi încercaţi să
tipăriţi.
Dacă puteţi tipări prin intermediul USB, există probleme în mediul de reţea. Contactaţi
administratorul de sistem sau consultaţi manualul pentru sistemul reţelei. Dacă
tipărirea nu poate fi efectuată, consultaţi secţiunea corespunzătoare din acest manual.

Imprimanta prezintă o eroare. Confirmaţi dacă au survenit erori la imprimantă prin verificarea indicatoarelor
luminoase şi mesajelor de pe panoul de control al imprimantei.

 Consultaţi “Indicatoarele luminoase” la pagina 14

 Consultaţi “Mesajele de eroare de pe ecranul LCD” la pagina 94

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Rezolvarea problemelor

104



Cauză Ce trebuie să faceţi

Imprimanta se opreşte din tipărire. Starea cozii de aşteptare pentru tipărire este "paused"? (oprită temporar)
(Windows)
Dacă opriţi tipărirea sau imprimanta se opreşte din tipărire din cauza unor probleme,
starea cozii de aşteptare pentru tipărire devine "paused" (oprită temporar). Tipărirea nu
poate fi efectuată în aceste condiţii. 
Efectuaţi dublu clic pe pictograma imprimantei din folderul Printers şi selectaţi Pause
Printing din meniul Printer pentru a debifa caseta de validare.

Starea Print Center sau Printer Setup Utility este "Pausing"? (Oprită temporar")
(Mac OS X)
Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:

Dacă efectuaţi clic pe Stop Jobs din Printer Setup Utility, imprimanta nu porneşte
tipărirea până când nu este deblocată.

1. Efectuaţi dublu clic pe folderul Applications, apoi efectuaţi dublu clic pe folderul
Utility. Apoi, efectuaţi dublu clic pe pictograma Printer Setup Utility.

2. Efectuaţi dublu clic pe imprimanta oprită temporar.

3. Efectuaţi clic pe lucrarea oprită temporar, apoi efectuaţi clic pe Start Jobs.

Dacă în Dock (Spaţiu de andocare) este afişat mesajul Print Center sau Printer Setup
Utility, puteţi urma paşii de mai jos.

1. În Dock, efectuaţi clic pe pictograma Print Center sau Printer Setup Utility.

2. Efectuaţi dublu clic pe imprimanta oprită temporar.

3. Efectuaţi clic pe lucrarea oprită temporar, apoi efectuaţi clic pe Start Jobs.

Pentru Mac OS X 10.5:

Dacă efectuaţi clic pe Stop Jobs din Printer & Fax, imprimanta nu porneşte tipărirea
până când nu este deblocată.

1. Efectuaţi dublu clic pe folderul Applications, apoi efectuaţi dublu clic pe folderul
System Preferences. Apoi, efectuaţi dublu clic pe pictograma Printer & Fax.

2. Efectuaţi dublu clic pe imprimanta oprită temporar.

3. Efectuaţi clic pe lucrarea oprită temporar, apoi efectuaţi clic pe Start Jobs.

Problema nu este afişată în acest
loc.

Stabiliţi dacă problema este cauzată de driverul imprimantei sau de software-ul
aplicaţiei.
Efectuaţi o testare de tipărire de la driverul imprimantei astfel încât să puteţi stabili
dacă este corectă conexiunea între imprimantă şi computer şi dacă setările pentru
driverul imprimantei sunt corecte.

1. Asiguraţi-vă că imprimanta se află în starea READY şi încărcaţi o coală în format A4
sau mai mare.

2. Din meniul Start, deschideţi folderul Printers and Faxes sau folderul Printer.

3. Efectuaţi clic dreapta pe pictograma imprimantei dorite şi selectaţi Properties.

4. În fila General, efectuaţi clic pe butonul Print Test Page.

După puţin timp, imprimanta începe să tipărească o pagină de testare.

❏ Dacă pagina de testare este tipărită corect, conexiunea între imprimantă şi
computer este corectă. Treceţi la secţiunea următoare.

❏ Dacă pagina de testare nu este tipărită corect, verificaţi din nou elementele de
mai sus.

 Consultaţi “Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece imprimanta nu
funcţionează)” la pagina 103

* " Driver Version" indicată pe pagina de testare este versiunea driverului instalat în
Windows. Nu este versiunea driverului de imprimantă Epson pe care aţi instalat-o.

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Rezolvarea problemelor

105



Imprimanta face zgomot ca şi cum ar tipări, dar nu se tipăreşte nimic

Cauză Ce trebuie să faceţi

Capul de tipărire se deplasează,
dar nu tipăreşte.
sau
Modelul de verificare a duzelor nu
se tipăreşte corect.

Dacă observaţi deplasarea capului de tipărire, dar nu se tipăreşte nimic, verificaţi
dacă mesajul MOTOR SELF ADJUSTMENT este afişat pe panoul LCD.
Imprimanta reglează motorul imprimantei. Vă rugăm să aşteptaţi fără a opri
imprimanta. După circa trei minute, imprimanta va reveni la funcţionarea normală.

În cazul în care capul de tipărire se mişcă, dar nu tipăreşte nimic, confirmaţi
funcţionarea imprimantei.
Tipăriţi un model de verificare a duzelor. Aveţi posibilitatea de a verifica funcţionarea şi
starea imprimantei fără a conecta imprimanta la computer.

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina 80

Dacă modelul de verificare a duzelor conţine puncte lipsă, efectuaţi o curăţare a
capului de tipărire.

 Consultaţi “Curăţarea capului” la pagina 82

Dacă înlocuiţi cartuşele de cerneală în timp ce imprimanta este oprită, cantitatea de
cerneală rămasă nu poate fi detectată corect, astfel încât indicatorul luminos Verificare
cerneală nu se aprinde nici atunci când cartuşul de cerneală necesită înlocuire sau când
nu puteţi tipări în mod corespunzător. Asiguraţi-vă de respectarea instrucţiunilor din
acest manual pentru a înlocui cartuşul de cerneală.

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagina 69

Imprimanta nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp?
Dacă imprimanta nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp, duzele sunt uscate şi pot
fi înfundate. Consultaţi secţiunea următoare.

 “Dacă nu aţi folosit imprimanta timp de mai mult de 6 luni” la pagina 91
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Rezultatele tipăririi nu arată conform aşteptărilor

Cauză Ce trebuie să faceţi

Calitatea tipăririi este slabă, neuni-
formă, prea deschisă sau prea în-
chisă.

Duzele capului de tipărire sunt înfundate?
Dacă duzele sunt înfundate, calitatea tipăririi este redusă. Tipăriţi un model de
verificare a duzelor.

Dacă înlocuiţi cartuşele de cerneală în timp ce imprimanta este oprită, cerneala rămasă
nu poate fi detectată corect, astfel încât indicatorul luminos Verificare cerneală nu se
aprinde nici atunci când cartuşul de cerneală necesită înlocuire sau când nu puteţi
tipări în mod corespunzător. Asiguraţi-vă de respectarea instrucţiunilor din acest
manual pentru a înlocui cartuşul de cerneală.

 Consultaţi “Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagina 69

Există un spaţiu în capul de tipărire în timpul tipăririi bidirecţionale?
La tipărirea bidirecţională, capul de tipărire tipăreşte mişcându-se spre stânga şi
dreapta. În cazul în care capul de tipărire este aliniat greşit, liniile drepte pot fi tipărite
cu o aliniere greşită şi spaţii. Dacă liniile drepte verticale sunt aliniate greşit la tipărirea
bidirecţională, reglaţi spaţiul.

 Consultaţi “Alinierea capului de tipărire” la pagina 86

Utilizaţi un cartuş de cerneală Epson original?
Dacă utilizaţi un cartuş de cerneală non-Epson, documentele tipărite se pot murdări
sau culoarea imaginii tipărite poate fi modificată deoarece cerneala rămasă nu este
detectată corect. Asiguraţi-vă că folosiţi un cartuş de cerneală corespunzător.

Utilizaţi un cartuş de cerneală vechi?
Calitatea tipăririi scade dacă este utilizat un cartuş de cerneală vechi. Înlocuiţi cartuşul
de cerneală vechi cu unul nou. Asiguraţi-vă că utilizaţi cartuşul de cerneală înainte de
data expirării (la şase luni după instalarea în imprimantă).

Setarea pentru tipul de suport este corectă?
Dacă hârtia selectată în meniul Main (Windows) sau în caseta de dialog Print Settings
(Mac OS X) nu corespunde cu hârtia încărcată în imprimantă, aceasta afectează
calitatea tipăririi. Asiguraţi-vă că setarea pentru tipul de suport corespunde cu hârtia
încărcată în imprimantă.

Aţi selectat Speed pentru Print Quality?
Calitatea tipăririi poate scădea când selectaţi Speed în loc de Quality. Dacă doriţi să
îmbunătăţiţi calitatea tipăririi, selectaţi Quality pentru setarea Print Quality din meniul
Main.

Aţi efectuat setările pentru reglarea culorilor?
Culoarea este reprodusă în mod diferit deoarece dispozitivele de ieşire (cum ar fi
afişajul, imprimanta) sunt diferite. Pentru a reduce diferenţele de culoare între
dispozitive, efectuaţi reglarea culorilor. 

 Consultaţi “Utilizarea gestionării culorilor” la pagina 172
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Cauză Ce trebuie să faceţi

Calitatea tipăririi este slabă, neuni-
formă, prea deschisă sau prea în-
chisă.

Aţi comparat rezultatul tipăririi cu imaginea de pe monitorul de afişare?
Deoarece monitoarele şi imprimantele produc culorile în moduri diferite, culorile
tipărite nu corespund întotdeauna perfect cu culorile de pe ecran.

❏ Televizoarele şi monitoarele produc o gamă de culori prin combinarea a 3 culori
cunoscute drept cele 3 culori primare din lumină, roşu (R), verde (G) şi albastru (B).
Dacă niciuna dintre culori nu străluceşte, rezultatul este negru, iar când toate cele
3 culori strălucesc, rezultatul este alb.

❏ Totuşi, tiparul adânc în culori şi imprimantele color folosesc o combinaţie a celor 3
culori primare din pigmenţi, galben (Y), magenta (M) şi cyan (C). Dacă nu este
aplicată nicio culoare, rezultatul este alb, iar când toate cele 3 culori sunt îmbinate
uniform, rezultatul este negru.

❏ Tipărirea unei imagini scanate necesită modificări ale imaginii originale (CMY)
pentru monitor (RGB) şi apoi pentru tipărire (CMY), făcând şi mai dificilă potrivirea
culorilor. În acest caz, potrivirea culorilor între dispozitive este realizată de ICM
(Windows) sau ColorSync (Mac OS X).

Când utilizaţi un sistem de gestionare a culorilor cum ar fi ICM (Windows) sau
ColorSync (Mac OS X), setaţi un profil pentru monitor?
Pentru o gestionare corespunzătoare, dispozitivele de intrare şi aplicaţiile utilizate
trebuie să fie compatibile cu ICM (Windows) sau ColorSync (Mac OS X). De asemenea,
este necesară setarea profilului pentru monitorul utilizat.

Aţi deschis capacul frontal în timpul tipăririi?
În cazul în care capacul frontal este deschis în timpul tipăririi, carul se opreşte brusc,
generând un caracter neregulat al culorilor. Nu deschideţi capacul frontal în timpul
tipăririi.

Pe ecranul LCD apare mesajul INK LOW?
Calitatea tipăririi poate scădea când cerneala este aproape consumată. Înlocuiţi
cartuşul de cerneală cu unul nou. În cazul în care calitatea tipăririi nu este bună după
înlocuirea cartuşului de cerneală, efectuaţi curăţarea capului de câteva ori.

Culoarea nu este aceeaşi pentru
un alt tip de imprimantă.

Culorile variază în funcţie de tipul de imprimantă, datorită caracteristicilor
fiecărei imprimante.
Fiecare imprimantă diferă în funcţie de model, din punct de vedere al cernelii,
driverului imprimantei, şi profilului imprimantei, şi prin urmare şi rezultatele fiecărei
imprimante diferă uşor. Aveţi posibilitatea de a obţine culori similare prin aceeaşi
metodă de reglare a culorilor sau prin setările gamma, prin intermediul driverului
imprimantei. 

 Consultaţi “Utilizarea gestionării culorilor” la pagina 172

Pentru a potrivi culoarea cu exactitate, utilizaţi dispozitivul de măsurare a culorilor
pentru a efectua gestionarea culorilor.
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Cauză Ce trebuie să faceţi

Rezultatul tipăririi nu este corect
poziţionat pe hârtie.

Aţi specificat suprafaţa de tipărire?
Verificaţi suprafaţa de tipărire în setările aplicaţiei şi imprimantei.

Setarea pentru formatul hârtiei este corectă?
Dacă setarea pentru Paper Size şi dimensiunea reală a hârtiei nu corespund, este
posibil ca rezultatul tipăririi să nu fie dispus conform cerinţelor sau ca o parte din
acesta să fie tăiată. În acest caz, verificaţi setările de tipărire.

Hârtia este înclinată?
Dacă funcţia PAPER SKEW CHECK din setările panoului este OFF, hârtia este tipărită
chiar dacă este înclinată. În acest caz, rezultatul tipăririi nu se va afla în suprafaţa de
tipărire. Setaţi PAPER SKEW CHECK pe ON în modul Menu.

 Consultaţi “PRINTER SETUP” la pagina 22

Datele de tipărire se încadrează în lăţimea hârtiei?
Dacă imaginea de tipărit este mai mare decât lăţimea hârtiei, tipărirea se opreşte în
mod normal. Totuşi, dacă funcţia PAPER SIZE CHECK este OFF, hârtia este imprimată
chiar dacă lăţimea hârtiei este depăşită. Setaţi PAPER SIZE CHECK pe ON în modul
Menu.

 Consultaţi “PRINTER SETUP” la pagina 22

Marginea ruloului de hârtie este setată la 15 mm sau 35 mm?
Când utilizaţi rotirea automată sau când tipăriţi pe toată lăţimea paginii (tipărire în
format vertical A1 pe rulou de hârtie cu lăţimea de 24 inci, sau tipărire în format
orizontal A2), dacă ROLL PAPER MARGIN este setată la 15 mm sau 35 mm, datele care
depăşesc suprafaţa de tipărire pe partea dreaptă a hârtiei nu sunt tipărite. Definiţi
pentru ROLL PAPER MARGIN valoarea 3 mm.

 Consultaţi “PRINTER SETUP” la pagina 22

Liniile drepte din partea stângă/
dreaptă sunt neregulate.

Capul de tipărire este aliniat greşit (şi lasă spaţii)? (în timpul tipăririi bidirecţionale)
La tipărirea bidirecţională, capul de tipărire tipăreşte mişcându-se spre stânga şi
dreapta. În cazul în care capul de tipărire este aliniat greşit, liniile drepte pot fi tipărite
cu o aliniere greşită şi spaţii. Dacă liniile drepte verticale sunt aliniate greşit la tipărirea
bidirecţională, reglaţi spaţiul.

 Consultaţi “Alinierea capului de tipărire” la pagina 86

Suprafaţa tipărită este uzată sau
murdărită.

Hârtia este prea groasă sau prea subţire?
Verificaţi ca hârtia să aibă specificaţii compatibile cu această imprimantă. Pentru
informaţii referitoare la tipurile de suporturi şi setările corespunzătoare pentru tipărirea
pe hârtie provenită de la alţi producători sau pentru utilizarea unui procesor pentru
imagini raster (RIP), vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de manipulare a hârtiei sau să
contactaţi distribuitorul de hârtie sau producătorul RIP.

Capul de tipărire toceşte suprafaţa tipărită?
În cazul în care capul de tipărire toceşte suprafaţa tipărită, setaţi PLATEN GAP la un
punct între WIDE şi WIDEST.

 Consultaţi “PRINTER SETUP” la pagina 22

Marginea hârtiei este tocită sau
murdară.

Capul de tipărire toceşte marginea hârtiei?
Setaţi pentru ROLL PAPER MARGIN opţiunea Wide (Lat) (TOP 45/BOTTOM 15mm sau
TOP 35/BOTTOM 15mm).

 Consultaţi “PRINTER SETUP” la pagina 22
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Cauză Ce trebuie să faceţi

Hârtia este şifonată. Folosiţi imprimanta la temperatura normală a camerei?
Hârtia specială Epson trebuie utilizată la temperatura normală a camerei (temperatură:
15 - 25˚C, umiditate: 40 - 60%). Pentru informaţii despre hârtie, cum ar fi hârtia subţire
provenită de la alţi producători care necesită manipulare specială, consultaţi
instrucţiunile de manipulare relevante.

Dacă utilizaţi un tip de hârtie diferit de suporturile speciale Epson, aţi setat
caracteristicile hârtiei?
Dacă utilizaţi un tip de hârtie diferit de suporturile speciale Epson, setaţi caracteristicile
hârtiei (hârtie personalizată) înainte de tipărire.

 Consultaţi “Tipărirea cu suporturi non-Epson” la pagina 162

Partea din spate a rezultatului
tipăririi este murdară.

Setaţi PAPER SIZE CHECK pe ON în modul Menu.
Dacă imaginea de tipărit este mai mare decât lăţimea hârtiei şi PAPER SIZE CHECK
este OFF, imaginea este totuşi tipărită în afara suprafeţei de tipărire, cauzând
murdărirea interiorului imprimantei. Pentru a menţine interiorul imprimantei curat,
setaţi PAPER SIZE CHECK pe ON în modul Menu.

 Consultaţi “PRINTER SETUP” la pagina 22

Cerneala este uscată pe suprafaţa tipărită?
În funcţie de densitatea de tipărire şi de tipul de hârtie, este posibil ca cerneala să se
usuce mai greu. Nu suprapuneţi colile de hârtie înainte de uscarea suprafeţei.
De asemenea, dacă selectaţi opţiunea Drying Time per Page din meniul Paper
Configuration al driverului imprimantei, puteţi opri funcţionarea după tipărire
(evacuarea şi tăierea hârtiei) pentru a aştepta ca cerneala să se usuce. Pentru informaţii
suplimentare despre fereastra Paper Configuration, consultaţi ajutorul interactiv al
driverului imprimantei. În timpul uscării, pe panoul LCD este afişat mesajul INK
DRYING. Puteţi anula uscarea apăsând pe butonul .

Este eliminată o cantitate prea ma-
re de cerneală.

Setarea pentru Media Type este corectă?
Asiguraţi-vă că setările pentru hârtia din imprimantă corespund cu hârtia pe care o
utilizaţi. Cantitatea de cerneală eliminată este controlată în funcţie de tipul de suport.
Dacă tipăriţi pe hârtie simplă folosind setarea pentru hârtie foto, va fi eliminată prea
multă cerneală pentru tipul de hârtie respectiv.

Setarea pentru Color Density este corectă?
Micşoraţi densitatea cernelii în caseta de dialog Paper Configuration din driverul
imprimantei. Este posibil ca imprimanta să elimine prea multă cerneală pentru tipul de
hârtie respectiv. Consultaţi ajutorul interactiv al driverului imprimantei pentru
informaţii detaliate privind caseta de dialog Paper Configuration.

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Rezolvarea problemelor

110



Cauză Ce trebuie să faceţi

La tipărirea fără margini apar mar-
gini.

Setările pentru datele de tipărire ale aplicaţiei sunt corecte?
Asiguraţi-vă că setările pentru hârtie ale aplicaţiei sunt corecte, la fel şi setările
driverului imprimantei.

 Consultaţi “Tipărire fără margini” la pagina 141

Setările pentru hârtie sunt corecte?
Asiguraţi-vă că setările pentru hârtia din imprimantă corespund cu hârtia pe care o
utilizaţi.

 Consultaţi “Informaţii despre hârtie” la pagina 179

Aţi modificat gradul de mărire?
Reglaţi gradul de mărire pentru tipărirea fără margini. Este posibilă apariţia marginilor
dacă setaţi gradul de mărire la Min.

 Consultaţi “Tipărire fără margini” la pagina 141

Hârtia este depozitată corect?
Hârtia se poate dilata sau contracta dacă nu este depozitată corect, astfel încât vor
apărea margini chiar dacă este setată tipărirea fără margini. Consultaţi instrucţiunile de
manipulare a hârtiei pentru o depozitare corectă.

Utilizaţi hârtie care este compatibilă cu tipărirea fără margini?
Hârtia care nu este destinată pentru tipărirea fără margini se poate dilata sau contracta
în timpul utilizării, astfel încât vor apărea margini chiar dacă este setată tipărirea fără
margini. Vă recomandăm să utilizaţi hârtia recomandată pentru tipărirea fără margini.

 Consultaţi “Informaţii despre hârtie” la pagina 179

Încercaţi să reglaţi dispozitivul de tăiere.
Dacă există margini în părţile superioară şi inferioară a ruloului de hârtie în timpul
efectuării tipăririi fără margini, încercaţi CUTTER ADJUSTMENT. Aceasta poate reduce
marginile.

 Consultaţi “MAINTENANCE ” la pagina 24
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Probleme la încărcare sau evacuare

Cauză Ce trebuie să faceţi

Încărcarea sau evacuarea hârtiei
este imposibilă.

Hârtia este încărcată în poziţia corectă?
Consultaţi următoarele informaţii pentru poziţia corectă de încărcare a hârtiei.

 Consultaţi “Manipularea hârtiei” la pagina 31

Dacă hârtia este încărcată corect, verificaţi starea hârtiei pe care o utilizaţi.

Hârtia este încărcată vertical?
Colile de hârtie trebuie întotdeauna încărcate vertical. Dacă acestea sunt încărcate
orizontal, hârtia nu este identificată şi survine o eroare.

 Consultaţi “Suporturi compatibile” la pagina 31

Hârtia este şifonată sau îndoită?
Nu folosiţi hârtie veche sau hârtie cu îndoituri. Folosiţi întotdeauna hârtie nouă.

Hârtia este umedă?
Nu folosiţi hârtie care este umedă. De asemenea, suporturile speciale Epson trebuie
păstrate în pungă până când doriţi să le utilizaţi. Dacă este lăsată afară pe o perioadă
de timp îndelungată, hârtia se şifonează şi se umezeşte, astfel încât nu poate fi
încărcată corespunzător.

Hârtia este şifonată sau slăbită?
Colile de hârtie devin şifonate sau slăbite din cauza modificărilor de temperatură sau
umiditate care pot avea ca rezultat incapacitatea imprimantei de a identifica corect
formatul hârtiei. În acest caz, îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca în imprimantă.

Hârtia este prea groasă sau prea subţire?
Verificaţi ca hârtia să aibă specificaţii compatibile cu această imprimantă. Pentru
informaţii referitoare la tipurile de hârtie şi setările corespunzătoare pentru tipărirea pe
hârtie provenită de la alţi producători sau pentru utilizarea unui procesor pentru
imagini raster (RIP), vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de manipulare a hârtiei sau să
contactaţi distribuitorul de hârtie sau producătorul RIP.

Folosiţi imprimanta la temperatura normală a camerei?
Hârtia specială Epson trebuie utilizată la temperatura normală a camerei (temperatură:
15 - 25˚C, umiditate: 40 - 60%).

Hârtia este blocată în imprimantă?
Deschideţi capacul frontal al imprimantei şi verificaţi dacă există blocaje de hârtie sau
obiecte străine în imprimantă. Dacă există un blocaj de hârtie, scoateţi hârtia
consultând următoarele informaţii.

 Consultaţi “Pentru a scoate hârtia blocată, urmaţi paşii de mai jos:” la pagina 113

Reînfăşurarea ruloului de hârtie es-
te imposibilă.

Imprimanta este în starea post-tăiere hârtie, dar READY?
Reînfăşoară automat ruloul de hârtie la apăsarea butonului  în modul aşteptare,
după tăierea hârtiei. Dacă utilizaţi unitatea opţională de bobinare şi preluare
automată, imprimanta nu reînfăşoară hârtia.
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Cauză Ce trebuie să faceţi

Hârtia este blocată. Pentru a scoate hârtia blocată, urmaţi paşii de mai jos:
1. Dacă ruloul de hârtie este blocat, deschideţi capacul ruloului de hârtie şi tăiaţi hârtia
la slotul pentru introducerea hârtiei.

2. Dacă întinzătorul nu este eliberat, asiguraţi-vă că indicatorul luminos Pauză nu
luminează intermitent, apoi apăsaţi pe butonul  pentru a debloca presa de hârtie.

3. Reînfăşuraţi ruloul de hârtie.
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Cauză Ce trebuie să faceţi

Hârtia este blocată 4. Deschideţi capacul frontal dacă hârtia s-a blocat în interiorul imprimantei.

Atenţie:
Aveţi grijă să nu atingeţi cablurile din jurul capului de tipărire; în caz contrar, este
posibilă deteriorarea imprimantei.

5. Scoateţi cu grijă hârtia blocată.

Aveţi grijă să nu atingeţi rola, absorbţia cernelii şi tuburile de cerneală din interiorul
imprimantei.

6. Închideţi capacul frontal, apoi opriţi şi porniţi din nou imprimanta.

Pentru a încărca hârtie, consultaţi secţiunea următoare.
 “Utilizarea rulourilor de hârtie” la pagina 32 
 “Utilizarea suporturilor cu coli tăiate” la pagina 39

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Rezolvarea problemelor

114



Alte probleme

Cauză Ce trebuie să faceţi

Cerneala colorată se consumă ra-
pid chiar şi dacă tipăriţi în modul
Black sau la tipărirea datelor în ne-
gru.

Cerneala colorată se consumă la curăţarea capului de tipărire.
Când este efectuată curăţarea capului de tipărire, toate duzele sunt curăţate, astfel
încât se consumă cerneală din toate culorile. (Chiar dacă este selectat modul Black, în
timpul curăţării se consumă cerneală din toate culorile.) Totuşi, dacă specificaţi duzele
folosind CLEAN COLOR PAIRS din meniul MAINTENANCE, puteţi economisi cernelurile
în timpul efectuării curăţării.

 Consultaţi “Curăţarea capului” la pagina 82

Aceasta nu este cea mai recentă
versiune a driverului imprimantei.

Vă rugăm să procuraţi cel mai recent driver de imprimantă.
În mod normal, driverul imprimantei furnizat împreună cu imprimanta poate fi utilizat
fără probleme. Totuşi, când aplicaţiile sunt actualizate, poate fi necesară actualizarea
driverului imprimantei. În acest caz, accesaţi site-ul Web Epson pentru a procura cel
mai recent driver de imprimantă.

Hârtia nu este tăiată uniform. Înlocuiţi dispozitivul de tăiere.
Dacă hârtia nu este tăiată drept sau marginea de tăiere este neuniformă, înlocuiţi
dispozitivul de tăiere.

 Consultaţi “Înlocuirea dispozitivului de tăiere” la pagina 76

În Windows există copii ale drive-
rului imprimantei.

Aţi instalat acelaşi driver de imprimantă de mai multe ori?
Dacă instalaţi driverul pentru această imprimantă când driverul imprimantei este deja
instalat în Windows, în folderul Printer sau Printers and Faxes apar pictograme
etichetate drept copii (de exemplu [EPSON Stylus Pro 9700 (Copy 2)], [EPSON Stylus
Pro 9700 (Copy 3)]) Aveţi posibilitatea de a şterge copiile şi lăsa pictograma driverului
original. Dacă în folderul imprimantei rămâne cel puţin o pictogramă pentru
imprimantă, driverul imprimantei în sine nu este şters, chiar dacă celelalte pictograme
sunt şterse.

Indicatorul luminos roşu este
aprins în interiorul imprimantei.

Aceasta nu este o eroare.
Indicatorul luminos roşu este o lampă în interiorul imprimantei.

Porţiunea de plastic de pe capa-
cul ruloului de hârtie poate fi de-
montată.

Reataşaţi porţiunea.
Reataşaţi porţiunea de plastic de pe partea din spate a imprimantei, menţinând
capacul ruloului de hârtie închis. Introduceţi porţiunea cu marginea superioară în
capacul ruloului de hârtie.
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Utilizarea
software-ului
imprimantei
(Windows)

Noţiuni introductive
despre software-ul
imprimantei

Discul CD-ROM cu software-ul imprimantei include
următoarele componente software. Pentru informaţii
detaliate, consultaţi ajutorul interactiv al fiecărui
software.

❏ Driverului imprimantei

❏ EPSON Status Monitor 3

❏ EPSON LFP Remote Panel 2

Notă:
Caseta de dialog poate diferi în funcţie de versiunea
software-ului imprimantei.

Driverului imprimantei

Driverul imprimantei permite tipărirea documentelor
din aplicaţii prin intermediul imprimantei.

Driverul imprimantei are următoarele funcţii
principale:

❏ Trimiterea datelor de tipărire către imprimantă.

❏ Efectuarea setărilor imprimantei, ca de exemplu
tipul de suport şi formatul de hârtie. Puteţi
înregistra aceste setări şi, de asemenea, puteţi
importa sau exporta cu uşurinţă aceste setări
înregistrate.

❏ Executarea funcţiilor de întreţinere a imprimantei
şi setarea funcţionării driverului imprimantei din
fila Utility. De asemenea, puteţi importa sau
exporta setările imprimantei.
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EPSON Status Monitor 3

Acest utilitar furnizează informaţii despre starea
imprimantei, ca de exemplu starea cartuşului de
cerneală şi spaţiul liber din rezervorul de întreţinere şi,
de asemenea, verifică existenţa unor erori ale
imprimantei. EPSON Status Monitor 3 este instalat
automat cu driverul imprimantei.

EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 oferă utilizatorului o
gamă largă de posibilităţi de controlare a imprimantei,
de actualizare a firmware-ului sau de înregistrare a
hârtiei personalizate.

Accesarea driverului
imprimantei

Aveţi posibilitatea să accesaţi driverul imprimantei în
modurile următoare:

❏ Din aplicaţiile Windows

❏ De la pictograma Imprimantă

Din aplicaţiile Windows

Accesaţi driverul imprimantei din aplicaţia utilizată la
efectuarea setărilor de tipărire.

Procedurile următoare pot diferi în funcţie de
aplicaţia utilizată.

A Din meniul File, selectaţi Print sau Page Setup.

B Asiguraţi-vă că imprimanta este selectată şi
efectuaţi clic pe Printer, Setup, Options,
Properties sau Preferences.

Exemplu:
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Exemplu:

Apare fereastra driverului imprimantei.

Efectuaţi setările necesare, apoi începeţi tipărirea.

De la pictograma Imprimantă

La efectuarea setărilor uzuale sau a întreţinerii
imprimantei, cum ar fi Nozzle Check sau Head
Cleaning, accesaţi driverul imprimantei de la
pictograma Imprimantă.

A Deschideţi directorul Printers and Faxes sau
Printers.

Pentru Windows Vista:
Efectuaţi clic pe , efectuaţi clic pe Control
Panel, efectuaţi clic pe Hardware and Sound,
apoi efectuaţi clic pe Printers.

Pentru Windows XP:
Efectuaţi clic pe Start, efectuaţi clic pe Control
Panel, efectuaţi clic pe Printers and Other
Hardware, apoi efectuaţi clic pe Printers and
Faxes.

Notă:
În cazul în care Control Panel este în modul
Classic View (Vizualizare în mod clasic),
efectuaţi clic pe Start, efectuaţi clic pe Control
Panel, apoi efectuaţi clic pe Printers and
Faxes.

Pentru Windows 2000:
Efectuaţi clic pe Start, aduceţi cursorul pe
Settings, apoi selectaţi Printers.
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B Efectuaţi clic cu butonul drept al mouse-ului pe
pictograma imprimantei, apoi efectuaţi clic pe
Printing Preferences.

Apare fereastra driverului imprimantei.

Setările efectuate în acest loc devin setările implicite
ale driverului imprimantei.

Obţinerea de informaţii
prin Ajutorul interactiv

Urmând indicaţiile de mai jos, aveţi posibilitatea să
vizualizaţi o explicaţie detaliată.

❏ Efectuaţi clic cu butonul drept al mouse-ului pe
elementul dorit, apoi efectuaţi clic pe Help.
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❏ Pentru Windows XP/Windows 2000, efectuaţi clic
pe butonul  din partea din dreapta sus a
ferestrei driverului de imprimantă, apoi efectuaţi
clic pe element.

Utilizarea utilitarelor
pentru imprimantă

Utilitarele pentru imprimanta Epson vă permit să
verificaţi starea curentă a imprimantei şi să efectuaţi
întreţinerea imprimantei de pe ecran.

Nozzle Check
Acest utilitar verifică duzele capetelor de tipărire
pentru a detecta dacă acestea sunt ancrasate
(înfundate) şi necesită curăţare. Verificaţi duzele
atunci când observaţi scăderea calităţii tipăririi
precum şi după ce le curăţaţi pentru a confirma faptul
că duzele capului de tipărire au fost curăţate. Dacă
duzele capului de tipărire sunt ancrasate, efectuaţi
curăţarea capului.

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina 80

Head Cleaning
Acest utilitar curăţă capetele de tipărire color şi negru.
Trebuie să curăţaţi capul de tipărire dacă observaţi
scăderea calităţii tipăririi. 

 Consultaţi “Curăţarea capului” la pagina 82

Print Head Alignment
Acest utilitar se poate utiliza pentru a îmbunătăţi
calitatea tipăririi datelor. Poate să fie necesară
ajustarea alinierii capului de tipărire dacă apar linii
verticale în afara alinierii sau dacă în datele tipărite
apar benzi parazite albe sau negre. Folosiţi acest
utilitar pentru a realinia capul de tipărire.

 Consultaţi “Alinierea capului de tipărire” la
pagina 86
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EPSON Status Monitor 3
Acest utilitar furnizează informaţii despre starea
imprimantei, ca de exemplu starea cartuşului de
cerneală şi spaţiul liber din rezervorul de întreţinere şi,
de asemenea, verifică existenţa unor erori ale
imprimantei. 

 Consultaţi “Utilizarea programului EPSON Status
Monitor 3” la pagina 121

Monitoring Preferences
Această funcţie vă permite să specificaţi caracteristica
de monitorizare din EPSON Status Monitor 3.

 Consultaţi “Utilizarea funcţiei Monitoring
Preferences” la pagina 122

Print Queue
Această funcţie afişează lista de aşteptare a lucrărilor
de tipărire. 
Puteţi verifica lista tuturor lucrărilor de tipărire în
aşteptare şi informaţii referitoare la aceasta şi, de
asemenea, puteţi anula sau reporni lucrările de tipărire.

Speed & Progress
Aveţi posibilitatea să efectuaţi setări referitoare la
viteza şi evoluţia tipăririi.

Menu Arrangement
Puteţi aranja elementele din listele Select Setting,
Media Type şi Paper Size. Aranjaţi elementele în
ordinea preferată sau clasificaţi-le în grupuri. Puteţi de
asemenea ascunde elementele pe care nu le utilizaţi.

Export or Import
Puteţi exporta sau importa setările driverului de
imprimantă. Această funcţie este convenabilă atunci
când doriţi să efectuaţi aceleaşi setări ale driverului
imprimantei pe mai multe computere.

EPSON LFP Remote Panel 2
Acest utilitar vă permite să optimizaţi imprimanta.
Puteţi porni acest utilitar numai dacă este instalat.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi ajutorul
interactiv al utilitarului EPSON LFP Remote Panel 2.

Printer Firmware Update
Este pornit utilitarul EPSON LFP Remote Panel 2 şi
acesta actualizează firmware-ul imprimantei. Pentru
informaţii detaliate, consultaţi ajutorul interactiv al
utilitarului EPSON LFP Remote Panel 2.

Utilizarea programului EPSON 
Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 oferă informaţii detaliate
despre starea imprimantei, o afişare grafică a stării
cartuşului de cerneală şi a spaţiului liber din
rezervorul de întreţinere, precum şi mesaje de stare.
Pentru cunoaşterea detaliată a stării imprimantei,
deschideţi fereastra cu informaţii detaliate despre
imprimantă. EPSON Status Monitor 3 începe
monitorizarea stării imprimantei la începerea tipăririi
şi, în cazul în care există probleme, afişează un mesaj
de eroare şi soluţiile corespunzătoare. De asemenea,
puteţi accesa utilitarul EPSON Status Monitor 3 din
driverul imprimantei sau de la pictograma pentru
acces rapid prin efectuarea de dublu clic pe
pictograma în formă de imprimantă de pe bara de
sarcini a Windows pentru verificarea stării
imprimantei.

Accesarea utilitarului EPSON Status
Monitor 3

Deschideţi fereastra driverului imprimantei, faceţi clic
pe fila Utility, apoi pe EPSON Status Monitor 3.
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Notă:
În caseta de dialog Monitoring Preferences, bifaţi
opţiunea Shortcut Icon pentru afişarea unei
pictograme corespunzătoare unei comenzi rapide pe
bara de sarcini Windows. Efectuaţi clic pe pictograma
pentru acces rapid cu butonul drept al mouse-ului şi
selectaţi numele imprimantei pentru afişarea casetei
de dialog EPSON Status Monitor 3.

 Consultaţi “Vizualizarea informaţiilor în caseta
de dialog Monitoring Preferences” la pagina 123

Vizualizarea informaţiilor din EPSON
Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 oferă informaţii detaliate
despre starea imprimantei, o afişare grafică a stării
cartuşului de cerneală şi a spaţiului liber din
rezervorul de întreţinere, precum şi mesaje de stare.
Dacă apare o problemă în timpul tipăririi, este afişat
un mesaj de eroare. Verificaţi mesajul şi rezolvaţi
problema în conformitate cu acesta.

Utilizarea funcţiei Monitoring
Preferences

Această funcţie vă permite să specificaţi caracteristica
de monitorizare din EPSON Status Monitor 3.

Accesarea funcţiei Monitoring Preferences
Deschideţi fereastra driverului imprimantei, efectuaţi
clic pe fila Utility, apoi efectuaţi clic pe Monitoring
preferences.

Notă:
În caseta de dialog Monitoring Preferences, bifaţi
opţiunea Shortcut Icon pentru afişarea unei
pictograme corespunzătoare unei comenzi rapide pe
bara de sarcini Windows. Efectuaţi clic pe pictograma
pentru acces rapid cu butonul drept al mouse-ului şi
selectaţi Monitoring Preferences pentru afişarea
casetei de dialog Monitoring Preferences.
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Vizualizarea informaţiilor în caseta de dialog
Monitoring Preferences
În caseta de dialog Monitoring Preferences, puteţi
selecta tipurile de erori pentru care doriţi să primiţi
notificări şi puteţi efectua setarea pictogramei pentru
acces rapid şi setarea pentru monitorizarea
imprimantelor partajate.

Dezinstalarea
software-ului
imprimantei

Această secţiune descrie modul de dezinstalare a
software-ului imprimantei din computer.

Notă:
❏ Pentru Windows Vista/Windows XP, este

necesară autentificarea ca utilizator cu cont de
Administrator. La dezinstalarea software-ului
imprimantei în Windows Vista, poate fi necesară
introducerea unei parole. Dacă vi se solicită
parola, introduceţi parola şi continuaţi procedura.

❏ Pentru Windows 2000, este necesară
autentificarea ca utilizator cu drepturi de
administrator (un utilizator aparţinând grupului
Administrators).

Dezinstalarea driverului 
imprimantei

Pentru a dezinstala driverul imprimantei, urmaţi paşii
de mai jos.

A Opriţi imprimanta şi scoateţi cablul de interfaţă
ce conectează computerul cu imprimanta.

B Faceţi clic pe Uninstall a programs din
categoria Programs din Control Panel.

C Selectaţi Epson Stylus Pro XXXX Printer
Uninstall, apoi faceţi clic pe Uninstall/Change.
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D Selectaţi pictograma aferentă imprimantei
dorite şi efectuaţi clic pe OK.

E Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
finaliza dezinstalarea.

La afişarea mesajului de confirmare, efectuaţi
clic pe Yes.

Reporniţi computerul la reinstalarea driverului
imprimantei.

Dezinstalarea programului 
EPSON LFP Remote Panel 2

Programul EPSON LFP Remote Panel 2 poate fi
dezinstalat din Uninstall a program din categoria
Programs din Control Panel. Pentru informaţii
detaliate, consultaţi ajutorul interactiv al utilitarului
EPSON LFP Remote Panel 2.
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Utilizarea
software-ului
imprimantei 
(Mac OS X)

Noţiuni introductive
despre software-ul
imprimantei

Discul CD-ROM cu software-ul imprimantei include
următoarele componente software. Consultaţi Ghidul
de instalare pentru instalarea programului software şi
ajutorul online al acestuia pentru informaţii detaliate
pentru fiecare program software.

❏ Driverului imprimantei

❏ EPSON Printer Utility3

❏ EPSON StatusMonitor

❏ EPSON LFP Remote Panel 2

Notă:
Caseta de dialog poate diferi în funcţie de versiunea
software-ului imprimantei.

Driverului imprimantei

Driverul imprimantei permite tipărirea documentelor
din aplicaţii prin intermediul imprimantei.
Driverul imprimantei are următoarele funcţii
principale:

❏ Trimiterea datelor de tipărire către imprimantă.

❏ Efectuarea setărilor imprimantei, ca de exemplu
tipul de suport şi formatul de hârtie. Puteţi
înregistra aceste setări şi, de asemenea, puteţi
importa sau exporta cu uşurinţă aceste setări
înregistrate.
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EPSON Printer Utility3

Puteţi executa funcţiile de întreţinere a imprimantei,
precum Nozzle Check şi Head Cleaning. EPSON
Printer Utility3 este instalat automat cu driverul
imprimantei.

EPSON StatusMonitor

Acest utilitar furnizează informaţii despre starea
imprimantei, ca de exemplu starea cartuşului de
cerneală, spaţiul liber din rezervorul de întreţinere şi
erorile imprimantei.

EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 oferă utilizatorului o
gamă largă de posibilităţi de controlare a imprimantei,
de actualizare a firmware-ului sau de înregistrare a
hârtiei personalizate.
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Accesarea driverului
imprimantei

Pentru a accesa driverul imprimantei, urmaţi paşii de
mai jos. Procedurile următoare pot diferi în funcţie de
aplicaţia utilizată.

❏ Caseta de dialog Page Setup

Puteţi efectua setările pentru hârtie, ca de
exemplu tipul de suport şi formatul de hârtie.

❏ Caseta de dialog Print

Puteţi efectua setările referitoare la calitatea
tipăririi.

Accesarea casetei de dialog 
Page Setup

A Efectuaţi clic pe Page Setup din meniul File al
aplicaţiei.

B Apare caseta de dialog Page Setup.

Puteţi selecta un format de hârtie, tipărirea fără
margini, o sursă de hârtie şi o suprafaţă de
tipărire în setarea Paper Size.

Accesarea casetei de dialog 
Tipărire

A Efectuaţi clic pe Print din meniul File al
aplicaţiei.

B Este afişată caseta de dialog Print.

Pentru Mac OS X 10.5, efectuaţi clic pe butonul
.

Efectuaţi setările necesare, apoi începeţi tipărirea.

Notă:
Pentru Mac OS X 10.5, puteţi efectua setările pentru
Page Setup în funcţie de aplicaţia utilizată.
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Obţinerea de informaţii
prin Ajutorul interactiv

Pentru accesarea ajutorului interactiv, faceţi clic pe
butonul  din caseta de dialog a driverului
imprimantei.

Utilizarea utilitarelor
imprimantei

Utilitarele pentru imprimanta Epson vă permit să
verificaţi starea curentă a imprimantei şi să efectuaţi
întreţinerea imprimantei de pe ecran.

EPSON StatusMonitor
Acest utilitar furnizează informaţii despre starea
imprimantei, ca de exemplu starea cartuşului de
cerneală, spaţiul liber din rezervorul de întreţinere şi
erorile imprimantei.

Nozzle Check
Acest utilitar verifică duzele capetelor de tipărire
pentru a detecta dacă acestea sunt ancrasate
(înfundate) şi necesită curăţare. Verificaţi duzele
atunci când observaţi scăderea calităţii tipăririi
precum şi după ce le curăţaţi pentru a confirma faptul
că duzele capului de tipărire au fost curăţate. Dacă
duzele capului de tipărire sunt ancrasate, efectuaţi
curăţarea capului.

 Consultaţi “Verificarea duzelor” la pagina 80

Head Cleaning
Acest utilitar curăţă capetele de tipărire color şi negru.
Trebuie să curăţaţi capul de tipărire dacă observaţi
scăderea calităţii tipăririi.

 Consultaţi “Curăţarea capului” la pagina 82
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Print Head Alignment
Acest utilitar se poate utiliza pentru a îmbunătăţi
calitatea tipăririi datelor. Poate să fie necesară
ajustarea alinierii capului de tipărire dacă apar linii
verticale în afara alinierii sau dacă în datele tipărite
apar benzi parazite albe sau negre. Folosiţi acest
utilitar pentru a realinia capul de tipărire.

 Consultaţi “Alinierea capului de tipărire” la
pagina 86

EPSON LFP Remote Panel 2
Acest utilitar vă permite să optimizaţi imprimanta.
Puteţi porni acest utilitar numai dacă este instalat.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi ajutorul
interactiv al utilitarului EPSON LFP Remote Panel 2.

Printer Firmware Update
Este pornit utilitarul EPSON LFP Remote Panel 2 şi
acesta actualizează firmware-ul imprimantei. Pentru
informaţii detaliate, consultaţi ajutorul interactiv al
utilitarului EPSON LFP Remote Panel 2.

Accesarea programului EPSON 
Printer Utility3

Aveţi posibilitatea să accesaţi programul EPSON
Printer Utility3 în modurile următoare.

❏ În caseta de dialog Print, selectaţi Print Settings,
apoi efectuaţi clic pe pictograma .

❏ Efectuaţi dublu clic pe directorul Applications,
apoi efectuaţi dublu clic pe pictograma EPSON
Printer Utility3.
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Utilizarea programului EPSON 
StatusMonitor

EPSON StatusMonitor oferă informaţii detaliate
despre starea imprimantei, o afişare grafică a stării
cartuşului de cerneală şi a spaţiului liber din
rezervorul de întreţinere, precum şi mesaje de stare.

Notă:
Mesajul de eroare privind imprimanta este afişat
automat pe ecran chiar dacă programul EPSON
StatusMonitor nu este pornit.

Accesarea programului EPSON
StatusMonitor

Deschideţi fereastra EPSON Printer Utility3 şi
efectuaţi clic pe EPSON StatusMonitor.

Vizualizarea informaţiilor în EPSON
StatusMonitor

EPSON StatusMonitor oferă informaţii detaliate
despre starea imprimantei, o afişare grafică a stării
cartuşului de cerneală şi a spaţiului liber din
rezervorul de întreţinere, precum şi mesaje de stare.
Dacă apare o problemă în timpul tipăririi, este afişat
un mesaj de eroare. Verificaţi mesajul şi rezolvaţi
problema în conformitate cu acesta.

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Utilizarea software-ului imprimantei (Mac OS X)

130



Dezinstalarea
software-ului
imprimantei

Pentru a dezinstala software-ul imprimantei, urmaţi
paşii de mai jos.

Dezinstalarea driverului 
imprimantei

Pentru a dezinstala driverul imprimantei şi programul
EPSON Printer Utility3, urmaţi paşii de mai jos.

A Opriţi imprimanta şi scoateţi cablul de interfaţă
ce conectează computerul cu imprimanta.

B Închideţi toate aplicaţiile software.

C Efectuaţi dublu clic pe pictograma pentru hard
disc.

D Pentru Mac OS X 10.5:
faceţi dublu clic pe folderul Applications, apoi
dublu clic pe folderul System Preferences.
Apoi efectuaţi dublu clic pe folderul Print &
Fax.

Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:
Efectuaţi dublu clic pe directorul Applications,
apoi efectuaţi dublu clic pe directorul Utilities.
Efectuaţi dublu clic pe Printer Setup Utility.
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E Ştergeţi imprimanta.

Pentru Mac OS X 10.5:
Selectaţi imprimanta, apoi efectuaţi clic pe -.

Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:
Selectaţi imprimanta, apoi efectuaţi clic pe
Delete.

După ce aţi efectuat clic pe Delete, închideţi
caseta de dialog.

F Introduceţi discul CD-ROM cu software-ul
imprimantei în unitatea de CD-ROM.

G Efectuaţi dublu clic pe directorul Printer
Driver.

Notă:
Dacă folderul nu este afişat, efectuaţi dublu
clic pe pictograma EPSON de pe desktop.

H Efectuaţi dublu clic pe pictograma
EPSON_IJ_Printer.

I Dacă apare caseta de dialog Authenticate,
introduceţi parola sau fraza, apoi efectuaţi clic
pe OK.

Pentru dezinstalarea driverului imprimantei,
este necesară autentificarea ca utilizator cu
drepturi de administrator.

J Efectuaţi clic pe Continue, apoi efectuaţi clic pe
Accept.
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K Selectaţi Uninstall din meniul derulant, apoi
efectuaţi clic pe butonul Uninstall.

L Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
dezinstalarea driverului imprimantei.

Dezinstalarea programului 
EPSON LFP Remote Panel 2

Trageţi folderul EPSON LFP Remote Panel 2 peste
pictograma Trash (Elemente şterse). Pentru mai multe
informaţii, consultaţi ajutorul interactiv al utilitarului
EPSON LFP Remote Panel 2.
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Diversitatea
modalităţilor de
tipărire

Reglarea culorilor
utilizând driverul
imprimantei

Aveţi posibilitatea de a regla culorile utilizând driverul
imprimantei în timpul tipăririi prin setarea unuia
dintre următoarele două sisteme de culori.

❏ EPSON Standard (sRGB)

❏ Charts and Graphs

În plus, atunci când setaţi reglarea manuală a culorilor
(selectând Custom pentru Windows sau Advanced
Settings pentru Mac OS X), puteţi efectua reglarea fină
a culorilor şi luminozităţii. Utilizaţi această funcţie
dacă aplicaţia nu acceptă gestionarea culorilor.

Pentru Windows

A Dacă utilizaţi o aplicaţie care dispune de o
funcţie de gestionare a culorilor, definiţi setările
pentru ajustarea culorilor folosind aplicaţia.
În funcţie de tipul de aplicaţie, definiţi setările
conform indicaţiilor din diagrama de mai jos.

Aplicaţii Setări de gestiona-
re a culorilor

Adobe Photoshop CS3
sau o versiune mai nouă

Adobe Photoshop Ligh-
troom 1 sau o versiune
mai nouă

Adobe Photoshop Ele-
ments 6 sau o versiune
mai nouă

Imprimanta gestio-
nează culorile

Alte aplicaţii Fără gestionarea culo-
rilor

Exemplu: Adobe Photoshop CS4

Din meniul File, selectaţi Print.
Selectaţi Color Management şi Document.
Selectaţi Printer Manages Colors pentru
setarea Color Handling. Apoi efectuaţi clic pe
butonul Print One.

Dacă utilizaţi o aplicaţie care nu include o
funcţie de gestionare a culorilor, începeţi de la
pasul 2.

B Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

C În meniul Main, selectaţi Automatic sau
Custom.
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D Selectaţi metoda pentru reglarea culorilor.

Dacă selectaţi Custom pentru setarea manuală
pentru Mode, selectaţi Color Controls, apoi
efectuaţi clic pe Advanced.

E Efectuaţi setările necesare.

Consultaţi ajutorul interactiv al driverului
imprimantei pentru informaţii detaliate.

Notă:
Puteţi efectua reglarea culorilor prin
verificarea imaginii mostră din partea stângă a
ferestrei. Puteţi utiliza de asemenea cercul
cromatic pentru reglarea fină a culorilor.

F Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Pentru Mac OS X

A Dacă utilizaţi o aplicaţie care dispune de o
funcţie de gestionare a culorilor, definiţi setările
pentru ajustarea culorilor folosind aplicaţia.
În funcţie de tipul de aplicaţie, definiţi setările
conform indicaţiilor din diagrama de mai jos.

Aplicaţii Setări de gestionare a cu-
lorilor

Mac OS X
10.5

Mac OS X
10.3.9 - 10.4

Adobe Photoshop
CS3 sau o versiune
mai nouă

Adobe Photoshop
Lightroom 1 sau o
versiune mai nouă

Adobe Photoshop
Elements 6 sau o
versiune mai nouă

Imprimanta
gestionează
culorile

Fără Color
Manage-
ment (Ges-
tionarea cu-
lorilor)

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Diversitatea modalităţilor de tipărire

135



Aplicaţii Setări de gestionare a cu-
lorilor

Mac OS X
10.5

Mac OS X
10.3.9 - 10.4

Alte aplicaţii Fără Color
Manage-
ment (Ges-
tionarea cu-
lorilor)

Fără Color
Manage-
ment (Ges-
tionarea cu-
lorilor)

Exemplu: Adobe Photoshop CS4

Din meniul File, selectaţi Print.
Selectaţi Color Management şi Document.
Selectaţi Printer Manages Colors pentru
setarea Color Handling. Apoi faceţi clic pe
butonul Print.

Dacă utilizaţi o aplicaţie care nu include o
funcţie de gestionare a culorilor, începeţi de la
pasul 2.

B Deschideţi caseta de dialog Print.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Tipărire” la pagina 127

C Pentru Mac OS X 10.5, selectaţi Color
Matching, apoi selectaţi EPSON Color
Controls.
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Notă:
Dacă utilizaţi programul Adobe Photoshop
CS3 sau o versiune mai nouă, Adobe
Photoshop Lightroom 1 sau o versiune mai
nouă sau Adobe Photoshop Elements 6 sau o
versiune mai nouă în Mac OS X 10.5, verificaţi
dacă aţi definit setările din pasul 1, în caz
contrar nu veţi putea selecta programul
EPSON Color Controls.

 Consultaţi “Pentru Mac OS X” la pagina
135

D Deschideţi caseta de dialog pentru setări
avansate.

Pentru Mac OS X 10.5:
Selectaţi Print Settings şi modificaţi Color
Settings dacă este necesar. Dacă reglaţi manual
culorile, efectuaţi clic pe Advanced Color
Settings.

Notă:
Dacă utilizaţi Adobe Photoshop CS3 sau o
versiune mai nouă, Adobe Photoshop
Lightroom 1 sau o versiune mai nouă sau
Adobe Photoshop Elements 6 sau o versiune
mai nouă pentru Mac OS X 10.5, deselectaţi
opţiunea Use Generic RGB. Când utilizaţi o
altă aplicaţie, selectaţi caseta de validare.

Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:
Selectaţi Printer Color Management, efectuaţi
clic pe Color Controls, şi apoi efectuaţi clic pe
Advanced Settings.

E Efectuaţi setările necesare.

Consultaţi ajutorul interactiv al driverului
imprimantei pentru informaţii detaliate.

Pentru Mac OS X 10.5:
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Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:

F Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Tipărirea alb-negru

Dacă doriţi să tipăriţi cu negru clar de exemplu date
CAD sau schiţe, selectaţi Black pentru Color din
driverul imprimantei. Imagina tipărită este reglată
fără afectarea datelor originale.

Notă:
❏ Chiar dacă tipărirea se face în alb şi negru, în

timpul curăţării se consumă şi altă cerneală nu
numai negru.

❏ Pentru a putea tipări alb-negru, în imprimantă
trebuie să fie instalate cartuşe de cerneală pentru
toate culorile.

Pentru Windows

A Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

B Selectaţi Black pentru setarea Color.
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C Faceţi clic pe Custom pentru setarea Mode din
meniul Main şi apoi faceţi clic pe Advanced.

D Efectuaţi setările necesare, apoi începeţi
tipărirea.

Consultaţi ajutorul interactiv al driverului
imprimantei pentru informaţii mai detaliate.

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Pentru Mac OS X

A Deschideţi caseta de dialog Print.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Tipărire” la pagina 127

B Selectaţi Select Setting, apoi selectaţi opţiunea
Black pentru setarea Color.

Pentru Mac OS X 10.5:

Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:
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C Deschideţi caseta de dialog pentru setări
avansate.

Pentru Mac OS X 10.5:
Efectuaţi clic pe Advanced Color Settings.

Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:
Selectaţi Printer Color Management.

D Efectuaţi setările necesare.

Consultaţi ajutorul interactiv al driverului
imprimantei pentru informaţii mai detaliate.

Pentru Mac OS X 10.5:

Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Tipărire fără margini

Aveţi posibilitatea să tipăriţi datele fără margini pe
hârtie. Există două tipuri de tipărire fără margini.

Notă:
Dacă utilizaţi un rulou de hârtie, toate cele patru
laturi pot fi fără margini, iar dacă utilizaţi o coală de
hârtie, numai laturile dreaptă şi stângă pot fi fără
margini.

❏ Auto Expand

Creşteţi automat mărimea imaginii de tipărit şi
tipăriţi fără margini. Suprafeţele mărite care
depăşesc formatul hârtiei nu se vor tipări pe hârtie.

❏ Retain Size

Utilizând o aplicaţie, măriţi imaginea de tipărit
pentru a depăşi lăţimea şi înălţimea hârtiei pentru
a evita apariţia zonelor netipărite de-a lungul
marginilor din stânga şi din dreapta. Driverul
imprimantei nu măreşte imaginea de tipărit. Se
recomandă mărirea cu 3 mm în ambele direcţii,
spre stânga şi spre dreapta (în total 6 mm),
utilizând aplicaţia care a generat imaginea. 
Selectaţi această setare dacă nu doriţi să schimbaţi
raportul datelor tipărite de driverul imprimantei.

Tipuri de suporturi media 
compatibile

Următoarele formate de suport sunt compatibile cu
tipărirea fără margini.

Lăţimea hârtiei

254 mm/10 inci

300 mm

329 mm/13 inci/Super A3

406 mm/16 inci

432 mm/17 inci

515 mm/B2

594 mm/A1

610 mm/24 inci/Super A1

728 mm/B1✽

914 mm/36 inci/Super A0✽

1118 mm/44 inci/Super B0✽

✽ Epson Stylus Pro 7700/7710 nu acceptă aceste dimensiuni.

În funcţie de tipul de suport, calitatea tipăririi poate
scădea sau tipărirea fără margini nu este acceptată.
Consultaţi secţiunea următoare pentru informaţii
detaliate.

 Consultaţi “Informaţii despre hârtie” la pagina
179
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Setările aplicaţiei

Setaţi dimensiunile imaginii utilizând caseta de dialog
Page Setting a aplicaţiei.

Pentru funcţia Auto Expand

❏ Setaţi acelaşi format de hârtie ca pentru tipărire.

❏ Dacă aplicaţia conţine setări pentru margini,
setaţi valoarea marginilor la 0 mm.

❏ Redimensionaţi imaginea pentru a coincide cu
dimensiunile hârtiei.

Pentru funcţia Retain Size

❏ Se recomandă mărirea cu 3 mm spre stânga şi
spre dreapta (în total 6 mm), utilizând aplicaţia
care a generat imaginea.

❏ Dacă aplicaţia conţine setări pentru margini,
setaţi valoarea marginilor la 0 mm.

❏ Redimensionaţi imaginea pentru a coincide cu
dimensiunile hârtiei.

Setările driverului imprimantei

Pentru a tipări datele cu această caracteristică, urmaţi
paşii de mai jos.

Pentru Windows

A Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

B În meniul Main, selectaţi tipul de suport, sursa
de hârtie, dimensiunile paginii sau formatul
hârtiei.

C La tipărirea pe rulou de hârtie, efectuaţi clic pe
Roll Paper Option şi selectaţi setarea Auto Cut.

 Consultaţi “Tăierea ruloului de hârtie
pentru tipărire fără margini” la pagina 145
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D Selectaţi Borderless, apoi efectuaţi clic pe
Expansion.

E Selectaţi Auto Expand sau Retain Size. Dacă
selectaţi Auto Expand, setaţi gradul de mărire.

Max 3 mm pentru stânga şi 5 mm pen-
tru dreapta (imaginea este mutată
1 mm la dreapta)

Standard 3 mm pentru stânga şi dreapta

Min 1,5 mm pentru stânga şi dreapta

Notă:
Prin deplasarea cursorului spre Min se scade
valoarea factorului de mărire a imaginii; totuşi,
pe măsură ce această valoare scade, pot să apară
margini pe una sau pe mai multe laturi ale
imaginii.

F Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Pentru Mac OS X

A Deschideţi caseta de dialog Page Setup.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Page Setup” la pagina 127

B Selectaţi imprimanta, apoi selectaţi formatul de
hârtie şi tipărirea fără margini tip Auto Expand
sau Retain Size, apoi efectuaţi clic pe OK.

C Deschideţi caseta de dialog Print.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Tipărire” la pagina 127

D Dacă este selectată opţiunea Auto Expand,
setaţi factorul de mărire.

Max 3 mm pentru stânga şi 5 mm pen-
tru dreapta (imaginea este mutată
1 mm la dreapta)

Standard 3 mm pentru stânga şi dreapta

Min 1,5 mm pentru stânga şi dreapta

Pentru Mac OS X 10.5:
Selectaţi Page Layout Settings.
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Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:
Selectaţi Expansion.

Notă:
Prin deplasarea cursorului spre Min se scade
valoarea factorului de mărire a imaginii;
totuşi, pe măsură ce această valoare scade, pot
să apară margini pe una sau pe mai multe
laturi ale imaginii.

E În caseta de dialog Print Settings, selectaţi tipul
de suport.

F Dacă tipăriţi pe rulou de hârtie, selectaţi setarea
Auto Cut.

Pentru Mac OS X 10.5:
Selectaţi Page Layout Settings.

Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4:
Selectaţi Roll Paper Option.

 Consultaţi “Tăierea ruloului de hârtie
pentru tipărire fără margini” la pagina 145

G Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Tăierea ruloului de hârtie pentru tipărire fără margini

Când utilizaţi rulou de hârtie pentru tipărire fără margini, operaţia de tăiere a hârtiei diferă în funcţie de setările
Borderless şi Auto Cut ale driverului imprimantei.

Fără margini pentru stânga
şi dreapta

Fără margini pentru toate direc-
ţiile (tăietură unică)

Fără margini pentru toate di-
recţiile (tăietură dublă)

Setările drive-
rului impri-
mantei

Borderless: Activare Borderless: Activare Borderless: Activare

Auto Cut: Normal Cut Auto Cut: Single Cut Auto Cut: Double Cut

Operaţiile
imprimantei

Explicaţie Normal Cut este setarea impli-
cită.

❏ Zona superioară se poate
murdări deoarece zona
superioară a ruloului de
hârtie este tăiată când
operaţia de tipărire este
oprită.

❏ Dacă poziţia de tăiere este
deplasată uşor, imaginea de
pe pagina continuă rămâne
în zona superioară sau în cea
inferioară; totuşi, timpul de
tipărire este scurtat.

❏ Dacă selectaţi opţiunea
Single Cut şi tipăriţi o singură
bucată de hârtie, operaţia va
fi identică cu cazul opţiunii
Double Cut. Dacă tipăriţi
continuu mai mult de o
hârtie, tăiaţi 1 mm de-a
lungul interiorului fiecărei
imagini pentru a evita crearea
unei margini între imagini.

❏ Zona superioară se poate
murdări deoarece zona
superioară a ruloului de
hârtie este tăiată când
operaţia de tipărire este
oprită.

❏ Deoarece interiorul fiecărei
imagini este tăiat pentru a
nu lăsa o zonă albă în
poziţiile superioară şi
inferioară, lungimea hârtiei
se diminuează cu 2 mm.

❏ După tăierea zonei
inferioare a paginii
precedente, imprimanta
avansează hârtia şi apoi taie
zona superioară a paginii
următoare. Din acest motiv,
rezultă deşeuri de hârtie cu
dimensiuni între 60 şi 127
mm. Procedaţi cu atenţie
pentru a tăia precis hârtia.

Notă:
Dacă doriţi să tăiaţi manual materialele tipărite, selectaţi opţiunea Off.
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Tipărirea cu mărirea sau 
Tipărirea cu micşorarea
imaginii

Aveţi posibilitatea să potriviţi dimensiunea imaginii la
formatul hârtiei pe care tipăriţi. Există trei moduri de
mărire sau de micşorare a imaginilor.

❏ Fit to Page
Măreşte sau micşorează proporţional
dimensiunea imaginilor pentru a le face să se
încadreze în formatul de hârtie selectat în lista
Output Paper.

❏ Fit to Roll Paper Width (numai pentru Windows)
Măreşte sau micşorează proporţional
dimensiunea imaginilor pentru a le face să se
încadreze în lăţimea ruloului de hârtie selectată în
lista Output Paper .

❏ Custom
Vă permite să definiţi procentul cu care doriţi să
măriţi sau să micşoraţi datele.
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Adaptare la format pagină

Aveţi posibilitatea să potriviţi dimensiunea imaginii la
formatul hârtiei pe care tipăriţi.

Pentru Windows

A Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

B Efectuaţi clic pe fila Page Layout şi selectaţi
acelaşi format de hârtie cu cel al datelor de tipărit.

C Selectaţi formatul de hârtie încărcat în
imprimantă din lista Output Paper.

Măreşte sau micşorează proporţional
dimensiunea datelor pentru a le face să se
încadreze în formatul hârtiei selectat pentru
Output Paper.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Pentru Mac OS X 10.4 - 10.5

A Deschideţi caseta de dialog Print.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Tipărire” la pagina 127

B Selectaţi Paper Handling, apoi selectaţi Scale
to fit paper size.

Pentru Mac OS X 10.5:

Pentru Mac OS X 10,4:

C Selectaţi formatul hârtiei care este încărcată în
imprimantă.

Notă:
Dacă selectaţi caseta de validare Scale down
only, setarea funcţionează numai pentru
micşorare. Debifaţi caseta de validare Scale
down only dacă efectuaţi tipărirea cu mărirea
imaginii când formatul hârtiei este mai mare
decât datele de tipărire.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Adaptare la lăţime rolă de 
hârtie (numai pentru Windows)

A Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

B Efectuaţi clic pe fila Page Layout şi selectaţi
acelaşi format de hârtie cu cel al datelor de tipărit.

C Selectaţi Reduce/Enlarge şi efectuaţi clic pe Fit
to Roll Paper Width.
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D Selectaţi lăţimea ruloului de hârtie încărcat în
imprimantă din lista Roll Width.

Măreşte sau micşorează proporţional
dimensiunea datelor pentru a le face să se
încadreze în formatul hârtiei selectat pentru
Roll Width.

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Personalizat

Vă permite să definiţi procentul cu care doriţi să
măriţi sau să micşoraţi imaginea.

Pentru Windows

A Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

B Efectuaţi clic pe fila Page Layout şi selectaţi
acelaşi format de hârtie cu cel al datelor de tipărit.

C Selectaţi formatul de hârtie încărcat în
imprimantă din lista Output Paper sau din lista
Roll Width.

D Selectaţi Reduce/Enlarge şi efectuaţi clic pe
Custom.

Faceţi clic pe săgeţile de lângă caseta Scale
pentru a selecta o proporţie între 10 şi 650%.

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Pentru Mac OS X

A Deschideţi caseta de dialog Page Setup.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Page Setup” la pagina 127

B Selectaţi imprimanta şi formatul hârtiei care
este încărcată în imprimantă.

C Setaţi valoarea pentru Scale.

Pentru Mac OS X 10.5: 1 - 10000%
Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4: 1 - 400%

D Efectuaţi clic pe OK.

Valoarea pentru Scale a fost setată. Apoi,
tipăriţi datele ca de obicei.

Tipărirea Pagini pe coală

Puteţi tipări două sau patru pagini ale documentului
pe o singură coală de hârtie.
Dacă tipăriţi date cu dispunere continuă pregătite în
format A4, acestea vor fi tipărite conform indicaţiei de
mai jos.

Notă:
❏ Pentru utilizatorii Windows, utilizaţi funcţia

driverului imprimantei pentru tipărirea mai
multor pagini pe o coală. Pentru Mac OS X,
utilizaţi funcţia standard a sistemului de operare
pentru tipărirea mai multor pagini pe o coală.

❏ Nu puteţi utiliza funcţia Multi-Page a driverului
imprimantei pentru Windows dacă utilizaţi
tipărirea fără margini.

❏ Pentru utilizatorii Windows, prin utilizarea
funcţiei Fit to Page puteţi tipări datele pe diverse
formate de hârtie.

 Consultaţi “Tipărirea cu mărirea sau
Tipărirea cu micşorarea imaginii” la pagina 146
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Pentru Windows

A Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

B Efectuaţi clic pe fila Page Layout, selectaţi
caseta de validare Multi-Page, selectaţi N-up şi
efectuaţi clic pe Settings.

C În caseta de dialog Print Layout, specificaţi
ordinea în care se vor tipări paginile.

Pentru a tipări chenare în jurul paginilor
tipărite pe fiecare coală, bifaţi caseta de validare
Print page frames.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Pentru Mac OS X

A Deschideţi caseta de dialog Print.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Tipărire” la pagina 127

B Selectaţi Layout din listă pentru a specifica
ordinea de tipărire a paginilor.

Notă:
Dacă selectaţi altă valoare decât None pentru
Border, chenarele din jurul paginilor sunt
tipărite pe fiecare coală.

C Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Diversitatea modalităţilor de tipărire

151



Tipărirea afişelor

Funcţia de tipărire afişe permite tipărirea imaginilor
de mărimea unui afiş prin mărirea unei pagini pentru
a acoperi mai multe coli de hârtie. Această funcţie este
disponibilă numai pentru Windows. Puteţi realiza un
afiş sau un calendar prin îmbinarea mai multor coli de
hârtie tipărite. Este disponibilă tipărirea afişelor de
până la 16 ori mai mari decât tipărirea normală (patru
coli pe patru coli.) Funcţia de tipărire a afişelor
acceptă următoarele două tipuri.

❏ Tipărire afiş fără margini

Puteţi tipări fără margini o imagine de mărimea
unui afiş prin mărirea automată a unei pagini
pentru a acoperi mai multe coli de hârtie. Puteţi
realiza un afiş prin simpla îmbinare a mai multor
coli de hârtie tipărite. Deoarece imaginea este
mărită peste formatul hârtiei, zona ce depăşeşte
colile nu poate fi imprimată. Această setare este
disponibilă numai pentru rulouri de hârtie.

❏ Tipărirea afişelor cu margini

Puteţi tipări o imagine de mărimea unui afiş prin
mărirea automată a unei pagini pentru a acoperi
mai multe coli de hârtie. Este necesară tăierea
marginilor şi îmbinarea ulterioară a mai multor
coli de hârtie pentru realizarea unui afiş.

A Pregătiţi datele de tipărire prin utilizarea unei
aplicaţii.

Driverul imprimantei măreşte automat datele
imaginii în timpul tipăririi.

B Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

C Efectuaţi clic pe fila Page Layout, selectaţi
caseta de validare Multi-Page, selectaţi Poster
şi efectuaţi clic pe Settings.

D În caseta de dialog Poster Settings, selectaţi
numărul de pagini tipărite pe care doriţi să le
conţină afişul.

Notă:
Puteţi realiza un afiş mai mare dacă selectaţi
un număr mai mare pentru diviziune.
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E Când doriţi tipărirea unui afiş fără margini,
selectaţi Borderless din meniul Main. Apoi,
selectaţi caseta de validare Borderless Poster
Print, selectaţi numărul de panouri şi apoi
efectuaţi clic pe OK. Treceţi apoi la pasul 6.

Notă:
Dacă este selectată opţiunea Single Cut pentru
Auto Cut, lungimea hârtiei este redusă cu 1
sau 2 mm deoarece interiorul fiecărei imagini
este tăiat pentru a nu lăsa o zonă albă în
poziţiile superioară şi inferioară.
Selectaţi Off sau Normal Cut pentru Auto Cut.

 Consultaţi “Tăierea ruloului de hârtie
pentru tipărire fără margini” la pagina 145

F Dacă doriţi margini în jurul afişului,
asiguraţi-vă de debifarea casetei de validare
Borderless Poster Print şi efectuaţi celelalte
setări necesare.

Notă:
Referitor la dimensiuni când părţile sunt
îmbinate:
Dimensiunile finale sunt identice indiferent
dacă este sau nu selectată opţiunea Trim
Lines. Totuşi, dacă este selectată opţiunea
Print Cutting Guides, dimensiunile finale sunt
reduse cu suprafaţa de suprapunere.

G Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Diversitatea modalităţilor de tipărire

153



Îmbinarea colilor de-a lungul 
ghidajului

Paşii pentru îmbinarea colilor sunt diferiţi în funcţie
de colile tipărite - dacă acestea sunt fără margini sau nu.

Pentru tipărirea afiş fără margini

Această secţiune explică modul de îmbinare a patru
pagini tipărite. Îmbinaţi în mod corespunzător
paginile tipărite şi lipiţi-le pe spatele colilor utilizând
bandă din celofan. 
Îmbinaţi-le respectând ordinea indicată în ilustraţia
de mai jos.

Notă:
Tipărirea unui afiş fără margini poate să nu producă o
imagine de afiş cu îmbinare perfectă care constă din
mai multe coli de hârtie tipărite. Dacă doriţi o imagine
cu îmbinare perfectă, încercaţi funcţia de tipărire afiş
cu margini.

Pentru tipărirea afişelor cu margini

Când selectaţi Overlapping Alignment Marks
următoarele marcaje sunt tipărite pe hârtie. Consultaţi
procedurile de mai jos pentru îmbinarea celor patru
pagini utilizând marcajele de aliniere.

Cele patru coli sunt îmbinate în ordinea următoare.

A Tăiaţi coala din stânga sus de-a lungul
marcajului de aliniere (linia albastră verticală).

Ghidajul este negru pentru tipărirea alb-negru.
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B Aşezaţi coala din stânga sus deasupra colii din
dreapta sus. Marcajele X trebuie să coincidă
conform indicaţiei din figura de mai jos; apoi
îmbinaţi temporar coala din stânga sus cu coala
din dreapta sus cu bandă din celofan.

C Tăiaţi colile superioare de-a lungul marcajului
de aliniere (linia roşie verticală).

Ghidajul este negru pentru tipărirea alb-negru.

D Îmbinaţi colile din stânga sus şi dreapta sus cu
bandă din celofan pe spatele colilor.

E Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru colile inferioare.

F Tăiaţi partea inferioară a colilor superioare de-a
lungul marcajului de aliniere (linia albastră
orizontală).

Ghidajul este negru pentru tipărirea alb-negru.

G Aşezaţi colile superioare peste colile inferioare.
Marcajele X trebuie să coincidă conform
indicaţiei din figura de mai jos; apoi îmbinaţi
temporar colile superioare cu colile inferioare
cu bandă din celofan.

H Tăiaţi colile de-a lungul marcajului de aliniere
(linia roşie orizontală).

Ghidajul este negru pentru tipărirea alb-negru.
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I Îmbinaţi colile superioare şi inferioare cu
bandă din celofan pe spatele colilor.

J După îmbinarea colilor, tăiaţi marginile de-a
lungul ghidajului exterior.

Tipărirea pe hârtie
personalizată

De asemenea, aveţi posibilitatea să tipăriţi pe hârtie
personalizată, urmând paşii de mai jos.

Formatul pe care îl puteţi înregistra este următorul.

Lăţimea hârtiei Epson Stylus Pro 9700/9710: 
89 - 1118 mm

Epson Stylus Pro 7700/7710: 
89 - 610 mm

Înălţimea hâr-
tiei✽

Windows: 127 - 15000 mm
Mac OS X: 127 - 15240 mm

✽  Lungimea maximă a ruloului de hârtie poate depăşi
înălţimea hârtiei dacă se utilizează o aplicaţie compatibilă
cu tipărirea banerelor. Totuşi, mărimea reală a materialului
tipărit depinde de aplicaţie, de formatul hârtiei setat în
imprimantă sau de computer.

Notă:
❏ Pentru Mac OS X, puteţi seta un format mai

mare în setarea Custom Paper Size; totuşi,
tipărirea nu va fi corectă.

❏ Formatul de tipărire disponibil poate fi limitat în
funcţie de aplicaţia utilizată.
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Pentru Windows

A Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

B Efectuaţi clic pe User Defined în meniul Main.

Notă:
Nu puteţi selecta User Defined dacă opţiunea
Sheet este selectat pentru Source şi opţiunea
Borderless este selectată pentru Paper Settings.

C Setaţi formatul de hârtie personalizat pe care
doriţi să îl utilizaţi, apoi efectuaţi clic pe Save.

❏ Puteţi introduce cel mult 24 de caractere de
1 octet pentru setarea Paper Size Name.

❏ Puteţi modifica uşor formatul prin
selectarea unui format apropiat de cel pe
care doriţi să în setaţi din meniul Base
Paper Size.

❏ Dacă raportul este acelaşi cu cel definit în
formatul hârtiei, selectaţi raportul din
setarea Fix Aspect Ratio şi selectaţi fie
Landscape fie Portrait pentru setarea Base.
În acest caz, este posibilă doar modificarea
setării Paper Width sau Paper Height.

Notă:
❏ Pentru modificarea formatului de hârtie

pe care l-aţi înregistrat, selectaţi numele
formatului de hârtie din listă şi modificaţi
formatul.

❏ Pentru ştergerea formatului de hârtie
definit de utilizator pe care l-aţi
înregistrat, selectaţi numele formatului de
hârtie din listă şi efectuaţi clic pe Delete.

❏ Puteţi înregistra cel mult 100 de formate
de hârtie.

D Efectuaţi clic pe OK pentru a salva formatul de
hârtie personalizat.

Formatul de hârtie personalizat este înregistrat
în Paper Size. 
Acum, puteţi tipări urmând paşii obişnuiţi.
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Pentru Mac OS X

A Deschideţi caseta de dialog Page Setup.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Page Setup” la pagina 127

B Selectaţi Manage Custom Sizes în Paper Size.

C Faceţi clic pe + şi introduceţi denumirea
formatului de hârtie.

D Introduceţi lăţimea hârtiei, înălţimea hârtiei şi
marginile, apoi efectuaţi clic pe OK.

Formatul de hârtie şi marginile de tipărire pot
fi setate după cum urmează.

Iniţializare
pagină

Format hâr-
tie

Margini

Sheet Format de
hârtie compa-
tibil

Sus, stânga,
dreapta: 3 mm
Jos: 14,2 mm

Roll Paper Format de
hârtie compa-
tibil

Sus, jos, stân-
ga, dreapta: 3
mm

Roll Paper
(Banner)

Format de
hârtie compa-
tibil

Sus, jos: 0 mm
Stânga, dreap-
ta: 3 mm

Roll Paper
(Borderless,
Auto Expand)

Lăţimea hâr-
tiei care ac-
ceptă tipări-
rea fără mar-
gini.

Sus, jos, stân-
ga, dreapta: 0
mm

Roll Paper
(Borderless,
Retain Size)
Roll Paper
(Borderless,
Banner)

O hârtiei a
cărei lăţime
este suficient
de mare pen-
tru tipărirea
fără margini
plus 6 mm.

Sus, jos, stân-
ga, dreapta: 0
mm
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Notă:
❏ Pentru modificarea setării înregistrate,

efectuaţi clic pe numele formatului de
hârtie din listă.

❏ Pentru replicarea formatului de hârtie
înregistrat, efectuaţi clic pe numele
formatului de hârtie din listă, apoi
efectuaţi clic pe Duplicate.

❏ Pentru ştergerea formatului de hârtie
înregistrat, efectuaţi clic pe numele
formatului de hârtie din listă, apoi
efectuaţi clic pe -.

❏ Setarea pentru format de hârtie
personalizat diferă în funcţie de versiunea
sistemului de operare. Consultaţi
documentaţia aferentă sistemului de
operare pentru detalii.

E Efectuaţi clic pe OK.

Formatul de hârtie personalizat este înregistrat
în meniul pop-up Paper Size. Acum, puteţi
tipări urmând paşii obişnuiţi.

Tipărirea banerelor pe
rulou de hârtie

Această secţiune explică modul de tipărire a unui
banner şi a imaginilor panoramice.

Există două moduri de a tipări un banner.

Sursă de hârtie Aplicaţie

Roll Paper Instrument de pregătire a do-
cumentelor, software de edita-
re a imaginilor

Roll Paper (Banner) Software compatibil cu tipări-
rea bannerelor

Iată formatele de tipărire disponibile.

Lăţimea hârtiei Epson Stylus Pro 9700/9710: 
89 - 1118 mm

Epson Stylus Pro 7700/7710: 
89 - 610 mm

Înălţimea hâr-
tiei✽

Windows: Max. 15000 mm
Mac OS X: Max. 15240 mm

✽  Lungimea maximă a ruloului de hârtie poate depăşi
înălţimea hârtiei dacă se utilizează un program software
compatibil cu tipărirea de banere; totuşi, înălţimea de
tipărire reală poate diferi în funcţie de aplicaţie şi de
calculatorul utilizat pentru tipărire.
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Setările aplicaţiei

Este necesară realizarea datelor imaginii pentru
tipărirea unui banner utilizând o aplicaţie. 
Dacă formatul de hârtie pe care doriţi să tipăriţi este
egal sau mai mic decât formatul maxim ce poate fi
setat de aplicaţie, selectaţi formatul de hârtie preferat.

Setările driverului imprimantei

Pentru Windows

A Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

B În meniul Main, selectaţi tipul de suport.

C Selectaţi Roll Paper sau Roll Paper (Banner)
din lista Source.

Notă:
Setarea Roll Paper (Banner) poate fi utilizată
pentru o aplicaţie compatibilă cu tipărirea de
bannere.

D Efectuaţi clic pe Roll Paper Option, apoi
selectaţi Normal Cut sau Off din lista Auto Cut.

E Efectuaţi clic pe User Defined şi personalizaţi
formatul de hârtie dacă este necesar.

Lăţimea hârtiei Epson Stylus Pro 9700/9710: 
89 - 1118 mm

Epson Stylus Pro 7700/7710: 
89 - 610 mm

Înălţimea hâr-
tiei

Între 127 şi 15000 mm

Notă:
Dacă utilizaţi o aplicaţie compatibilă cu
tipărirea de bannere, nu este necesară setarea
formatului definit de utilizator dacă este
selectată opţiunea Roll Paper (Banner) pentru
setarea Source.
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F Efectuaţi clic pe fila Page Layout şi selectaţi
Reduce/Enlarge, apoi selectaţi Fit to Page sau
Fit to Roll Paper Width.

Notă:
Dacă utilizaţi o aplicaţie compatibilă cu
tipărirea de bannere, nu este necesară
efectuarea setării Enlarge/Reduce dacă este
selectată opţiunea Roll Paper (Banner) pentru
setarea Source.

G Selectaţi formatul documentului creat utilizând
aplicaţia din lista Page Size şi selectaţi lăţimea
ruloului de hârtie introdus în imprimantă
pentru setarea Roll Width.

Notă:
Nu puteţi efectua setări dacă utilizaţi o
aplicaţie compatibilă cu tipărirea de bannere.

H Asiguraţi-vă că aţi selectat caseta de validare
Optimize Enlargement.

I Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Pentru Mac OS X

A Deschideţi caseta de dialog Page Setup.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Page Setup” la pagina 127

B Asiguraţi-vă de selectarea imprimantei şi
selectaţi formatul documentului creat utilizând
aplicaţia.

De asemenea, puteţi personaliza formatul de
hârtie selectând Manage Custom Sizes.

Lăţimea hârtiei Epson Stylus Pro 9700/9710: 
89 - 1118 mm

Epson Stylus Pro 7700/7710: 
89 - 610 mm

Înălţimea hâr-
tiei

Între 127 şi 15240 mm

C Introduceţi o scară pentru a micşora sau a mări
dimensiunea datelor.

D Efectuaţi clic pe OK.

Acum, setarea pentru bannere a fost efectuată.
Tipăriţi datele ca de obicei.

Tipărirea cu suporturi
non-Epson

La utilizarea suporturilor non-Epson, efectuaţi setările
privind hârtia în funcţie de caracteristicile hârtiei
înainte de tipărire. Există două moduri de efectuare a
setărilor şi de tipărire.

❏ Înregistraţi hârtia personalizată în modul Menu
utilizând panoul de control al imprimantei şi
tipăriţi utilizând setarea înregistrată.
Setările înregistrate sunt memorate când
imprimanta este oprită. Aveţi posibilitatea de a
înregistra până la 10 tipuri de hârtie personalizată.

❏ Efectuaţi setarea utilizând caseta de dialog Paper
Configuration din driverul imprimantei.

Windows:
Setaţi Media Settings din meniul Main.

 Consultaţi “Salvarea ca suport personalizat” la
pagina 166

Mac OS X:
Selectaţi caseta de dialog Layout.
Consultaţi ajutorul interactiv al driverului
imprimantei pentru informaţii detaliate.

Notă:
❏ Nu omiteţi să verificaţi caracteristicile hârtiei

precum tensiunea hârtiei, fixarea cernelii sau
grosimea hârtiei înainte de setarea hârtiei
personalizate. Consultaţi descrierea ce însoţeşte
hârtia pentru informaţii privind caracteristicile
hârtiei.

❏ Setările efectuate în driverul imprimantei au
prioritate asupra setărilor efectuate utilizând
panoul de control al imprimantei.

❏ Dacă tipărirea bidirecţională nu este uniformă pe
hârtia personalizată înregistrată, utilizaţi
tipărirea unidirecţională. Selectaţi Quality
Options pentru setarea Print Quality pentru a
afişa caseta de dialog Quality Options. Apoi,
debifaţi caseta de dialog High Speed.

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Diversitatea modalităţilor de tipărire

162



Fixarea hârtiei personalizate în 
imprimantă

Există două moduri de a înregistra un tip de hârtie cu
format personalizat.

❏ Înregistraţi hârtia personalizată pe ecranul LCD al
imprimantei. Setaţi elementele pentru meniul
PAPER SETUP.

❏ Înregistraţi hârtia personalizată utilizând EPSON
LFP Remote Panel 2. Când utilizaţi EPSON LFP
Remote Panel 2, puteţi înregistra cu uşurinţă
hârtia personalizată în memoria acestei
imprimante din computer. Pentru detalii,
consultaţi ajutorul interactiv al utilitarului
EPSON LFP Remote Panel 2.

Această secţiune explică modul de înregistrare a
hârtiei personalizate cu ajutorul panoului de control al
imprimantei. 
Pe afişajul LCD se afişează numărul înregistrat.

Notă:
Imprimanta intră în starea READY atunci când
apăsaţi butonul , în orice moment al efectuării
setărilor următoare. Setările efectuate până în prezent
sunt înregistrate ca şi setări personalizate (inclusiv
setări nemodificate).

A Încărcaţi hârtia pe care doriţi să o utilizaţi.

Asiguraţi-vă că setaţi hârtia pe care o veţi folosi.

B Intraţi în meniul CUSTOM PAPER.

1. Apăsaţi butonul  pentru a intra în modul
Menu.
2. Apăsaţi butonul /  pentru a afişa
PAPER SETUP, apoi apăsaţi butonul .
3. Apăsaţi butonul /  pentru a afişa
CUSTOM PAPER, apoi apăsaţi butonul .

C Selectaţi numărul înregistrat pentru setarea
efectuată de utilizator.

Puteţi selecta un număr de la 1 la 10.
1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
numărul pe care doriţi să îl înregistraţi.
2. Apăsaţi butonul .

Setările efectuate începând de la pasul 4 sunt
înregistrate pentru numărul selectat în acest loc.

Notă:
Vă recomandăm să notaţi numărul înregistrat
şi setările efectuate începând de la pasul 4.

D Selectaţi tipul de hârtie, dacă este necesar.

1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
PAPER TYPE, apoi apăsaţi butonul .
2. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
tipul de suport, apoi apăsaţi butonul .
3. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
suportul.
4. Apăsaţi butonul .
5. Apăsaţi de două ori butonul  pentru a
reveni la meniul anterior.
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E Setaţi distanţa dintre capul de tipărire şi hârtie
(Platen Gap), dacă este necesar.

1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
PLATEN GAP, apoi apăsaţi butonul .
2. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta o
setare compatibilă pentru hârtie.
3. Apăsaţi butonul .
4. Apăsaţi butonul  pentru a reveni la
meniul anterior.

Notă:
Aveţi posibilitatea să reglaţi distanţa dintre
capul de tipărire şi hârtie. Calitatea tipăririi se
îmbunătăţeşte dacă reglaţi corespunzător
Platen Gap. Dacă Platen Gap este prea îngust
când tipăriţi pe hârtie groasă, capul de tipărire
atinge hârtia astfel încât este posibil ca şi capul
şi hârtia să se deterioreze.

Grosime hârtie Platen Gap

Hârtie groasă Wider

Wide

Hârtie normală Standard

Hârtie subţire Narrow

F Tipăriţi un model de testare a grosimii hârtiei.

1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
THICKNESS PATTERN, apoi apăsaţi butonul

.
2. Apăsaţi butonul  pentru a tipări modelul
de testare a grosimii hârtiei.

Exemplu de model:

G Examinaţi modelul tipărit pentru a determina
care set de linii este aliniat (care prezintă
spaţiul cel mai mic), şi selectaţi Thickness
Number (de la 1 la 15).

1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
numărul. În cazul ilustraţiei de mai sus,
selectaţi 4.
2. Apăsaţi butonul .

H Setaţi Paper Feed Adjustment, dacă este necesar.

Setaţi volumul de alimentare cu hârtie (- 0,7 -
0,7%).

1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
PAPER FEED ADJUST, apoi apăsaţi butonul

.
2. Apăsaţi butonul /  pentru a seta
volumul de alimentare cu hârtie.
3. Apăsaţi butonul .
4. Apăsaţi butonul  pentru a reveni la
meniul anterior.

Notă:
Aveţi posibilitatea de a obţine un rezultat de
calitate superioară dacă tipăriţi o imagine
mostră utilizând EPSON LFP Remote Panel 2
pentru a seta valoarea pentru Paper Feed
Adjustment.
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I Setaţi timpul de uscare, dacă este necesar.

Aveţi posibilitatea să setaţi timpul de uscare a
cernelei pentru fiecare trecere a capului de
tipărire. Intervalul este între 0,0 şi 10,0 secunde.

1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
DRYING TIME, apoi apăsaţi butonul .
2. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
timpul în secunde.
3. Apăsaţi butonul .
4. Apăsaţi butonul  pentru a reveni la
meniul anterior.

Notă:
Dacă cerneala pătează hârtia, setaţi un timp
mai mare pentru uscarea cernelii.

J Selectaţi aspiraţia hârtiei, dacă este necesar.

1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
PAPER SUCTION, apoi apăsaţi butonul .
2. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta o
setare compatibilă pentru hârtie.
3. Apăsaţi butonul .
4. Apăsaţi butonul  pentru a reveni la
meniul anterior.

K Selectaţi tensiunea ruloului de hârtie, dacă este
necesar.

1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta SET
ROLL PAPER TENSION, apoi apăsaţi butonul

.
2. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta o
setare compatibilă pentru hârtie.
3. Apăsaţi butonul .
4. Apăsaţi butonul  pentru a reveni la
meniul anterior.

L Selectaţi setarea pentru eliminarea înclinării,
dacă este necesar.

1. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta
REMOVE SKEW, apoi apăsaţi butonul .
2. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta o
setare compatibilă pentru hârtie.
3. Apăsaţi butonul .
4. Apăsaţi butonul  pentru a reveni la
meniul anterior.

M După înregistrarea setărilor pentru hârtie,
apăsaţi butonul  pentru a ieşi din modul
Menu.

Setarea pentru hârtie personalizată este acum
finalizată. Porniţi tipărirea pentru a imprima pe
hârtia personalizată pe care tocmai aţi setat-o.

Pentru a utiliza setările personalizate înregistrate,
urmaţi paşii de mai jos.

1. Apăsaţi butonul  pentru a intra în modul Menu.
2. Apăsaţi butonul /  pentru a afişa PAPER
SETUP, apoi apăsaţi butonul .
3. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta PAPER
TYPE, apoi apăsaţi butonul .
4. Apăsaţi butonul /  pentru a afişa CUSTOM
PAPER, apoi apăsaţi butonul .
5. Apăsaţi butonul /  pentru a selecta tipul de
suport, apoi apăsaţi butonul .
Apăsaţi butonul  pentru a ieşi din modul Menu şi
apoi tipăriţi datele.
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Personalizarea
elementelor driverului
imprimantei

Puteţi salva setările sau puteţi modifica elementele
afişate după preferinţe. De asemenea, puteţi exporta
setările sub forma unui fişier şi puteţi efectua aceleaşi
setări ale driverului imprimantei pe mai multe
computere.

Salvarea setărilor driverului de 
imprimantă

Aveţi posibilitatea să salvaţi până la 100 de setări.

Salvarea ca grup favorit

Puteţi salva toate elementele de setare ale driverului
imprimantei.

A Modificaţi setările din meniul Main şi meniul
Page Layout.

B Efectuaţi clic pe Save/Del... în meniul Main sau
în meniul Page Layout.

C Introduceţi numele în caseta Name, apoi
efectuaţi clic pe Save.

Puteţi selecta o setare înregistrată din lista Select Setting.

Salvarea ca suport personalizat

Puteţi salva elementele Media Settings în meniul Main.

A Modificaţi elementele Media Settings în meniul
Main.

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Diversitatea modalităţilor de tipărire

166



B Efectuaţi clic pe Custom Settings.

C Introduceţi numele în caseta Name, apoi
efectuaţi clic pe Save.

Puteţi selecta o setare înregistrată din lista Media Type.

Aranjarea meniurilor

Puteţi aranja elementele Select Settings, Media Type şi
Paper Size.

A Efectuaţi clic pe fila Utility, apoi efectuaţi clic
pe Menu Arrangement.

B Selectaţi elementul care trebuie editat.
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C În caseta List, aranjaţi elementele în ordinea
preferată sau clasificaţi-le în grupuri.

❏ Puteţi aranja elementele din listă prin operaţia de
tragere şi depunere cu mouse-ul.

❏ Pentru adăugarea unui nou grup (director),
efectuaţi clic pe Add Group.

❏ Pentru ştergerea unui grup (director), efectuaţi
clic pe Delete Group.

❏ Mutaţi elementele neutilizate în grupul Not
Display prin operaţia de tragere şi depunere cu
mouse-ul.

Notă:
Nu puteţi şterge elementele implicite.

D Efectuaţi clic pe Save.

Exportarea sau importarea

Puteţi exporta sau importa setările înregistrate ca fişier.

Exportarea setărilor

A Deschideţi caseta de dialog Save or Deletes
Select Settings sau caseta de dialog Saves or
deletes Custom Media.

B Selectaţi setarea din caseta List şi efectuaţi clic
pe Export.

C Selectaţi locaţia şi introduceţi numele fişierului,
apoi efectuaţi clic pe Save.

Importarea setărilor

A Deschideţi caseta de dialog Save or Deletes
Select Settings sau caseta de dialog Saves or
deletes Custom Media.

B Efectuaţi clic pe Import.

C Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l importaţi şi
efectuaţi clic pe Open.
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Exportarea sau importarea tuturor
setărilor

Puteţi exporta sau importa toate setările driverului
imprimantei sub forma unui fişier.

A Efectuaţi clic pe fila Utility, apoi efectuaţi clic
pe Export sau Import.

B Efectuaţi clic pe Export sau Import.

C Pentru exportarea setării, introduceţi numele
fişierului, apoi efectuaţi clic pe Save. Pentru
importarea setării, selectaţi fişierul pe care
doriţi să-l importaţi şi efectuaţi clic pe Open.

Utilizarea Layout
Manager

Funcţia Layout Manager permite aşezarea mai multor
date de tipărire create cu diferite aplicaţii fără restricţii
şi tipărirea acestora simultan. Această funcţie este
disponibilă numai pentru Windows.

Puteţi crea un afiş sau un articol pe care să îl afişaţi
prin aşezarea mai multor date de tipărire fără
restricţii. Layout Manager permite reducerea hârtiei
pentru o tipărire eficientă.

Aşezarea diferitelor date
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Aşezarea aceluiaşi tip de date

Aşezarea fără restricţii a datelor

Aşezarea datelor pe un rulou de hârtie

Tipărirea folosind Layout 
Manager

Notă:
Utilizaţi funcţia Layout Manager dacă sunteţi
conectat la imprimantă (şi puteţi imprima).

A Pregătiţi datele de tipărire prin utilizarea unei
aplicaţii.

B Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

C Bifaţi caseta Layout Manager şi selectaţi
dimensiunile documentului creat cu aplicaţia
din Size.

Notă:
Size definite aici reprezintă dimensiunile datelor
amplasate pe afişul dumneavoastră. Dimensiunile
actuale ale formatului de hârtie sunt definite în
fereastra Properties în pasul 7.

D Începe tipărirea.

Se deschide fereastra Layout Manager.
Datele nu sunt tipărite, dar pe hârtia afişului
este aşezată o foaie de hârtie ca un obiect.
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Notă:
Puteţi deschide în avans fereastra Layout Manger.
Dacă în bara de sarcini a Windows este afişată
pictograma unei comenzi rapide, faceţi clic dreapta pe
aceasta şi selectaţi Layout Manager pentru a deschide
fereastra Layout Manager.

E Dacă doriţi să amplasaţi mai multe date de
tipărire, repetaţi paşii de la 1 la 4 păstrând
fereastra Layout Manger deschisă.

Datele de tipărire sunt adăugate în fereastra
Layout Manger.

F Aşezaţi obiectele în fereastra Layout Manager.

În fereastra Layout Manager, pe lângă faptul că
puteţi muta şi redimensiona obiectele prin
tragere, le puteţi alinia şi roti folosind
butoanele cu instrumente şi meniul Objects.
Puteţi redimensiona şi aşeza întregul obiect în
casetele de dialog Preference sau Arrangement
Settings.

Pentru informaţii suplimentare despre fiecare
funcţie, consultaţi ajutorul interactiv al funcţiei
Layout Manager.

G Din meniul File, din fereastra Layout Manager,
selectaţi Properties.... Definiţi setările
imprimantei în fereastra driverului imprimantei.

Definiţi Media Type, Source, Size (Roll Width
dacă este încărcată o rolă), ş.a.m.d.

H Din meniul File, din fereastra Layout Manager,
selectaţi Print....

Începe tipărirea.

Notă:
Dacă nu doriţi să tipăriţi acum, puteţi salva datele
într-un fişier. Din meniul File, din fereastra Layout
Manager, selectaţi Save As.... Introduceţi denumirea
fişierului şi salvaţi-l.
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Utilizarea gestionării
culorilor

Aveţi posibilitatea de a efectua gestionarea culorilor
cu ajutorul driverului de imprimantă în următoarele
trei moduri.

❏ Gestionarea culorilor cu ajutorul funcţiei Driver
ICM (numai pentru Windows)

Puteţi efectua gestionarea culorilor utilizând doar
driverul imprimantei. Acest lucru este util când
folosiţi o aplicaţie necompatibilă cu această
funcţie. Acesta tipăreşte folosind funcţia de
gestionare a culorilor a sistemului de operare.

❏ Gestionarea culorilor utilizând sistemul Host ICM/
ColorSync

Aplicaţia trebuie să fie compatibilă cu un sistem
de gestionare a culorilor. Deoarece acesta
tipăreşte folosind funcţia de gestionare a culorilor
a sistemului de operare, puteţi obţine materiale
tipărite cu acelaşi sistem de gestionare a culorilor
chiar şi când executaţi funcţia folosind aplicaţii
diferite. Totuşi, culorile tipărite pot diferi, în
funcţie de versiunea sistemului de operare.

❏ Gestionarea culorilor utilizând o aplicaţie

Aplicaţia trebuie să fie compatibilă cu un sistem
de gestionare a culorilor. Deoarece acesta
tipăreşte folosind funcţia de gestionare a culorilor
a unei aplicaţii comune, puteţi obţine materiale
tipărite cu acelaşi sistem de gestionare a culorilor
chiar şi când executaţi funcţia folosind un sistem
de operare diferit.

Setarea profilurilor
Setarea unui profil de intrare, a profilului imprimantei
şi a absorbţiei (metoda de potrivire a culorilor) diferă
în funcţie de fiecare sistem de gestionare a culorilor.
Aceasta se datorează faptului că utilizarea gestionării
culorilor este diferită între diferitele motoare.

Profilul
de intra-
re

Profilul
de ieşire

Setarea
destina-
ţiei

Driver ICM
(Windows)

Driverului
impri-
mantei

Driverului
impriman-
tei

Driverului
impriman-
tei

Profilul
de intra-
re

Profilul
de ieşire

Setarea
destina-
ţiei

Host ICM
(Windows)

Apli
caţie

Driverului
impriman-
tei

Apli
caţie

ColorSync
(Mac OS)

Apli
caţie

Driverului
impriman-
tei

Apli
caţie

Aplicaţie Apli
caţie

Apli
caţie

Apli
caţie

Profilul imprimantei pentru fiecare coală necesar la
efectuarea gestionării culorilor este instalat odată cu
driverul imprimantei pentru acest produs. Puteţi
selecta profilul în caseta de dialog pentru setări a
driverului imprimantei.

Consultaţi secţiunea următoare pentru informaţii
detaliate.

 Consultaţi “Gestionarea culorilor folosind Driver
ICM (numai pentru Windows)” la pagina 173 

 Consultaţi “Gestionarea culorilor folosind Gazdă
ICM (Windows)” la pagina 175 

 Consultaţi “Gestionarea culorilor cu ajutorul
ColorSync (Mac OS X)” la pagina 176 

 Consultaţi “Gestionarea culorilor utilizând o
aplicaţie” la pagina 177
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Notă:
Chiar dacă utilizaţi aceleaşi date ale imaginii,
imaginea originală şi imaginea afişată arată diferit.
Rezultatul tipăririi poate fi de asemenea diferit de
imaginea afişată pe ecran. Aceasta rezultă din
diferenţa între caracteristicile dispozitivelor de intrare
şi caracteristicile dispozitivelor de ieşire. Dispozitivele
de intrare, precum scanerul sau camera digitală,
importă culoarea ca şi date electronice, în timp ce
dispozitivele de ieşire reproduc o imagine bazată pe
datele despre culori. Pentru reglarea culorilor între
dispozitive, utilizaţi un sistem de gestionare a
culorilor. Fiecare sistem de operare este prevăzut cu
un sistem de gestionare a culorilor, cum ar fi ICM
pentru Windows şi ColorSync pentru Mac OS X. De
asemenea, anumite programe software de editare a
imaginilor sunt compatibile cu sistemele de gestionare
a culorilor.

Într-un sistem de gestionare a culorilor, un fişier cu
definiţii ale culorilor denumit "Profil" este utilizat
pentru efectuarea potrivirii culorilor între dispozitive.
(Acest fişier este de asemenea denumit profil ICC.)
Profilul unui dispozitiv de intrare este denumit profil
de intrare (sau profil sursă), iar profilul unui
dispozitiv de ieşire, cum ar fi o imprimantă, este
denumit profil de imprimantă (sau profil de ieşire).
Profilul este pregătit pentru fiecare model de
imprimantă şi fiecare tip de suport. 
Zona de conversie a culorilor a unui dispozitiv de
intrare şi zona de reproducere a culorilor a unui
dispozitiv de ieşire sunt diferite. Prin urmare, există o
zonă de culori care nu se potriveşte, chiar dacă este
efectuată "potrivirea culorilor" prin utilizarea
profilului. În sistemul de gestionare a culorilor,
specificaţi condiţia de conversie pentru zona care nu
se potriveşte ca şi "Destinaţie", pe lângă specificarea
profilurilor. Numele şi tipul destinaţiei diferă în
funcţie de sistemul de gestionare a culorilor utilizat.

Dacă efectuaţi gestionarea culorilor între un
dispozitiv de intrare şi imprimantă, nu puteţi potrivi
culoarea rezultatului tipăririi cu imaginea aşa cum o
vedeţi pe ecran. Pentru a potrivi ambele culori, este
necesară de asemenea efectuarea gestionării culorilor
între dispozitivul de intrare şi afişaj.

Gestionarea culorilor folosind 
Driver ICM (numai pentru 
Windows)

A Dacă utilizaţi o aplicaţie care dispune de o
funcţie de gestionare a culorilor, definiţi setările
pentru ajustarea culorilor folosind aplicaţia.
În funcţie de tipul de aplicaţie, definiţi setările
conform indicaţiilor din diagrama de mai jos.

Aplicaţii Setări de gestiona-
re a culorilor

Adobe Photoshop CS3
sau o versiune mai nouă

Adobe Photoshop Ligh-
troom 1 sau o versiune
mai nouă

Adobe Photoshop Ele-
ments 6 sau o versiune
mai nouă

Imprimanta gestio-
nează culorile

Alte aplicaţii Fără gestionarea culo-
rilor

Exemplu: Adobe Photoshop CS4

Din meniul File, selectaţi Print.
Selectaţi Color Management şi Document.
Selectaţi Printer Manages Colors pentru
setarea Color Handling. Apoi efectuaţi clic pe
butonul Print One.

Dacă utilizaţi o aplicaţie care nu include o
funcţie de gestionare a culorilor, începeţi de la
pasul 2.
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B Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

C Selectaţi Custom pentru setarea Mode din
meniul Main şi selectaţi ICM, apoi efectuaţi clic
pe Advanced.

D În caseta de dialog ICM, selectaţi Driver ICM
(Basic) sau Driver ICM (Advanced) pentru
setarea ICM Mode.

Dacă selectaţi Driver ICM (Advanced), puteţi
specifica în mod individual profilurile şi
destinaţia pentru imagini, grafică şi text.

Destinaţie Explicaţie

Saturation Efectuează conversia, menţi-
nând saturaţia curentă nes-
chimbată.

Perceptual Efectuează conversia astfel în-
cât să rezulte o imagine vizibil
mai naturală. Această funcţie
este utilizată atunci când pen-
tru imagine este folosită o
gamă mai largă de culori.

Destinaţie Explicaţie

Relative Colori-
metric

Efectuează conversia astfel în-
cât un set de coordonate ale
unei game de culori şi coordo-
nate ale punctelor albe (sau
temperatura culorilor) ale da-
telor originale să se potri-
vească cu coordonatele lor de
tipărire corespunzătoare.
Această funcţie este utilizată
pentru numeroase tipuri de
potrivire a culorilor.

Absolute Colori-
metric

Asociază coordonatele abso-
lute ale gamei de culori atât
pentru datele originale cât şi
pentru datele de tipărire şi
efectuează conversia. Prin ur-
mare, reglarea tonului culori-
lor nu este efectuată pe ni-
ciun punct alb (sau tempera-
tura culorilor) pentru datele
originale sau de tipărire.
Această funcţie este utilizată
în scopuri speciale, precum
tipărirea culorilor pentru sigle.

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Gestionarea culorilor folosind 
Gazdă ICM (Windows)

Utilizaţi date de imagine în care a fost încorporat un
profil de intrare. Aplicaţia trebuie să fie compatibilă
cu profilul ICM.

A Definiţi setările pentru ajustarea culorilor
folosind aplicaţia.
În funcţie de tipul de aplicaţie, definiţi setările
conform indicaţiilor din diagrama de mai jos.

Aplicaţii Setări de gestiona-
re a culorilor

Adobe Photoshop CS3
sau o versiune mai nouă

Adobe Photoshop Ligh-
troom 1 sau o versiune
mai nouă

Adobe Photoshop Ele-
ments 6 sau o versiune
mai nouă

Imprimanta gestio-
nează culorile

Alte aplicaţii Fără gestionarea culo-
rilor

Exemplu: Adobe Photoshop CS4

Din meniul File, selectaţi Print.
Selectaţi Color Management şi Document.
Selectaţi Printer Manages Colors pentru
setarea Color Handling. Apoi efectuaţi clic pe
butonul Print One.

Dacă utilizaţi o aplicaţie care nu include o
funcţie de gestionare a culorilor, începeţi de la
pasul 2.

B Deschideţi fereastra driverului imprimantei.

 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la
pagina 117

C Selectaţi Custom pentru setarea Mode din
meniul Main şi selectaţi ICM, apoi efectuaţi clic
pe Advanced.

D Selectaţi Host ICM.

Profilul imprimantei este selectat automat.
Aveţi posibilitatea de a-l schimba selectând
caseta de dialog Show all profiles.
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Gestionarea culorilor cu 
ajutorul ColorSync (Mac OS X)

Utilizaţi date de imagine în care a fost încorporat un
profil de intrare. Aplicaţia trebuie să fie compatibilă
cu profilul ColorSync.

Pentru Mac OS X 10.5

Dacă utilizaţi Adobe Photoshop CS3 sau o versiune
mai nouă, Adobe Photoshop Lightroom 1 sau o
versiune mai nouă şi Adobe Photoshop Elements 6
sau o versiune mai nouă, acestea nu sunt compatibile
cu profilul ColorSync prezentat aici.

Dacă utilizaţi alte aplicaţii, definiţi pentru gestionarea
culorilor următoarele setări.

A Dezactivaţi setările pentru ajustarea culorii din
aplicaţie.

B Deschideţi caseta de dialog Print.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Tipărire” la pagina 127

C Selectaţi Color Matching, apoi faceţi clic pe
ColorSync.

D Selectaţi Print Settings, apoi selectaţi Off (No
Color Adjustment) pentru Color Setting.

Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4

A Dezactivaţi setările pentru ajustarea culorii din
aplicaţie.

Exemplu: Adobe Photoshop CS4

Din meniul File, selectaţi Print.
Selectaţi Color Management şi No Color
Management pentru Color Handling. Apoi
faceţi clic pe butonul Print.
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B Deschideţi caseta de dialog Print.

 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog
Tipărire” la pagina 127

C Selectaţi Printer Color Management, apoi
selectaţi ColorSync.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Gestionarea culorilor utilizând o 
aplicaţie

Tipărirea folosind o aplicaţie cu o funcţie de
gestionare a culorilor.

Dezactivaţi setările pentru ajustarea culorii din
aplicaţie şi pe cele din driverul imprimantei.

A Definiţi setările pentru ajustarea culorii din
aplicaţie.

Exemplu: Adobe Photoshop CS4

Din meniul File, selectaţi Print.
Selectaţi Color Management şi Document.
Selectaţi Printer Manages Colors pentru
setarea Color Handling. Selectaţi Printer Profile
şi Rendering Intent. Apoi efectuaţi clic pe
butonul Print One.

B Deschideţi fereastra driverului imprimantei
(Windows) sau caseta de dialog Print (Mac OS
X).

Windows
 Consultaţi “Din aplicaţiile Windows” la

pagina 117

Mac OS X
 Consultaţi “Accesarea casetei de dialog

Tipărire” la pagina 127
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C Setaţi gestionarea culorilor pe Dezactivat.

Pentru Windows, selectaţi Custom pentru
setarea Mode din meniul Main, apoi selectaţi
Off (No Color Adjustment).

Notă:
Când utilizaţi Windows Vista/Windows XP
Service Pack 2 sau o versiune mai recentă
şi .NET 3.0, Off (No Color Adjustment) este
selectat automat.

Pentru Mac OS X 10.5, selectaţi Print Settings
şi selectaţi Off (No Color Adjustment) pentru
Color Settings.

Pentru Mac OS X 10.3.9 - 10.4, selectaţi Off
(No Color Adjustment) în caseta de dialog
Printer Color Management.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Informaţii despre hârtie

Informaţii despre hârtie

Epson oferă suporturi proiectate special pentru imprimante cu jet de cerneală, în scopul satisfacerii cerinţelor de
tipărire la cea mai înaltă calitate.

Element Explicaţie

Nume suport Indică numele suportului.

Format Indică formatul pentru coli şi lăţimea rulourilor de hârtie.

Fără margini Indică dacă este disponibilă tipărirea fără margini.

Recomandată: Hârtia recomandată pentru tipărirea fără margini.
Posibilă: Tipărirea fără margini este posibilă.*
Imposibilă: Tipărirea fără margini nu este acceptată.

* Puteţi tipări fără margini pe hârtie, dar acest fapt poate antrena
deteriorarea calităţii tipăririi sau producerea de margini nedorite datorită
dilatării sau contractării hârtiei. De asemenea, anumite tipuri de hârtie
simplă nu pot fi utilizate pentru tipărirea fără margini.

Funcţia Auto Wind (Înfăşurare automată) Descrie dacă funcţia de înfăşurare automată şi unitatea de bobinare şi
preluare automată opţională (numai pentru Epson Stylus Pro 9700/9710)
sunt compatibile.

D: Auto Wind (Înfăşurare automată) este suportată.
N: Auto Wind (Înfăşurare automată) nu este suportată.

Diametrul miezului Indică diametrul miezului ruloului de hârtie.

Profil ICC Indică profilul ICC al tipului de suport. Este indicat ca nume al profilului în
driverul imprimantei sau în aplicaţie. Numele de fişier al profilului este
utilizat ca nume al profilului în driverul imprimantei sau în aplicaţie.

Tipul de suport al driverului imprimantei Indică tipul de suport al driverului imprimantei. Asiguraţi-vă că există
concordanţă între tipul de suport setat în driverul imprimantei şi hârtia
încărcată în imprimantă; în caz contrar, calitatea tipăririi se poate diminua.

Grosime Indică grosimea fiecărui suport.

* Funcţia Auto Cut este suportată de toate suporturile media speciale Epson.
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Rulou de hârtie

Premium Glossy Photo Paper (250) (Hârtie foto lucioasă premium (250))

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

406 mm 16" Recomandat D D 3"

610 mm 24"

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Photo Paper Premium Glossy Photo Paper (250) 0,27 mm

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 PremiumGlossy
PhotoPaper250.icc

—

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Hârtie foto semi-lucioasă premium (250))

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

406 mm 16" Recomandat D D 3"

610 mm 24"

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Photo Paper Premium Semigloss Photo Paper
(250)

0,27 mm

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_97
10 Premium
SemiglossPhoto
Paper250.icc

—
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Premium Luster Photo Paper (260) (Hârtie foto premium cu lustru (260))

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

254 mm 10" Recomandat N N 3"

300 mm 12"

406 mm 16" D D

508 mm 20" Imposibilă

610 mm 24" Recomandat

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Photo Paper Premium Luster Photo Paper (260) 0,27 mm

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 PremiumLuster
PhotoPaper260.icc

—

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Hârtie foto semi-mată premium (260))

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

406 mm 16" Recomandat D D 3"

610 mm 24"

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Photo Paper Premium Semimatte Photo Paper
(260)

0,27 mm

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 Premium
SemimattePhoto
Paper260.icc

—

Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710     Ghidul utilizatorului

Informaţii despre hârtie

181



Photo Paper Gloss 250

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

432 mm 17" Recomandat D D 3"

610 mm 24"

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Photo Paper Photo Paper Gloss 250 0,25 mm

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 PhotoPaper
Gloss250.icc

—

Premium Glossy Photo Paper (170) (Hârtie foto lucioasă premium (170))

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

420 mm 16,5" Imposibilă D D 2"

610 mm 24" Recomandat

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Photo Paper Premium Glossy Photo Paper (170) 0,18 mm

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 PremiumGlossy
PhotoPaper170.icc

—
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Premium Semigloss Photo Paper (170) (Hârtie foto semi-lucioasă premium (170))

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

420 mm 16,5" Imposibilă D D 2"

610 mm 24" Recomandat

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Photo Paper Premium Semigloss Photo Paper
(170)

0,18 mm

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 Premium
SemiglossPhoto
Paper170.icc

—

Enhanced Synthetic Paper (Hârtie sintetică întărită)

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

610 mm 24" Posibilă D D 2"

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Others Enhanced Synthetic Paper 0,12 mm

— Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 Enhanced
Synthetic Paper.icc
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Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Hârtie sintetică adezivă îmbunătăţită)

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

610 mm 24" Posibilă D D 2"

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Others Enhanced Adhesive Synthetic Pa-
per

0,17 mm

— Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 Enhanced
AdhensiveSynthe-
ticPaper.icc

Doubleweight Matte Paper

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

610 mm 24" Recomandat D *3 N 2"

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Matte Paper Doubleweight Matte Paper 0,21 mm

— Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 Doubleweight
MattePaper.icc
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Enhanced Matte Paper (Hârtie mată îmbunătăţită)

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

432 mm 17" Posibilă D N 3"

610 mm 24"

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Matte Paper Enhanced Matte Paper 0,25 mm

— Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 EnhancedMat-
te
PosterBoard.icc

Singleweight Matte Paper (Hârtie mată subţire)

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

432 mm 17" Recomandat D *3 N 2"

610 mm 24"

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Matte Paper Singleweight Matte Paper 0,14 mm

— Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 Singleweight
MattePaper.icc
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Singleweight Matte Paper (Line Drawing) (Hârtie mată subţire (Desen liniar))

Format Fără margini Auto Wind (Înfăşurare auto-
mată) *2

Diametrul mie-
zului

Înainte Înapoi

432 mm 17" Recomandat D *3 N 2"

610 mm 24"

914 mm *1 36" *1

1118 mm *1 44" *1

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei Grosime

Photo Black (Negru
foto)

Matte Black (Negru
mat)

Matte Paper Singleweight Matte Paper (line
drawing)

0,14 mm

— Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9
710 Singleweight
MattePaper.icc

*1 Epson Stylus Pro 7700/7710 nu suportă aceste dimensiuni.

*2 Utilizaţi unitatea opţională de bobinare şi preluare automată (pentru Epson Stylus Pro 9700/9710).

*3 Utilizaţi cama întinzătorului cu unitatea opţională de bobinare şi preluare automată.
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Coli tăiate

Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium)

Format Fără margini Grosime

Super A3/B Posibilă 0,27 mm

A2 Imposibilă

US-C Posibilă

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei

Photo Black (Negru foto) Matte Black (Negru mat) Photo Paper Premium Glossy Photo Pa-
per

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9710 Pre-
miumGlossyPhotoPaper
.icc

—

Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium)

Format Fără margini Grosime

Super A3/B Posibilă 0,27 mm

A2 Imposibilă

US-C Posibilă

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei

Photo Black (Negru foto) Matte Black (Negru mat) Photo Paper Premium Semigloss Photo
Paper

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9710 Pre-
miumSemiglossPhoto
Paper.icc

—

Premium Luster Photo Paper (Hârtie foto premium cu lustru)

Format Fără margini Grosime

Super A3/B Posibilă 0,27 mm

A2 Imposibilă

US-C Posibilă

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei

Photo Black (Negru foto) Matte Black (Negru mat) Photo Paper Premium Luster Photo Pa-
per

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9710 Pre-
miumLusterPhotoPaper.icc

—
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Archival Matte Paper/Enhanced Matte Paper (Hârtie mată pentru arhivare/Hârtie mată îmbunătăţită)

Format Fără margini Grosime

Super A3/B Posibilă 0,26 mm

A2 Imposibilă

US-C Posibilă

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei

Photo Black (Negru foto) Matte Black (Negru mat) Matte Paper Archival Matte Paper

Enhanced Matte Paper— Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9710 Archival-
MattePaper.icc

Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9710 Enhan-
cedMattePaper.icc

Photo Quality Inkjet Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală)

Format Fără margini Grosime

Super A3 Posibilă 0,12 mm

A2 Imposibilă

US-C Posibilă

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei

Photo Black (Negru foto) Matte Black (Negru mat) Matte Paper Photo Quality Ink Jet
Paper

— Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9710 Photo-
QualityInkJetPaper.icc

Enhanced Matte Posterboard (Carton mat îmbunătăţit pentru afişe)

Format Fără margini Grosime

610 mm × 762 mm (24" × 30") Posibilă 1,30 mm

762 mm × 1016 mm (30" × 40") * Imposibilă

Profil ICC Tipul de suport al driverului imprimantei

Photo Black (Negru foto) Matte Black (Negru mat) Others Enhanced Matte Poster
Board

— Epson Stylus Pro
7700_7710_9700_9710 Enhan-
cedMattePosterBoard
.icc

* Epson Stylus Pro 7700/7710 nu suportă aceste dimensiuni.
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De unde puteţi
obţine ajutor

Site-ul Web de asistenţă
tehnică

Situl web Epson pentru asistenţă tehnică vă oferă
ajutor pentru probleme care nu se pot rezolva
utilizând informaţiile de rezolvare a problemelor din
documentaţia imprimantei. Dacă aveţi un browser
Web şi vă puteţi conecta la Internet, accesaţi site-ul la:

http://support.epson.net/

Dacă aveţi nevoie de cele mai recente drivere,
întrebări frecvente sau alte elemente descărcabile,
accesaţi site-ul la adresa:

http://www.epson.com

Apoi selectaţi secţiunea de asistenţă a site-ului Web
Epson local.

Contactarea serviciului
de asistenţă tehnică
Epson

Înainte de a contacta Epson

Dacă echipamentul dumneavoastră Epson nu
funcţionează corect şi nu reuşiţi să rezolvaţi problema
cu ajutorul informaţiilor despre rezolvarea
problemelor din documentaţia echipamentului, luaţi
legătura cu serviciul de asistenţă pentru clienţi Epson.
Dacă serviciul de asistenţă clienţi Epson pentru zona
dumneavoastră nu figurează în lista de mai jos,
contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat
produsul.

Serviciul de asistenţă clienţi Epson va avea
posibilitatea să vă ajute mult mai rapid dacă aveţi
următoarele informaţii:

❏ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe
spatele produsului.)

❏ Modelul produsului

❏ Versiunea software-ului produsului
(Efectuaţi clic pe About, pe Version Info sau pe
un buton similar din software-ul produsului.)

❏ Marca şi modelul computerului

❏ Numele şi versiunea sistemului de operare al
computerului

❏ Numele şi versiunile aplicaţiilor software pe care
le utilizaţi în mod normal împreună cu produsul
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Ajutor pentru utilizatorii din 
America de Nord

Epson oferă serviciile de asistenţă tehnică menţionate
mai jos.

Asistenţă prin Internet

Vizitaţi situl web de asistenţă Epson la adresa http://
epson.com/support şi selectaţi produsul
dumneavoastră pentru a vedea soluţiile oferite
problemelor uzuale. Puteţi descărca drivere şi
documentaţie, puteţi primi răspunsuri la întrebările
frecvente şi consultanţă pentru depanare sau puteţi
contact Epson prin e-mail pentru transmiterea
întrebărilor dumneavoastră.

Vorbiţi cu un reprezentant de
asistenţă

Telefon: (562) 276‐1300 (S.U.A.), sau (905) 709-9475
(Canada), 6 AM - 6 PM, ora Pacificului, de luni până
vineri. Programul de asistenţă este supus modificărilor
fără înştiinţare prealabilă. Este posibilă aplicarea de
taxe pentru convorbiri la distanţă.

Înainte de a apela Epson pentru asistenţă, pregătiţi
următoarele informaţii:

❏ Denumirea produsului

❏ Numărul de serie al produsului

❏ Dovada achiziţiei (cum ar fi o factură) şi data
achiziţiei

❏ Configuraţia computerului

❏ Descrierea problemei

Notă:
Pentru asistenţă privind orice alt software din sistemul
dumneavoastră, consultaţi documentaţia aferentă
software-ului respectiv pentru informaţii de asistenţă
tehnică.

Achiziţionarea de consumabile şi
accesorii

Puteţi achiziţiona cartuşe de cerneală, cartuşe cu
bandă, hârtie şi accesorii Epson originale de la un
distribuitor autorizat Epson. Pentru a găsi cel mai
apropiat distribuitor, sunaţi la 800-GO-EPSON
(800-463-7766). Sau puteţi achiziţiona online la adresa
http://www.epsonstore.com (pentru vânzări în S.U.A.)
sau la adresa http://www.epson.ca (pentru vânzări în
Canada).

Ajutor pentru utilizatorii din 
Europa

Consultaţi Documentul de garanţie pan-european
pentru informaţii despre modul de contactare a
serviciului de asistenţă clienţi EPSON.

Ajutor pentru utilizatorii din 
Australia

Epson Australia doreşte să vă furnizeze servicii de
nivel calitativ ridicat pentru clienţi. Pe lângă
documentaţia aferentă produsului, vă punem la
dispoziţie următoarele surse de informare:

Distribuitorul dumneavoastră

Reţineţi că distribuitorul vă poate ajuta adeseori să
identificaţi şi să rezolvaţi problemele. Distribuitorul
trebuie să fie întotdeauna primul apelat pentru
consiliere asupra problemelor; acesta poate adeseori
rezolva problemele rapid şi uşor şi vă poate sfătui
asupra paşilor de urmat.

Adresă internet
http://www.epson.com.au

Accesaţi paginile Web Epson Australia. Merită să
navigaţi ocazional prin conţinutul acestora! Site-ul
oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de
contact Epson, informaţii despre produsele noi şi
asistenţă tehnică (prin e-mail).
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Oficiul de asistenţă Epson

Oficiul de asistenţă Epson este pus la dispoziţie ca
rezervă finală pentru a asigura accesul clienţilor la
consultanţă. Operatorii Oficiului de asistenţă vă pot
ajuta la instalarea, configurarea şi utilizarea
produsului dumneavoastră Epson. Personalul
Oficiului de asistenţă pre-vânzare poate furniza
literatură de specialitate referitoare la produsele Epson
noi şi vă poate consilia asupra celui mai apropiat
distribuitor sau agent de service. Multe tipuri de
solicitări îşi găsesc răspunsul aici.

Numerele Oficiului de asistenţă sunt:

Telefon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Vă recomandăm să aveţi la îndemână toate
informaţiile relevante atunci când ne contactaţi. Cu
cât pregătiţi mai multe informaţii, cu atât putem
rezolva mai repede problema. Aceste informaţii includ
documentaţia aferentă produsului dumneavoastră
Epson, tipul de computer, sistemul de operare,
aplicaţiile instalate şi orice informaţii pe care le
consideraţi necesare.

Ajutor pentru utilizatorii din 
Singapore

Sursele de informare, asistenţă şi servicii disponibile
de la Epson Singapore sunt:

World Wide Web
(http://www.epson.com.sg)

Sunt disponibile informaţii asupra specificaţiilor
produselor, drivere pentru descărcare, întrebări
frecvente (FAQ), informaţii privind vânzările şi
asistenţă tehnică prin e-mail.

Serviciul de asistenţă clienţi Epson
(Telefon: (65) 6586 3111)

Echipa Oficiului de asistenţă vă poate ajuta telefonic
în următoarele privinţe:

❏ Informaţii referitoare la vânzări şi produse

❏ Întrebări sau probleme legate de utilizarea
produselor

❏ Solicitări privind reparaţiile şi garanţia

Ajutor pentru utilizatorii din 
Thailanda

Contactele pentru informaţii, asistenţă şi servicii sunt:

World Wide Web
(http://www.epson.co.th)

Sunt disponibile informaţii asupra specificaţiilor
produselor, drivere pentru descărcare, întrebări
frecvente (FAQ) şi asistenţă tehnică prin e-mail.

Linia de asistenţă Epson
(Telefon: (66) 2685 -9899)

Echipa Liniei de asistenţă vă poate ajuta telefonic în
următoarele privinţe:

❏ Informaţii referitoare la vânzări şi produse

❏ Întrebări sau probleme legate de utilizarea
produselor

❏ Solicitări privind reparaţiile şi garanţia

Ajutor pentru utilizatorii din 
Vietnam

Contactele pentru informaţii, asistenţă şi servicii sunt:

Linia de asistenţă Epson
(Telefon):

84-8-823-9239

Centrul de service: 80 Truong Dinh Street, Dis‐
trict 1, Hochiminh City Viet‐
nam

Ajutor pentru utilizatorii din 
Indonezia

Contactele pentru informaţii, asistenţă şi servicii sunt:
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World Wide Web
(http://www.epson.co.id)

❏ Informaţii asupra specificaţiilor produselor,
drivere pentru descărcare

❏ Întrebări frecvente (FAQ), informaţii privind
vânzările, întrebări prin e-mail

Linia de asistenţă Epson

❏ Informaţii referitoare la vânzări şi produse

❏ Asistenţă tehnică

Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Centrul de service Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Telefon/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung
Telefon/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya
Telefon: (62) 31-5355035
Fax: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta
Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan
Telefon/Fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No.49
Makassar
Telefon: (62)411-350147/411-350148

Ajutor pentru utilizatorii din 
Hong Kong

Pentru a beneficia de asistenţă tehnică şi alte servicii
post-vânzare, utilizatorii sunt invitaţi să contacteze
Epson Hong Kong Limited.

Pagina principală de Internet

Epson Hong Kong a creat o pagină principală de
Internet locală în chineză şi engleză pentru a oferi
utilizatorilor următoarele informaţii:

❏ Informaţii despre produse

❏ Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)

❏ Cele mai recente versiuni ale driverelor pentru
produsele Epson

Utilizatorii pot accesa pagina noastră principală
World Wide Web la adresa:

http://www.epson.com.hk

Linia de asistenţă tehnică

De asemenea, puteţi contacta personalul nostru tehnic
la următoarele numere de telefon şi fax:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Ajutor pentru utilizatorii din 
Malaezia

Contactele pentru informaţii, asistenţă şi servicii sunt:

World Wide Web
(http://www.epson.com.my)

❏ Informaţii asupra specificaţiilor produselor,
drivere pentru descărcare

❏ Întrebări frecvente (FAQ), informaţii privind
vânzările, întrebări prin e-mail
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Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sediu principal.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Oficiul de asistenţă Epson
❏ Informaţii referitoare la vânzări şi produse

(Infoline)

Telefon: 603-56288222

❏ Solicitări privind reparaţiile şi garanţia, utilizarea
produselor şi asistenţă tehnică (Techline)

Telefon: 603-56288333

Ajutor pentru utilizatorii din 
India

Contactele pentru informaţii, asistenţă şi servicii sunt:

World Wide Web
(http://www.epson.co.in)

Sunt disponibile informaţii privind specificaţiile
produselor, drivere pentru descărcare şi solicitări
privind produsele.

Sediul central Epson India - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Birouri regionale Epson India:

Locaţie Număr de tele-
fon

Număr de fax

Mumbai 022-28261515 /
16/17

022-28257287

Delhi 011-30615000 011-30615005

Chennai 044-30277500 044-30277575

Locaţie Număr de tele-
fon

Număr de fax

Kolkata 033-22831589 / 90 033-22831591

Hyderabad 040-66331738/ 39 040-66328633

Cochin 0484-2357950 0484-2357950

Coimbatore 0422-2380002 NA

Pune 020-30286000 /
30286001
/30286002

020-30286000

Ahmedabad 079-26407176 / 77 079-26407347

Linie de asistenţă

Pentru service, informaţii despre produse şi
comandare de cartuşe - 18004250011 (9 AM - 9 PM) -
Acest număr este netaxabil.

Pentru service (CDMA şi utilizatori mobili) - 3900
1600 (9 AM - 6 PM) Cod STD prefix local

Ajutor pentru utilizatorii din 
Filipine

Pentru a obţine asistenţă tehnică şi pentru alte servicii
post-vânzare, utilizatorii sunt invitaţi să contacteze
Epson Philippines Corporation la numerele de telefon
şi fax şi la adresele e-mail de mai jos:

Linie interur‐
bană:

(63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Linie directă
Oficiu de asis‐
tenţă:

(63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web 
(http://www.epson.com.ph)

Sunt disponibile informaţii asupra specificaţiilor
produselor, drivere pentru descărcare, întrebări
frecvente (FAQ) şi solicitări prin e-mail.

Nr. netaxabil 1800-1069-EPSON(37766)
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Echipa Liniei de asistenţă vă poate ajuta telefonic în
următoarele privinţe:

❏ Informaţii referitoare la vânzări şi produse

❏ Întrebări sau probleme legate de utilizarea
produselor

❏ Solicitări privind reparaţiile şi garanţia
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Informaţii despre
produs

Cerinţele sistemului
pentru driverul
imprimantei

Computerul dumneavoastră trebuie să îndeplinească
cerinţele de sistem următoare pentru a utiliza driverul
imprimantei:

Cerinţele sistemului

Windows

Sistem de
operare

Windows Vista x64, Windows Vista, Win-
dows XP x64, Windows XP, Windows
2000

Procesor Pentium 4 2 GHz sau procesor superior

Memorie 1 GB RAM sau mai mult

Spaţiu pe
hard disc

32 GB sau mai mult spaţiu liber pe disc

Interfaţă USB2.0 High Speed

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX

Afişajul SVGA (800 x 600) sau rezoluţie supe-
rioară

Notă:
❏ Pentru Windows 2000, este necesară

autentificarea ca utilizator cu drepturi de
administrator (un utilizator aparţinând grupului
Administrators).

❏ Pentru Windows XP şi Windows Vista, este
necesară autentificarea ca utilizator cu cont de
Administrator. Nu este posibilă instalarea
driverului imprimantei cu un cont de utilizator
limitat. La instalarea software-ului imprimantei
în Windows Vista, poate fi necesară introducerea
unei parole. Dacă vi se solicită parola, introduceţi
parola şi continuaţi procedura.

Mac OS X

Sistem de
operare

Computere Macintosh bazate pe proce-
soare PowerPC ce rulează Mac OS X
10.3.9 sau o versiune ulterioară
Computere Macintosh bazate pe proce-
soare Intel cu Rosetta

Procesor PowerPC G5 2 GHz sau procesor superior

Memorie 1 GB sau mai mult memorie disponibilă

Spaţiu pe
hard disc

32 GB sau mai mult spaţiu liber pe disc

Cerinţe pentru conexiune

Cerinţele pentru conexiune diferă în funcţie de
conexiunea utilizată. Consultaţi site-ul Web Epson
pentru cea mai recentă versiune de sistem de operare
compatibil.

Conexiune USB

Windows
Trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

❏ Un computer pe care a fost instalat în prealabil
Windows Vista, Windows XP sau Windows 2000
sau pe care a fost instalat în prealabil Windows
2000, Windows Me sau Windows 98 şi apoi
actualizat la Windows Vista, Windows XP sau
Windows 2000.

❏ Un computer cu un port USB garantat de
producătorul computerului. (Contactaţi
producătorul computerului, dacă este necesar.)

Mac OS X
Un sistem de operare şi un computer cu port USB
garantat de Apple Inc.

Conexiunea la reţea

Pentru informaţii detaliate, consultaţi Ghidul de reţea.
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Specificaţii ale
imprimantei

Tipărire

Metodă de
tipărire

Cu jet de cerneală la cerere

Configuraţie
duze

Negru: 720 duze × 2
(Photo Black (Negru foto), Matte
Black (Negru mat))

Color: 720 duze × 3
(Cyan, Vivid Magenta (Magenta in-
tens), Yellow (Galben))

Mod caracter Pas caracter Coloană tipărire

10 cpi* 437 (Epson Stylus
Pro 9700/9710)

237 (Epson Stylus
Pro 7700/7710)

* caractere per inci

Mod gra-
fic raster
(Epson
Stylus
Pro
9700/97
10)

Rezoluţie
orizontală

Lăţime
tipăribilă

Puncte dis-
ponibile

360 dpi* 1125,6 mm
(44,31")

15.953

720 dpi 1125,6 mm
(44,31")

31.906

1440 dpi 1125,6 mm
(44,31")

63.813

Mod gra-
fic raster
(Epson
Stylus
Pro
7700/77
10)

360 dpi* 617,6 mm
(24,31")

8.753

720 dpi 617,6 mm
(24,31")

17.506

1440 dpi 617,6 mm
(24,31")

35.013

* puncte per inci (dpi)

Rezoluţie Maximum 720 × 1440 dpi

Direcţia de tipărire Bidirecţional

Cod de control ESC/P2, ESC/P3

RAM 256 MB pentru Principal
65 MB pentru Reţea

Tabele de caracte-
re

PC 437 (US, European standard)

Seturi de caractere EPSON Courier 10 cpi

Metodă de alimen-
tare a hârtiei

Fricţiune

Cale de rulare hâr-
tie

Rulou de hârtie
Coli tăiate (introducere manuală)

Dimensiuni Epson Stylus Pro 9700/9710: 
Lăţime: 1864 mm
Adâncime: 667 mm
Înălţime: 1218 mm

Epson Stylus Pro 7700/7710: 
Lăţime: 1356 mm
Adâncime: 667 mm
Înălţime: 1218 mm

Greutate

(Total format din im-
primantă, posta-
ment şi coş pentru
hârtie)

Epson Stylus Pro 9700/9710: 
Cca. 134 kg fără cartuşe de cer-
neală

Epson Stylus Pro 7700/7710: 
Cca. 100 kg fără cartuşe de cer-
neală
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Specificaţii electrice

Tensiune nomi-
nală

C.a. 100-240 V

Plajă de frec-
venţă nominală

50 - 60 Hz

Curent nominal Epson Stylus Pro 9700/9710: 
1,0 - 0,5 A
Epson Stylus Pro 7700/7710: 
1,0 - 0,5 A

Consum de
energie

Epson Stylus Pro 9700/9710: 
  Aprox. 85 W
  Aprox. 14 W în modul Low-power
  Aprox. 1 W sau mai puţin în modul 
  Power off

Epson Stylus Pro 7700/7710: 
  Aprox. 80 W
  Aprox. 14 W în modul Low-power 
  Aprox. 1 W sau mai puţin în modul 
  Power off

Cartuşe de cerneală

Culori Photo Black (Negru foto)

Matte Black (Negru mat)

Cyan

Vivid Magenta (Magenta intens)

Yellow (Galben)

Durată de
viaţă a cartu-
şului

Dacă pachetul este sigilat, consultaţi
datele de pe pachet.

Pentru a obţine cele mai bune rezul-
tate, în termen de 6 luni de la instalare.

Temperatură Depozitare
(neinstalat)

-20 - 40ºC 
(-4 - 104ºF)

1 lună la 40ºC
(104ºF)

Depozitare (in-
stalat)

-20 - 40ºC 
(-4 - 104ºF)

1 lună la 40ºC
(104ºF)

Capacitate 700 ml/350 ml/150 ml

Dimensiuni 700 ml: (L) 40 mm × (A) 320 mm ×
(H) 107 mm

350 ml: (L) 40 mm × (A) 240 mm ×
(H) 107 mm

150 ml: (L) 40 mm × (A) 240 mm ×
(H) 107 mm
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Notă:
❏ Cartuşele de cerneală livrate împreună cu

imprimanta sunt utilizate parţial în timpul
configurării iniţiale. În scopul producerii unor
tipăriri de calitate superioară, capul de tipărire
va fi încărcat complet cu cerneală. Acest proces
iniţial consumă o cantitate de cerneală şi, din
acest motiv, aceste cartuşe pot tipări mai puţine
pagini în comparaţie cu cartuşele de cerneală
ulterioare.

❏ Consumul de cerneală real poate varia în funcţie
de imaginile tipărite, de tipul de hârtie utilizat,
de frecvenţa tipăririlor şi de condiţiile de mediu
precum temperatura.

❏ Cerneala este consumată în timpul următoarelor
operaţii: curăţarea capului de tipărire şi
încărcarea cu cerneală la instalarea unui cartuş
de cerneală.

❏ Pentru menţinerea calităţii tipăririi,
recomandăm tipărirea periodică a câtorva pagini.

Specificaţii de mediu

Temperatură În funcţiune 10 - 35ºC 
(50 - 95ºF)

Garantarea ca-
lităţii tipăririi

15 - 25ºC 
(59 - 77ºF)

Depozitare -20 - 40ºC 
(-4 - 104ºF)

Umiditate În funcţiune 20 - 80% RH*

Garantarea ca-
lităţii tipăririi

40 - 60% RH*

Depozitare 5 - 85% RH**

* Fără condensare

** Depozitată într-un container de transport

Condiţii de funcţionare (temperatură şi umiditate):
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Standarde şi aprobări

Sigu-
ranţă

UL 60950-1

CSA C22.2 Nr.60950-1

Directiva pentru echi-
pamente de joasă ten-
siune 2006/95/EC

EN 60950-1

EMC FCC partea 15, sub-partea B, Clasa B

CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clasa B

AS/NZS CISPR 22 Clasa B

Directiva EMC
2004/108/EC

EN 55022 Clasa B

EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Interfaţă

Imprimanta este echipată cu o interfaţă USB şi o
interfaţă Ethernet.

Interfaţa USB

Interfaţa USB încorporată în imprimantă se bazează
pe standardele specificate în Universal Serial Bus
Specifications Revision 2.0 (Specificaţii USB, revizia
2.0) şi în Universal Serial Bus Device Class Definition
for Printing Devices Version 1.1 (Definiţia claselor de
dispozitive USB pentru dispozitive de tipărire,
versiunea 1.1). Această interfaţă are următoarele
caracteristici.

Standard Bazat pe Universal Serial Bus Spe-
cifications Revision 2.0 (Specifi-
caţii USB, revizia 2.0), Universal
Serial Bus Device Class Defini-
tion for Printing Devices Version
1.1 (Definiţia claselor de dispozi-
tive USB pentru dispozitive de
tipărire, versiunea 1.1)

Rată de transfer 480 Mbps (Modul High Speed)
12 Mbps (Dispozitiv Full Speed)

Codificare date NRZI

Conector adaptabil USB Seria B

Notă:
Interfaţa USB este acceptată numai de calculatoarele
echipate cu un conector USB şi pe care rulează
Windows Vista, XP x 64, XP, 2000, sau Mac OS X.10.x.

Interfaţa Ethernet

Imprimanta este dotată cu o interfaţă Ethernet
integrată. Utilizaţi un cablu 10BASE-T şi
100BASE-TX STP (pereche torsadată ecranată) prin
conectorul RJ-45 pentru conectarea la o reţea.
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