
Ghidul utilizatorului
CMP0031-01 RO



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 responsabili 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 produs 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, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, UltraChrome şi siglele asociate sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Seiko Epson.

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

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, OS X®, iPad®, iPhone®, iPod touch®, iTunes® şi ColorSync® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi
în alte ţări.

AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Android™ şi Google Cloud Print™ sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Wi-Fi® şi Wi-Fi Alliance® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ şi WPA2™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.

Intel® este o marcă comercială înregistrată a Intel Corporation.

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

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

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

Drept de autor © 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Drepturi de autor şi mărci comerciale

2



Cuprins

Drepturi de autor şi mărci comerciale

Introducere
Instrucţiuni importante privind siguranţa. . . . . . . . 6

La selectarea unei locaţii pentru acest produs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
La configurarea acestui produs. . . . . . . . . . . . . . 6
La utilizarea acestui produs. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Utilizarea imprimantei cu o conexiune fără fir
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
La manipularea cartuşelor de cerneală. . . . . . . . . 7
Utilizarea ecranului LCD (panou tactil). . . . . . . . 8
Însemnătatea simbolurilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Componentele imprimantei. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Secţiunea frontală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Partea din spate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Panou de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Schema ecranului de pornire. . . . . . . . . . . . . . . 13

Caracteristicile imprimantei. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tipărire la rezoluţii mari. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Productivitate sporită. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uşurinţă în utilizare de nivel superior. . . . . . . . 16

Note referitoare la utilizare şi depozitare. . . . . . . . 18
Spaţiul de instalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Note referitoare la utilizarea imprimantei. . . . . . 18
Note referitoare la depozitare când
imprimanta nu este utilizată. . . . . . . . . . . . . . . 18
Note referitoare la manipularea cartuşelor de
cerneală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Note cu privire la manipularea hârtiei. . . . . . . . 20

Prezentarea software-ului livrat. . . . . . . . . . . . . . . 22
Conţinutul discului cu software. . . . . . . . . . . . . 22
Descrierea driverului imprimantei. . . . . . . . . . . 23

Operaţii de bază
Încărcarea hârtiei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Afişarea ecranului Configurare hârtie. . . . . . . . . 26
Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat cu
coli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Încărcarea suporturilor cu grafică fină. . . . . . . . 27
Încărcarea posterelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Încărcarea rolei de hârtie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tăierea rolei de hârtie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Scoaterea rolei de hârtie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Metode de tipărire de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Imprimarea (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Imprimarea (Mac OS X). . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Revocarea imprimării (Windows). . . . . . . . . . . 41
Revocarea imprimării (Mac OS X). . . . . . . . . . . 42
Revocarea imprimării (Panoul de control). . . . . 42

Zona care poate fi tipărită. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zona imprimată pentru foile tăiate. . . . . . . . . . . 43
Zona imprimată pentru rola de hârtie. . . . . . . . 43

Schimbarea tipului de cerneală neagră. . . . . . . . . . 44
Comutarea automată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Comutarea manuală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Setări de economisire a energiei. . . . . . . . . . . . . . . 45

Utilizarea driverului 
imprimantei(Windows)
Afişarea ecranului cu parametri. . . . . . . . . . . . . . . 47

De la butonul Start. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Accesarea secţiunii Ajutor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Clic pe butonul Ajutor pentru afişare. . . . . . . . . 48
Faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi
să îl consultaţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Personalizarea driverului imprimantei. . . . . . . . . . 49
Salvarea diverselor setări de parametri ca
Selectare setare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Salvarea setărilor pentru suport. . . . . . . . . . . . . 49
Rearanjarea elementelor afişate. . . . . . . . . . . . . 50

Rezumatul filei Utilitar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Dezinstalarea driverului imprimantei. . . . . . . . . . . 53

Utilizarea driverului imprimantei(Mac 
OS X)
Afişarea ecranului cu parametri. . . . . . . . . . . . . . . 54
Accesarea secţiunii Ajutor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Utilizarea Epson Printer Utility 4. . . . . . . . . . . . . . 54

Pornirea Epson Printer Utility 4. . . . . . . . . . . . . 54
Funcțiile Epson Printer Utility 4. . . . . . . . . . . . 54

Dezinstalarea driverului imprimantei. . . . . . . . . . . 56

Opţiuni de imprimare
Corectare automată culoare şi Imprimare
fotografii (PhotoEnhance). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Corectarea culorilor şi tipărirea. . . . . . . . . . . . . . . 60
Imprimarea fotografiilor alb-negru. . . . . . . . . . . . 63

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Cuprins

3



Imprimare fără margini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Tipuri de metode de tipărire fără margini. . . . . . 66
Dimensiuni de suporturi acceptate pentru
tipărirea fără margini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Procedurile de setare a parametrilor de tipărire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Imprimarea mărită/redusă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Adaptare la pagină/Scalare pentru adaptare la
formatul paginii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Adaptarea la lăţimea rolei de hârtie(doar
pentru Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Setare particularizată a hârtiei. . . . . . . . . . . . . . 74

Imprimarea mai multor pagini. . . . . . . . . . . . . . . . 75
Imprimare manuală faţă-verso(doar pentru
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Atenţionări la efectuarea imprimării faţă-
verso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Procedurile de setare a parametrilor de tipărire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Imprimarea posterelor (măriţi pentru a acoperi
câteva foi şi imprimaţi - doar pentru Windows)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Procedurile de setare a parametrilor de tipărire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Îmbinarea rezultatului imprimării. . . . . . . . . . . 80

Dimensiuni ale hârtiei definite de utilizator/
Dimensiuni particularizate ale hârtiei. . . . . . . . . . . 82
Imprimarea bannerelor (pe rolă de hârtie). . . . . . . 85
Layout Manager (Manager de aspect)(doar
pentru Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Procedurile de setare a parametrilor de tipărire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Salvarea şi apelarea setărilor Manager de
aspect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Imprimarea de pe un dispozitiv inteligent. . . . . . . 90
Utilizarea aplicaţiei Epson iPrint. . . . . . . . . . . . 90
Utilizarea aplicaţiei AirPrint. . . . . . . . . . . . . . . 91

Tipărire cu gestiunea culorilor
Despre gestiunea culorilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Setările parametrilor de gestionare a culorilor la
tipărire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Setarea profilurilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Setarea gestiunii culorilor cu ajutorul aplicaţiilor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Setarea parametrilor gestiunii culorilor cu
ajutorul driverului imprimantei. . . . . . . . . . . . . . . 96

Tipărire cu gestiunea culorilor folosind Host
ICM (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind
ColorSync (Mac OS X). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind
Driver ICM (doar pentru Windows). . . . . . . . . 97

Folosirea panoului de control
Meniuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Utilizarea meniului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Setarea elementelor pentru Afişare rezumat
reţea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Setarea elementelor pentru meniul
Configurare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Întreţinerea
Întreţinerea capului de tipărire. . . . . . . . . . . . . . . 106

Identificarea duzelor înfundate. . . . . . . . . . . .  106
Curăţarea capului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
Corectarea alinierii greșite la imprimare
(Alinierea capului de tipărire). . . . . . . . . . . . .  108

Înlocuirea consumabilelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Înlocuirea cartuşelor de cerneală. . . . . . . . . . .  109
Înlocuirea cartuşului de întreţinere. . . . . . . . . . 111

Curăţarea imprimantei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Curăţarea suprafeţei imprimantei. . . . . . . . . . . 112
Curăţarea rolelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Curăţarea interiorului imprimantei. . . . . . . . .  113

Rezolvarea problemelor
Mesaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
Depanarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece
imprimanta nu funcţionează). . . . . . . . . . . . . . 115
Imprimanta face zgomot ca şi cum ar tipări,
dar nu se tipăreşte nimic. . . . . . . . . . . . . . . . .  117
Calitatea imprimării/Materialele imprimate. . .  117
Încărcarea sau evacuarea hârtiei este
imposibilă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
Hârtia din alimentatorul automat cu coli se
blochează în timpul imprimării. . . . . . . . . . . .  121
Suporturile cu grafică fină blocate. . . . . . . . . .  122
Suportul de poster blocat. . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Blocaj al rolei de hârtie. . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
Altele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

Anexe
Consumabile şi articole opţionale. . . . . . . . . . . . . 126
Suporturi compatibile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127

Tabel cu suporturi speciale Epson. . . . . . . . . .  128

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Cuprins

4



Hârtii utilizabile disponibile în comerţ. . . . . . .  132
Note privind mutarea şi transportul. . . . . . . . . . . 137

Pregătirea mutării imprimantei. . . . . . . . . . . .  137
Pregătirea imprimantei pentru transport. . . . .  137
Note înainte de reutilizarea imprimantei. . . . .  138

Tabel cu specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Standarde şi aprobări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

De unde puteţi obţine ajutor
Site-ul Web de asistenţă tehnică. . . . . . . . . . . . . . 142
Contactarea serviciului de asistenţă tehnică
Epson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Înainte de a contacta Epson. . . . . . . . . . . . . . .  142
Ajutor pentru utilizatorii din America de Nord
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
Ajutor pentru utilizatorii din Europa. . . . . . . .  143
Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan. . . . . . . .  143
Ajutor pentru utilizatorii din Australia. . . . . . . 144
Ajutor pentru utilizatorii din Singapore. . . . . .  145
Ajutor pentru utilizatorii din Thailanda. . . . . .  145
Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam. . . . . . .  145
Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia. . . . . .  145
Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong. . . . . 146
Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia. . . . . . .  146
Ajutor pentru utilizatorii din India. . . . . . . . . . 147
Ajutor pentru utilizatorii din Filipine. . . . . . . . 147

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Cuprins

5



Introducere

Instrucţiuni importante
privind siguranţa

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

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.

❏ Atunci când depozitaţi sau transportaţi
imprimanta, nu o înclinaţi, nu o aşezaţi pe o parte şi
nu o răsturnaţi. În caz contrar, este posibil să se
scurgă cerneală din cartuşe.

La configurarea acestui produs

❏ Nu blocaţi şi nu acoperiţi deschiderile din carcasa
acestui produs.

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

❏ Cablul de alimentare al acestui produs este destinat
exclusiv utilizării împreună 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.

❏ Nu utilizaţi cabluri de alimentare deteriorate sau
uzate.

❏ Asiguraţi-vă că pentru cablul de alimentare de c.a.
se respectă standardele de siguranţă relevante din
regiunea în care intenţionaţi să utilizaţi produsul.

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

❏ Atunci când conectaţi imprimanta la un computer
sau la un alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu,
asiguraţi-vă de orientarea corectă a conectorilor.
Fiecare conector are o singură orientare corectă.
Introducerea unui conector cu o orientare greşită
poate deteriora ambele dispozitive conectate prin
cablu.

La utilizarea acestui produs

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

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

❏ Opriţi întotdeauna produsul de la 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.

Utilizarea imprimantei cu o 
conexiune fără fir

❏ Nu utilizaţi acest produs în interiorul unităţilor
medicale sau în apropierea echipamentelor
medicale. Undele radio emise de către acest produs
pot să afecteze funcţionarea echipamentelor
medicale electrice.

❏ Ţineţi acest produs la o distanţă de cel puţin 22 cm
faţă de stimulatoarele cardiace. Undele radio emise
de către acest produs pot să afecteze funcţionarea
stimulatoarelor cardiace.

❏ Nu utilizaţi acest produs în apropierea
dispozitivelor cu control automat, cum ar fi uşi
automate sau alarme de incendiu. Undele radio
emise de către acest produs pot să afecteze aceste
dispozitive, ceea ce poate duce la accidente cauzate
de funcţionarea defectuoasă.

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. Dacă
disconfortul sau problemele de vedere persistă
după o clătire temeinică, consultaţi imediat un
medic.

❏ Scuturaţi noile cartuşe de cerneală de patru sau
cinci ori înainte de a le deschide ambalajele.

❏ Nu scuturaţi cartuşele de cerneală după
deschiderea ambalajelor; aceasta poate cauza
scurgeri.

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

❏ Pentru rezultate optime, utilizaţi cartuşul de
cerneală în termen de şase luni de la deschiderea
ambalajului.

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

❏ Nu atingeţi circuitul integrat aflat 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.
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❏ 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.

❏ Nu scoateţi şi nu rupeţi eticheta de pe cartuş; aceasta
poate cauza scurgeri.

❏ Instalaţi cartuşul de cerneală imediat după ce îl
scoateţi din ambalaj. Dacă lăsaţi cartuşul
dezambalat pentru o perioadă lungă înainte de a-l
utiliza, este posibil ca imprimarea normală să nu se
mai realizeze.

❏ Depozitaţi cartuşele de cerneală cu etichetele
orientate în sus. Nu depozitaţi cartuşele orientate
invers.

Utilizarea ecranului LCD (panou 
tactil)

❏ Ecranul LCD poate conţine câteva mici puncte
luminoase sau întunecate şi, din cauza
caracteristicilor sale, poate să aibă o luminozitate
neuniformă. Acestea sunt aspecte normale şi nu
indică faptul că ecranul este deteriorat.

❏ Utilizaţi doar o cârpă moale şi uscată pentru a
curăţa ecranul LCD. Nu utilizaţi lichid sau agenţi
chimici de curăţare.

❏ Dacă soluţia cu cristale lichide intră în contact cu
mâinile, spălaţi-le bine cu apă şi săpun. Dacă soluţia
cu cristale lichide vă pătrunde în ochi, clătiţi
imediat cu apă. Dacă disconfortul sau problemele
de vedere persistă după o clătire temeinică,
consultaţi imediat un medic.

❏ Capacul exterior al ecranului LCD se poate rupe
dacă este supus unui impact puternic. Contactaţi
distribuitorul dacă suprafaţa panoului se ciobeşte
sau se crapă şi nu atingeţi şi nu încercaţi să scoateţi
componentele rupte.

❏ Apăsaţi uşor pe ecranul LCD cu degetul. Nu apăsaţi
forţat şi nu utilizaţi unghiile.

❏ Nu operaţi utilizând obiecte cu margini ascuţite,
cum ar fi un pix, un creion ascuţit, un stilou etc.

❏ Condensul format în interiorul ecranului LCD din
cauza schimbărilor bruşte de temperatură sau
umiditate poate cauza degradarea performanţelor.

Însemnătatea simbolurilor

!
Avert
isme
nt:

Avertismentele trebuie respectate
pentru a evita vătămările corporale
grave.

!
Atenţ
ie:

Atenţionările trebuie respectate pentru
a evita vătămările corporale.

c
Imp
orta
nt:

Notele marcate drept „Important”
trebuie respectate pentru a evita
deteriorarea produsului.

Notă: Notele conţin informaţii utile sau
suplimentare referitoare la utilizarea
acestui produs.
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Componentele imprimantei

Secţiunea frontală

A Suport pentru hârtie
Susţine hârtia pentru a preveni căderea acesteia în faţă sau în spate.

B Ghidaj de margine
Se mută la stânga sau la dreapta în funcţie de dimensiunea hârtiei pe care doriţi să o încărcaţi. Acesta împiedică
alimentarea oblică a hârtiei.

C Capac imprimantă
Se deschide atunci când curăţaţi interiorul imprimantei sau când scoateţi hârtie blocată. În mod normal, capacul
este închis atunci când imprimanta este în uz.

D Capac pentru compartimentul cu cartuşe de cerneală
Se deschide la instalarea sau înlocuirea cartuşelor de cerneală.

U „Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagina 109

E Capac frontal
Se deschide înainte de scoaterea tăvii frontale de alimentare manuală sau a tăvii de ieşire.

F Tavă de ieşire
Aici se colectează hârtia evacuată. Extindeţi tava atunci când utilizaţi imprimanta.

G Tavă frontală de alimentare manuală
Apăsaţi pe partea centrală a tăvii şi scoateţi-o pentru a încărca suporturi cu grafică fină sau suporturi de postere.

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Introducere

9



H Capac pentru cartuşul de întreţinere
Se deschide atunci când se înlocuieşte cartuşul de întreţinere.

U „Înlocuirea cartuşului de întreţinere” la pagina 111

I Panou de control
U „Panou de control” la pagina 12

U „Folosirea panoului de control” la pagina 100

J Cap de tipărire
Furnizează cerneală prin duze cu densitate înaltă mişcându-se în acelaşi timp spre stânga şi spre dreapta pentru a
tipări. Nu mutaţi capul de tipărire cu mâna.

K Ghidaj de margine pentru suportul de hârtie
Se utilizează doar pentru a preveni înclinarea hârtiei simple cu dimensiune A3 sau mai mare.

U „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat cu coli” la pagina 26

L Alimentator automat cu coli
Alimentează hârtie în mod automat.

Partea din spate

A Suport posterior
Se utilizează atunci când se încarcă suporturi cu grafică fină sau role de hârtie utilizând unitatea opţională pentru
role de hârtie.

U „Încărcarea suporturilor cu grafică fină” la pagina 27

U „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32
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B Alimentator pentru role de hârtie
Se utilizează atunci când se imprimă pe role de hârtie utilizând unitatea opţională pentru role de hârtie.

U „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32

C Orificii de ventilare pentru fluxul de aer
Evacuează aerul intern. Nu acoperiţi orificiile de ventilare.

D Port USB
Conectează cablul USB.

E Portul LAN
Conectează cablul LAN.

F Indicatorul luminos de stare
Indică viteza de comunicare în reţea.

Aprins: 100Base-TX

Stins: nu este conectat, economisire energie sau 10Base-T

G Indicatorul luminos de date
Indică starea conexiunii de reţea sau primirea datelor.

Aprins: conectat.

Intermitent: se primesc date.

Stins: nu este conectat sau economisire energie.

H Priză CA
Conectează cablul de alimentare furnizat.
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Panou de control

A Indicator luminos P (indicator luminos de
alimentare)
Este
aprins

: Imprimanta este pornită.

Off : Imprimanta este oprită.

B Butonul P (butonul de alimentare)
Porneşte şi opreşte alimentarea imprimantei.

C Butonul y (butonul Înapoi)
Se apasă pentru a reveni la ecranul anterior în timp ce
se afişează meniul.

D Ecran
Afişează starea imprimantei, meniurile, mesajele de
eroare etc. U „Schema ecranului de pornire” la
pagina 13

E Butoanele  şi 
Se apasă pentru a selecta elementele de meniu şi
valorile setărilor atunci când este afişat un meniu.

F Butonul 
Se afişează ecranul de pornire.

U „Schema ecranului de pornire” la pagina 13

Notă:
Puteţi modifica unghiul panoului de control.
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Schema ecranului de pornire

Pictogramele A indică starea.

Apăsaţi pe pictogramele B - G pentru a afişa meniuri
pentru setări şi verificare.

A Pictograma de stare
Consultaţi tabelul următor pentru explicaţiile pic-
togramelor.

Indică faptul că este afişat ecranul de porni-
re.

Indică tipul Load Guide selectat utilizând
următoarele pictograme.

Auto sheet feeder

Fine art media

Poster board

Roll paper

Se activează atunci când opţiunea Thick Pa-
per este setată la On.

Indică faptul că se epuizează cerneală sau se
termină spaţiul cartuşului de întreţinere.
Pregătiţi un cartuş nou.

Indică tipul selectat de cerneală neagră uti-
lizând următoarele pictograme.

Cerneală neagră foto

Cerneală neagră mată

Se afişează atunci când se conectează la o
reţea LAN cu fir.
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Afişează modul de operare, starea undelor
radio şi starea conexiunii pentru reţeaua
LAN fără fir.

Pictograma nu este afişată atunci când este
deconectată reţeaua LAN fără fir.

Numărul de linii indică puterea undelor ra-
dio.

Puternic

Slab

Se caută sau indisponibil

Pictograma se modifică aşa cum se afişează
mai jos în funcţie de modul de operare.

Modul Infrastructură

Modul Ad-hoc

Modul Wi-Fi Direct

Modul AP simplu

Notă:
În timp ce încearcă să se conecteze la reţeaua LAN cu fir
sau fără fir, se afişează următoarea pictogramă în locul
pictogramei de reţea LAN cu fir sau fără fir.

B Butonul  (Ghidaj de încărcare/Configurare suport)

Load Guide se afişează atunci când nu este încărcată
hârtie. Puteţi continua bifând procedura Load Gui-
de selectată pe ecran.

Media Setup se afişează atunci când este încărcată
hârtie. Puteţi seta opţiunile Dimensiune suport şi
Tip suport.

C Butonul  (Afişare cerneală rămasă)

Afişează cantitatea aproximativă de cerneală rămasă
şi spaţiul liber din cartuşul de întreţinere.
În funcţie de starea fiecărui cartuş, pictogramele se
modifică aşa cum se afişează mai jos.

Cartuş de cerneală

Nicio eroare. Nivelul indicatorului se modi-
fică în funcție de cantitatea de cerneală
rămasă în cartuș.

Nivelul cernelii este scăzut. Trebuie să
pregătiţi un cartuş de cerneală nou. Reco-
mandăm înlocuirea cartuşului de cerneală
cât mai curând posibil deoarece este posibil
să se consume cerneala în timpul im-
primării.

Notă:
Pictograma pentru cerneala rămasă se afişează în
timpul imprimării sau al înlocuirii cernelii, precum şi
atunci când se produce o eroare la cartuşul de cerneală.

 indică cerneala care trebuie înlocuită sau pentru
care s-a produs o eroare.

Codurile de culoare ale cernelii
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MK Matte Black (Negru mat)

PK Photo Black (Negru foto)

LK Light Black (Negru deschis)

LLK Light Light Black (Negru foarte deschis)

C Cyan

VM Vivid Magenta (Magenta intens)

LC Light Cyan (Cyan deschis)

VLM Vivid Light Magenta (Magenta intens deschis)

Y Yellow (Galben)

Cartuşul de întreţinere

Nicio eroare. Nivelul indicatorului se modi-
fică în funcție de volumul de spaţiu liber din
cartuș.

Trebuie să pregătiţi un nou cartuş de între-
ţinere deoarece se termină spaţiul cartuşu-
lui curent. Recomandăm înlocuirea cartu-
şului de întreţinere cât mai curând posibil,
astfel încât să nu se termine spaţiul în tim-
pul imprimării.

D Butonul  (Schimbare cerneală neagră)

Puteţi modifica de la un tip de cerneală neagră la
altul.

U „Schimbarea tipului de cerneală neagră” la pa-
gina 44

U „Suporturi compatibile” la pagina 127

E Butonul  (Afişare rezumat reţea)

Afişează starea conexiunii imprimantei la computer.
De asemenea, puteţi afişa Wi-Fi/Network Settings
etc. direct din Menu.

U „Setarea elementelor pentru Afişare rezumat
reţea” la pagina 101

F Butonul  (Configurare)

Puteţi să efectuaţi întreţinerea imprimantei şi să
ajustaţi setările acesteia.

U „Meniuri” la pagina 100

G Butonul  (Tăiere/Evacuare)

Puteţi evacua hârtia încărcată.

Se pot efectua următoarele acţiuni atunci când este
încărcată o rolă de hârtie.

❏ Mutaţi capătul secţiunii imprimate la poziţia de tăiere

❏ Evacuaţi rola de hârtie după mutarea capătului
secţiunii imprimate la poziţia de tăiere

❏ Evacuaţi rola de hârtie
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Caracteristicile
imprimantei

Cu această imprimantă color cu jet de cerneală puteţi
imprima pe hârtie până la dimensiunea A2.

Funcţiile principale ale acestei imprimante sunt descrise
mai jos.

Tipărire la rezoluţii mari

Tehnologia Epson UltraChrome HD nou dezvoltată
pentru cerneală asigură redare la înaltă definiţie pentru
cerinţe profesionale.

Densitate maximă a negrului
Noua tehnologie pentru cerneală redă densitatea
maximă a negrului (Dmax), care este mai ridicată decât
cea a produselor anterioare.

Imprimarea fotografiilor alb-negru
Trei densităţi diferite de cerneală neagră scot în evidenţă
diferenţele delicate de nuanţe din fotografiile alb-negru.

Driverul imprimantei poate fi utilizat pentru a crea
imprimări alb-negru îmbogăţite cu umbre direct din
datele imaginilor color fără a utiliza software de
imagistică.

U „Imprimarea fotografiilor alb-negru” la
pagina 63

Asigurarea a două tipuri de cerneală neagră pentru a
se potrivi cu tipul de hârtie
Puteţi alege între cerneală Negru foto şi Negru mat, în
funcţie de tipul hârtiei. Cerneala Negru foto asigură un
finisaj uniform hârtiei foto lucioase. Cerneala Negru
mat măreşte densitatea optică a negrului pentru hârtia
de tip mat.

Această imprimantă vă permite să setaţi atât cerneala
neagră foto, cât şi cerneala neagră mată şi să le comutaţi
în funcţie de tipul hârtiei.

U „Schimbarea tipului de cerneală neagră” la
pagina 44

Reproducere color echilibrată cu ajutorul
tehnologiei Epson LUT
Tehnologia Epson LUT realizează următoarele condiţii,
asigurând un echilibru excelent între toţi aceşti
parametri. Aceasta face posibile un nivel general crescut
al calităţii imaginii şi reproducerea consecventă a
culorilor.

1. Reduce inconsecvenţele culorilor cauzate de
diferenţele de iluminare

2. Reproduce gradaţii fine

3. Reduce granulaţia

4. Măreşte gama de culori pentru o reproducere cu
culori bogate

Rezultate exacte utilizând rezoluţia maximă de 2 880
× 1 440 dpi şi o dimensiune minimă a punctului de
cerneală de 3,5 pl
Imprimaţi fotografii frumoase cu un nivel redus de
granulaţie.

Imprimări cu durată de viaţă îndelungată
Cernelurile pe bază de pigmenţi păstrează imprimările
mai frumoase şi mai vibrante pentru mai mult timp,
deoarece rezistenţa ridicată a acestora la apă şi ozon,
precum şi stabilitatea ridicată la lumină împiedică
descompunerea cernelurilor sub acţiunea luminii şi a
ozonului din aer.

Productivitate sporită

Stabilitatea excelentă a culorilor duce la o imprimare
eficientă
Culoarea se stabilizează în scurt timp, astfel încât poate
fi utilizată în siguranţă pentru fluxul de lucru al
serviciului de pretipărire şi pentru editarea culorilor,
mărind eficienţa de lucru.

Uşurinţă în utilizare de nivel 
superior

S-a adoptat o interfaţă a panoului tactil care oferă o
capacitate îmbunătăţită de operare cu un ecran color
uşor de citit şi de utilizat
Afişajul LCD strălucitor, de dimensiuni mari asigură un
design de ecran intuitiv, uşor de operat.
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Ecranul color cu nivel ridicat de lizibilitate face mesajele
de eroare şi alte informaţii mai uşor de înţeles. De
asemenea, oferă instrucţiuni privind încărcarea
suporturilor, cum ar fi suporturile cu grafică fină.

U „Schema ecranului de pornire” la pagina 13

Echipare pentru reţele LAN fără fir
Caracteristica LAN fără fir cu care este dotată standard
imprimanta permite imprimarea fără fir de la
computere şi dispozitive Wi-Fi compatibile.

Prin utilizarea unei conexiuni Wi-Fi Direct, puteţi
conecta fără fir imprimanta direct la un computer sau la
un dispozitiv inteligent fără a utiliza un punct de acces.

Notă:
Este posibil să consideraţi vitezele de imprimare ca fiind
insuficiente în unele reţele fără fir sau atunci când se
imprimă la dimensiunea A3 sau la alte dimensiuni
extrem de mari. Se recomandă o conexiune fizică atunci
când sunt necesare viteze de imprimare constante.

Imprimarea de pe un dispozitiv inteligent
Utilizând AirPrint sau Google Cloud Print, puteţi
imprima de pe dispozitive inteligente iOS sau Android.

Funcţia de imprimare fără margini
Puteţi imprima fără margini în toate direcţiile cu setările
de extindere automată sau de păstrare a dimensiunii
pentru imprimare.U „Imprimare fără margini” la
pagina 66

De asemenea, este inclusă o funcţie de imprimare a
posterelor, care vă permite să uniţi rezultatul imprimării
atunci când efectuaţi imprimare fără margini pentru a
crea postere sau calendare mari.U „Imprimarea
posterelor (măriţi pentru a acoperi câteva foi şi
imprimaţi - doar pentru Windows)” la pagina 78

Plasarea liberă a datelor de imprimare create de
diverse aplicaţii utilizând Layout Manager (Manager
de aspect)
Această funcţie vă permite să plasaţi mai multe date de
imprimare create de diverse aplicaţii în mod liber pe o
foaie pentru a crea postere şi a afişa articole.

U „Layout Manager (Manager de aspect)(doar pentru
Windows)” la pagina 87

Economisirea energiei utilizând modul repaus şi
funcţia Power Off Timer
Atunci când nu sunt gestionate activităţi de imprimare
sau dacă nu s-au efectuat operaţiuni o anumită
perioadă, imprimanta intră în modul de repaus pentru a
reduce consumul de energie.

În plus, dacă este activată funcţia Power Off Timer,
imprimanta se poate opri automat pentru a evita
consumul inutil de electricitate. Această funcţie
acţionează dacă nu se primesc activităţi de imprimare şi
nu se efectuează nicio operaţiune pe panoul de control,
iar imprimanta nu se găseşte într-o stare de eroare
pentru durata de timp specificată.

U „Setări de economisire a energiei” la pagina 45

Compatibilitatea cu diverse tipuri de hârtie, cum ar fi
role de hârtie
EPSON oferă o gamă largă de suporturi speciale pentru
imprimare de înaltă calitate. Cu această imprimantă
puteţi imprima acum pe role de hârtie, ceea ce vă extinde
opţiunile de imprimare.

Aveţi nevoie de unitatea opţională pentru role de hârtie
pentru a imprima pe acestea.

U „Consumabile şi articole opţionale” la pagina 126

U „Suporturi compatibile” la pagina 127

U „Încărcarea hârtiei” la pagina 25

Încărcarea hârtiei determină afişarea automată a
ecranului de configurare pentru tipul şi dimensiunea
suportului. Puteţi seta această afişare la On/Off din
Paper Setup Display în meniul Configurare.

U „Setarea elementelor pentru meniul Configurare”
la pagina 101
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Note referitoare la
utilizare şi depozitare

Spaţiul de instalare

Asiguraţi-vă că aţi alocat imprimantei un spaţiu
adecvat, în care nu se află alte obiecte, astfel încât
eliminarea hârtiei şi înlocuirea consumabilelor să nu fie
obstrucţionate.

Consultaţi „Tabelul cu specificaţii” pentru a afla
dimensiunile exterioare ale imprimantei.

U „Tabel cu specificaţii” la pagina 139

* Atunci când imprimaţi pe un suport de poster, lăsaţi
un spaţiu de cel puţin 430 mm în spatele impriman-
tei.

Note referitoare la utilizarea 
imprimantei

Urmaţi instrucţiunile de mai jos referitoare la utilizarea
imprimantei pentru a evita defecţiunile, erorile şi
deteriorarea calităţii de tipărire.

❏ În timpul utilizării imprimantei, asiguraţi-vă că
temperatura şi umiditatea se încadrează în
intervalele descrise în „Tabelul cu specificaţii”.

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-un
mediu care respectă cerinţele impuse pentru hârtie.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
manualul furnizat împreună cu hârtia.

De asemenea, în cazul utilizării în medii uscate, cu
aer condiţionat sau sub lumina directă a soarelui,
menţineţi nivelul de umiditate impus.

❏ Evitaţi locurile aflate în contact direct cu aerul emis
de aparatele de aer condiţionat şi locurile cu surse
de căldură. Acestea pot să usuce duzele din capul de
tipărire şi să cauzeze înfundarea.

❏ Este posibil să nu se producă fixarea capacelor
(capul de tipărire nu este poziţionat pe partea
dreaptă) dacă imprimanta este oprită în timpul
unui blocaj de hârtie sau atunci când se produce o
eroare. Fixarea automată a capacelor este o funcţie
pentru acoperirea automată a capului de tipărire cu
un capac, pentru a împiedica uscarea acestuia. În
acest caz, porniţi imprimanta şi aşteptaţi până când
fixarea capacelor este efectuată în mod automat.

❏ Nu scoateţi fişa de alimentare a imprimantei şi nu
întrerupeţi alimentarea de la disjunctor atunci când
alimentarea este pornită. Capacul de pe capul de
tipărire ar putea fi fixat necorespunzător. În acest
caz, porniţi imprimanta şi aşteptaţi până când
fixarea capacelor este efectuată în mod automat.

Note referitoare la depozitare 
când imprimanta nu este 
utilizată

În cazul în care nu folosiţi imprimanta, urmaţi sfaturile
de mai jos referitoare la depozitare. Dacă imprimanta
nu este depozitată corect, există riscul ca la următoarea
utilizare să nu tipărească în mod corespunzător.

❏ Atunci când se depozitează imprimanta, lăsaţi
cartuşele de cerneală instalate şi menţineţi
imprimanta în poziţie dreaptă. Nu înclinaţi, nu
răsturnaţi imprimanta şi nu o aşezaţi vertical pe
partea din spate.
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❏ Dacă nu tipăriţi cu imprimanta o perioadă lungă de
timp, este posibil ca duzele capului de tipărire să se
înfunde. Vă recomandăm să utilizaţi imprimanta
periodic pentru a nu permite capului de tipărire să
se înfunde.

❏ Dacă rămâne hârtie în imprimantă, cilindrul rolei
de presare a hârtiei poate lăsa un semn pe suprafaţa
hârtiei. De asemenea, este posibil ca dina ceastă
cauză hârtia să se şifoneze sau să formeze cute, ceea
ce poate cauza probleme de alimentare sau
zgârieturi pe capul de tipărire. Îndepărtaţi toată
hârtia pe perioada depozitării imprimantei.

❏ Depozitaţi imprimanta doar după ce v-aţi asigurat
că a fost fixat capacul pe capul de tipărire (capul de
tipărire este poziţionat în capătul din partea
dreaptă). În cazul în care capul de tipărire nu are
capac o perioadă lungă de timp, calitatea tipăririi
poate scădea.

Notă:
În cazul în care capacul nu s-a fixat pe capul de tipărire,
porniţi şi opriţi imprimanta.

❏ Asiguraţi-vă că sunt menţinute închise capacele
pentru a evita pătrunderea prafului. Dacă nu
utilizaţi imprimanta pentru o perioadă
îndelungată, aşezaţi o învelitoare sau o bucată de
material antistatic pe imprimantă pentru a o feri de
praf. Duzele capului de tipărire sunt foarte mici şi se
pot înfunda uşor dacă praful cu granulaţie fină
ajunge pe capul de tipărire, ceea ce ar putea cauza o
tipărire defectuoasă.

❏ Dacă nu aţi utilizat imprimanta pentru o perioadă
îndelungată, verificaţi capul de tipărire pentru a nu
fi înfundat înainte de a începe imprimarea.
Efectuaţi curăţarea capului în cazul în care capul de
tipărire este înfundat.

U „Identificarea duzelor înfundate” la
pagina 106

Note referitoare la manipularea 
cartuşelor de cerneală

Urmaţi instrucţiunile de mai jos referitoare la
manipularea cartuşelor de cerneală pentru a menţine o
bună calitate a tipăririi.

❏ Ca parte a procesului de încărcare iniţială cu
cerneală, efectuat după achiziţionare, o anumită
cantitate de cerneală este utilizată pentru a umple
duzele capului de tipărire până la vârfuri şi a le
pregăti pentru imprimare. Drept rezultat, primele
cartuşe de cerneală instalate după achiziţionare vor
imprima mai puţine pagini decât cartuşele
ulterioare.

❏ Recomandăm depozitarea cartuşelor de cerneală
într-un loc întunecos, la răcoare şi utilizarea
acestora înainte de data expirării de pe ambalaj.

❏ Pentru o calitate optimă a imprimării, recomandăm
utilizarea în termen de şase luni după instalarea în
imprimantă.

❏ Dacă mutaţi cartuşele de cerneală dintr-un loc rece
într-unul cald, lăsaţi-le la temperatura camerei
timp de peste trei ore înainte de a le utiliza.

❏ Nu atingeţi circuitul integrat din cartuşul de
cerneală. În caz contrar, este posibil să nu puteţi să
efectuaţi operaţiuni sau să imprimaţi corect.

U „Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la
pagina 109

❏ Atunci când încărcaţi cartuşe de cerneală,
asiguraţi-vă că sunt instalate toate culorile.
Imprimanta poate fi utilizată doar atunci când sunt
instalate toate culorile.

❏ Nu deplasaţi manual capul de tipărire; în caz
contrar, este posibilă deteriorarea imprimantei.

❏ Nu lăsaţi imprimanta să funcţioneze fără cartuşe de
cerneală instalate. În caz contrar, cerneala din
imprimantă se va usca şi este posibil să nu puteţi
imprima corect. Atunci când nu utilizaţi
imprimanta, asiguraţi-vă că toate cartuşele de
cerneală sunt instalate.

❏ Deoarece circuitul integrat de culoare verde
conţine propriile informaţii ale cartuşului, cum ar fi
nivelul rămas de cerneală, puteţi totuşi să reinstalaţi
şi să utilizaţi cartuşul de cerneală după scoaterea
acestuia din imprimantă.

❏ În timp ce cartuşele sunt în stare de depozitare, feriţi
de praf porturile de alimentare cu cerneală. Portul
de alimentare cu cerneală conţine o valvă pentru a
nu mai fi nevoie ca acesta să fie acoperit cu un capac.
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❏ Cartuşele de cerneală scoase pot avea urme de
cerneală în jurul portului de alimentare cu cerneală;
trebuie să aveţi grijă să nu lăsaţi cerneala să păteze
zonele din jur.

❏ Pentru a menţine calitatea capului de tipărire,
imprimanta încetează să tipărească înainte să se
consume complet cerneala din cartuşe.

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

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

❏ Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să modificaţi
cartuşele de cerneală. Există riscul să nu mai puteţi
tipări în mod corespunzător.

❏ În timpul curăţării capului şi al altor operaţiuni de
întreţinere care nu au legătură cu imprimarea se
utilizează toate culorile cernelii pentru a se asigura
că rămân în stare bună capetele de tipărire.

❏ În funcţie de tipul hârtiei şi setările de calitate a
imprimării, este posibil să se utilizeze cerneluri
colorate şi pentru nuanţe de negru cu densitate
ridicată în imprimare monocromă sau în tonuri de
gri.

❏ Nu puteţi utiliza cartuşele livrate împreună cu
imprimanta pentru înlocuire.

Note cu privire la manipularea 
hârtiei

Urmaţi instrucţiunile de mai jos referitoare la
manipularea şi depozitarea hârtiei. Dacă hârtia este
deteriorată, calitatea tipăririi poate scădea.

Consultaţi manualele furnizate cu fiecare tip de hârtie.

Note cu privire la manipulare

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

❏ Nu îndoiţi hârtia şi nu zgâriaţi suprafaţa hârtiei.

❏ Evitaţi atingerea suprafeţei tipăribile a hârtiei cu
mâna. Umezeala şi grăsimile de pe mâinile dvs. pot
afecta calitatea tipăririi.

❏ Hârtia poate fi şifonată sau slăbită dacă se modifică
temperatura şi umiditatea. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
şi să nu murdăriţi hârtia şi să o îndreptaţi înainte de
încărcarea în imprimantă.

❏ Nu udaţi hârtia.

❏ Nu aruncaţi ambalajul hârtiei deoarece acesta poate
fi utilizat pentru depozitarea hârtiei.

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

❏ Păstraţi hârtia în ambalajul original după
deschidere şi ţineţi-o pe o suprafaţă plană.

Note cu privire la manipularea hârtiei
tipărite

Pentru a obţine materiale tipărite cât mai bune calitativ
şi cât mai durabile, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

❏ Nu frecaţi şi nu zgâriaţi suprafaţa tipărită.
Zgârieturile şi frecarea pot duce la desprinderea
cernelii de pe hârtie.

❏ Nu atingeţi suprafaţa imprimată; în caz contrar,
cerneala se poate desprinde.

❏ Asiguraţi-vă că materialele tipărite sunt complet
uscate înainte de îndoire şi stivuire deoarece, în caz
contrar, culoarea s-ar putea modifica în locul în
care foile se ating (rămâne o urmă). Aceste urme
dispar dacă separaţi şi uscaţi foile imediat, însă,
dacă nu le separaţi, urmele vor persista.

❏ Dacă puneţi materialele tipărite într-un album
înainte de a se usca complet, acestea ar putea deveni
neclare.

❏ Nu utilizaţi un uscător pentru uscarea materialelor
tipărite.

❏ Evitaţi lumina solară directă.

❏ Preîntâmpinaţi distorsionarea culorilor în timpul
expunerii sau al depozitării materialelor
imprimate, urmând instrucţiunile din manualul
aferent hârtiei.
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❏ Pentru a preîntâmpina decolorarea materialelor
imprimate, depozitaţi-le într-un loc întunecos, ferit
de temperaturi ridicate, de un nivel ridicat al
umidităţii şi de lumina solară directă.

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, dacă le depozitaţi în mod corespunzător,
gradul de distorsionare a culorilor poate fi minimizat.

❏ Consultaţi manualele furnizate împreună cu
suporturile speciale Epson pentru informaţii
detaliate privind manipularea hârtiei după
imprimare.

❏ Culorile fotografiilor, ale posterelor şi ale altor
materiale tipărite arată diferit în condiţii de
iluminare diferite (surse de lumină*). Culorile
materialelor tipărite cu această imprimantă pot, de
asemenea, arăta diferit în condiţii de iluminare
diferite.

* Prin surse de iluminare se înţelege lumina soarelui,
lumină fluorescentă, lumină incandescentă etc.
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Prezentarea software-ului livrat

Conţinutul discului cu software

Pe discul cu software furnizat se poate găsi următorul software doar pentru Windows.

Consultaţi http://epson.sn pentru Mac OS X sau dacă nu aveţi o unitate de disc.

Trebuie să instalaţi driverul imprimantei pentru a utiliza această imprimantă.

Pentru detalii privind fiecare software, consultaţi Network Guide (PDF) sau ajutorul online.

Nume aplicaţie Rezumat

Driverul imprimantei U „Descrierea driverului imprimantei” la pagina 23

Easy Photo Print Imprimaţi rapid şi uşor fotografiile selectate. Consultaţi ajutorul online al aplicaţiei pentru mai
multe informaţii.

EpsonNet Setup Cu acest program, puteţi configura diverşi parametri de reţea pentru imprimantă de pe
computerul dvs.

EpsonNet Print Cu acest software puteţi efectua imprimare TCP/IP directă atunci când computerul şi
imprimanta sunt conectate printr-o reţea.

EpsonNet Config Cu acest program, puteţi configura diverşi parametri de reţea pentru imprimantă de pe
computerul dvs. Această aplicaţie este utilă deoarece vă permite să introduceţi adresa şi
numele cu ajutorul tastaturii.

EPSON Software Updater Acest software se conectează la Internet şi verifică dacă există actualizări disponibile şi le
instalează.

Profiluri Adobe ICC Se utilizează ca profiluri de intrare atunci când este necesar pentru gestionarea culorilor.
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Descrierea driverului 
imprimantei

Funcţiile principale ale driverului imprimantei sunt
descrise mai jos.

❏ Converteşte datele de tipărire primite de la diverse
aplicaţii în date tipăribile şi le transmite
imprimantei.

❏ Permite utilizatorului să specifice setările de
imprimare, cum ar fi tipul de suport şi dimensiunea
hârtiei.

Windows

Puteţi salva aceşti parametri şi, ulterior, îi puteţi
importa sau exporta cu uşurinţă.

U „Personalizarea driverului imprimantei” la
pagina 49

Mac OS X

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Introducere

23



❏ Permite utilizatorului să execute funcţii de
întreţinere a imprimantei pentru menţinerea
calităţii imprimării, să verifice starea imprimantei,
etc.

Windows

Puteţi importa sau exporta cu uşurinţă parametrii
driverului imprimantei.

U „Rezumatul filei Utilitar” la pagina 51

Mac OS X
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Operaţii de bază

Încărcarea hârtiei

Această imprimantă oferă patru metode de alimentare. Pentru foile tăiate, metodele de alimentare diferă în funcţie de
grosimea suportului.

c
❏ Dacă foile tăiate sunt şifonate sau vălurite, îndreptaţi-le înainte de a le încărca în imprimantă. Dacă sunt

încărcate foi tăiate şifonate sau vălurite, este posibil ca imprimanta să nu reuşească să detecteze dimensiunea
hârtiei sau să imprime corect. Vă recomandăm să împachetaţi la loc foile tăiate în ambalajul lor original şi să le
depozitaţi pe o suprafaţă plană, scoţându-le din ambalaj imediat înainte de utilizare.

❏ Pentru a evita blocajele de hârtie, asiguraţi-vă că deschideţi capacul frontal şi extindeţi tava de ieşire înainte de
imprimare.

În plus, dimensiunile disponibile pentru hârtie diferă în funcţie de metoda de alimentare şi de tipul de suport.
Consultaţi secţiunea următoare pentru dimensiunile hârtiei.

U „Suporturi compatibile” la pagina 127

Nume Grosimea
hârtiei

Lăţime Lungime Format

A Alimentator automat cu
coli

0,08 la 0,3 mm 89 la 431,8 mm 127 la 950 mm *1 de la 10 x 15 cm (4 x 6 in) la A2

B Suporturi cu grafică fină 0,29 la 0,7 mm 203,2 la 431,8
mm

254 la 950 mm *1 de la 203 x 254 mm (8 x 10 in) la
A2

C Suport de poster 1,2 la 1,5 mm 254 la 594 mm *1

D Rolă de hârtie*2 0,25 la 0,7 mm 329 la 431,8 mm 55 la 1117,6 mm *3 de la A3+ la A2 (de la 13 la 17 in)

*1 Lungimea maximă pe care o puteţi seta în driverul imprimantei este de 3276,7 mm.

*2 Lungimea poate depăşi lungimea maximă specificată dacă aplicaţia acceptă imprimarea bannerelor. Totuşi, dimensiunea
imprimabilă efectivă depinde de aplicaţie, de formatul hârtiei încărcate în imprimantă şi de computer.

*3 Lungimea maximă pe care o puteţi seta în driverul imprimantei este de 15000 mm.
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Afişarea ecranului Configurare 
hârtie

Atunci când opţiunea Paper Setup Display este setată la
On şi hârtia este încărcată corect, se afişează automat
ecranul de configurare pentru tipul şi dimensiunea
hârtiei.

Valoarea implicită pentru Paper Setup Display este On.
Consultaţi secţiunea următoare pentru informaţii
suplimentare privind elementele de configurare.

U „Meniuri” la pagina 100

Încărcarea hârtiei în 
alimentatorul automat cu coli

Extindeţi suportul de hârtie şi încărcaţi hârtia. Puteţi
încărca hârtie cu o grosime de la 0,08 la 0,3 mm.

A Porniți imprimanta.

B Deschideţi şi extindeţi complet suportul de
hârtie.

C Apăsaţi pe capacul frontal.

Capacul frontal se deschide automat atunci când
este apăsat.
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D Extindeţi complet tava de ieşire.

Extindeţi tava până când puteţi vedea linia de pe
partea stângă a primei secţiuni a tăvii.

E Încărcaţi vertical hârtia cu partea imprimabilă
orientată în sus.

Încărcaţi hârtia pe partea dreaptă a
alimentatorului automat cu coli.

Notă:
Dacă hârtia A3 sau mai mare nu este alimentată
corect, utilizaţi ghidajul de margine pentru
suportul de hârtie (a) afişat în următoarea
ilustraţie.

U „Încărcarea sau evacuarea hârtiei este
imposibilă.” la pagina 120

F Apucaţi între degete ghidajul de margine şi
glisaţi-l pentru a se potrivi cu lăţimea hârtiei.

Atunci când hârtia este încărcată corect, se
afişează ecranul Configurare hârtie.

U „Afişarea ecranului Configurare hârtie” la
pagina 26

Încărcarea suporturilor cu 
grafică fină

Utilizaţi tava frontală de alimentare manuală şi suportul
posterior pentru a încărca suporturi cu grafică fină.
Puteţi încărca suporturi cu grafică fină cu o grosime de
la 0,29 la 0,7 mm.
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A Porniți imprimanta.

c Important:
Este posibil să se producă o eroare dacă
efectuaţi următoarele operaţiuni în timpul
mişcării de iniţializare.

❏ Extindeţi tava frontală de alimentare
manuală.

❏ Încărcaţi suportul cu grafică fină.

B Deschideţi suportul posterior.

C Extindeţi complet suportul posterior.

D Apăsaţi pe capacul frontal.

Capacul frontal se deschide automat atunci când
este apăsat.

E Împingeţi partea centrală a tăvii frontale de
alimentare manuală pentru a o deschide.
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F Încărcaţi vertical hârtia cu partea imprimabilă
orientată în sus.

G În timp ce aliniaţi marginea din dreapta a hârtiei
cu ghidajul din partea dreaptă a tăvii, introduceţi
hârtia complet în imprimantă şi trageţi hârtia
înapoi până când marginea conducătoare atinge
tava.

H Apăsaţi pe Load pe ecranul panoului de control.

Imprimanta este alimentată cu hârtie.

Notă:
Dacă sunteţi returnat la ecranul de pornire,
selectaţi Load Guide şi apoi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.

I Atunci când alimentarea cu hârtie este finalizată,
verificaţi ca imprimanta să nu fie în stare de
funcţionare şi apoi închideţi tava frontală de
alimentare manuală.

J Extindeţi complet tava de ieşire.

Extindeţi tava până când puteţi vedea linia de pe
partea stângă a primei secţiuni a tăvii.

Atunci când hârtia este încărcată corect, se
afişează ecranul Configurare hârtie.
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U „Afişarea ecranului Configurare hârtie” la
pagina 26

Notă:
Pentru a evacua hârtia, apăsaţi pe Eject pe ecranul
de pornire al panoului de control şi apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.

Încărcarea posterelor

Utilizaţi tava frontală de alimentare manuală pentru a
încărca suportul de poster. Puteţi încărca suporturi de
postere cu o grosime de la 1,2 la 1,5 mm.

Suportul de poster se extinde în partea din spate a
imprimantei atunci când este încărcat. Lăsaţi un spaţiu
de cel puţin 430 mm între partea din spate a
imprimantei şi cel mai apropiat perete.

A Porniți imprimanta.

c Important:
Este posibil să se producă o eroare dacă
efectuaţi următoarele operaţiuni în timpul
mişcării de iniţializare.

❏ Extindeţi tava frontală de alimentare
manuală.

❏ Încărcaţi suportul de poster.

B Dacă suportul posterior este deschis, închideţi-l.

C Apăsaţi pe capacul frontal.

Capacul frontal se deschide automat atunci când
este apăsat.

D Împingeţi partea centrală a tăvii frontale de
alimentare manuală pentru a o deschide.

E Încărcaţi vertical hârtia cu partea imprimabilă
orientată în sus.

c Important:
Este posibil ca introducerea hârtiei prin
partea din spate să cauzeze o furncţionare
defectuoasă sau o eroare.
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F În timp ce aliniaţi marginea din dreapta a hârtiei
cu ghidajul din partea dreaptă a tăvii, introduceţi
hârtia complet în imprimantă şi trageţi hârtia
înapoi până când marginea conducătoare atinge
tava.

G Apăsaţi pe Load pe ecranul panoului de control.

Imprimanta este alimentată cu hârtie.

Notă:
Dacă sunteţi returnat la ecranul de pornire,
selectaţi Load Guide şi apoi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.

H Extindeţi complet tava de ieşire.

Extindeţi tava până când puteţi vedea linia de pe
partea stângă a primei secţiuni a tăvii.

Atunci când hârtia este încărcată corect, se
afişează ecranul Configurare hârtie.

U „Afişarea ecranului Configurare hârtie” la
pagina 26

Notă:
Pentru a evacua hârtia, apăsaţi pe Eject pe ecranul
de pornire al panoului de control şi apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.

Evacuarea hârtiei după imprimare

Suportul de poster nu este evacuat automat după
imprimare pentru a preîntâmpina căderea acestuia pe
podea.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi, în timp ce susţineţi
hârtia cu mâna, apăsaţi pe Eject.
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Încărcarea rolei de hârtie

Pentru rolele de hârtie, ataşaţi unitatea opţională pentru
role de hârtie la imprimantă. Încărcaţi rola de hârtie pe
axul furnizat împreună cu unitatea şi apoi încărcaţi axul
în unitate.

U „Suporturi compatibile” la pagina 127

Ataşarea unităţii pentru role de hârtie

Această secţiune explică modul de ataşare a unităţii
opţionale pentru role de hârtie.

!Atenţie:
Atunci când instalaţi unitatea, asiguraţi-vă că o
instalaţi în direcţia corectă şi că urmaţi paşii în mod
corect.

În caz contrar, se poate produce un incendiu sau
vătămări. Urmaţi instrucţiunile din manual
pentru a o instala corect.

A Înclinaţi unitatea la un anumit unghi astfel încât
cârligele de pe unitatea pentru role de hârtie să se
potrivească în orificiile de pe partea din spate a
imprimantei.

B Strângeţi cele două şuruburi de pe unitate.

Notă:
Scoateţi unitatea pentru role de hârtie efectuând
procedura de instalare în ordine inversă.

Scoaterea şi instalarea elementului
de ataşare

Încărcaţi rola de hârtie pe axul furnizat împreună cu
unitatea şi apoi încărcaţi axul în unitatea pentru role de
hârtie. În funcţie de dimensiunea nucleului rolei pentru
rola de hârtie încărcată, trebuie să ataşaţi sau să scoateţi
următorul element de ataşare.

Atunci când achiziţionaţi unitatea pentru role de hârtie,
elementul de ataşare se găseşte pe flanşă, iar flanşa este
ataşată la ax.

Dimensiune
nucleu rolă

Instalare element de ataşare

2 inchi Nu este necesară

3 inchi Este necesară
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Scoaterea elementului de ataşare
Pentru a utiliza rola de hârtie cu un nucleu al rolei de 2
inchi, trebuie să scoateţi elementul de ataşare de pe
flanşă.

U „Suporturi compatibile” la pagina 127

A Scoateţi flanşa neagră cu elementul de ataşare de
pe ax.

B Împingeţi spre exterior cele două cârlige care se
potrivesc în flanşă.

Atunci când cârligele sunt eliberate, puteţi scoate
elementul de ataşare.

C În mod similar, împingeţi spre exterior cârligele
şi scoateţi elementul de ataşare de pe flanşa fixată
pe ax.

Aveţi nevoie de elementul de ataşare pe care l-aţi
scos atunci când imprimaţi pe role de hârtie cu
un nucleu al rolei de 3 inchi, aşadar asiguraţi-vă
că îl depozitaţi într-un loc sigur.

Instalarea elementului de ataşare
Pentru a utiliza rola de hârtie cu un nucleu al rolei de 3
inchi, trebuie să instalaţi elementul de ataşare pe flanşă.

U „Suporturi compatibile” la pagina 127

A Scoateţi flanşa neagră de pe ax.

B Aliniaţi marcajele triunghiulare de pe elementul
de ataşare şi de pe flanşă şi apăsaţi până când
cârligele se fixează în poziţie cu un sunet specific.

C În mod similar, introduceţi mai întâi elementul
de ataşare în ax şi apoi ataşaţi-l la flanşa care este
fixată pe ax.

Încărcarea rolei de hârtie pe ax

Încărcaţi rola de hârtie pe axul furnizat împreună cu
unitatea pentru role de hârtie.

A Asiguraţi-vă că sunt în unghiuri drepte colţurile
rolei de hârtie încărcate.

În cazul în care colţurile rolei de hârtie nu sunt în
unghiuri drepte, tăiaţi înainte de a continua.
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B Scoateţi flanşa neagră de pe ax.

C Introduceţi axul în nucleul rolei de hârtie.

Introduceţi axul din partea dreaptă, astfel încât
capătul rolei de hârtie să fie orientat în jos spre
dvs.

D Apăsaţi rola de hârtie pe flanşă, astfel încât să nu
existe un spaţiu liber între flanşa ataşată la ax şi
rola de hârtie.

E Apăsaţi flanşa neagră, astfel încât să nu existe un
spaţiu liber între flanşă şi rola de hârtie.

Încărcarea în imprimantă

Încărcaţi axul cu rola de hârtie în unitate, iar apoi
alimentaţi cu hârtie imprimanta.

A Porniți imprimanta.

B Apăsaţi pe capacul frontal.

Capacul frontal se deschide automat atunci când
este apăsat.
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Notă:
Dacă tava frontală de alimentare manuală este
deschisă, împingeţi partea centrală a tăvii pentru a
o închide.

C Extindeţi doar cea de-a doua secţiune a tăvii de
ieşire.

D Deschideţi suportul posterior.

Este suficient doar să deschideţi suportul
posterior; nu este necesar să îl extindeţi.

E Încărcaţi axul cu rola de hârtie în unitate.

Încărcaţi dinspre partea din spate şi asiguraţi-vă
că flanşa gri (fixă) se află în partea stângă.

F Dacă marginea conducătoare a rolei de hârtie
este şifonată, îndreptaţi-o înainte de a o
introduce în imprimantă.

Dacă marginea conducătoare este şifonată, este
posibil ca versoul hârtiei să se murdărească la
imprimare.
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G În timp ce aliniaţi rola de hârtie cu flanşa gri
(fixă), alimentaţi cu hârtie alimentatorul pentru
role de hârtie până când marginea conducătoare
atinge alimentatorul.

După ce menţineţi hârtia în poziţie timp de
aproximativ trei secunde, aceasta este încărcată
automat în imprimantă.

H Dacă se afişează următorul ecran, introduceţi
rola de hârtie mai mult în imprimantă până când
se modifică ecranul.

c Important:
În cazul în care continuaţi să introduceţi rola
de hârtie după ce ecranul s-a modificat,
spaţiul liber de pe marginea conducătoare va
depăşi 50 mm.

I Atunci când se afişează următorul ecran, apăsaţi
pe Load.

Atunci când hârtia este încărcată corect, se
afişează ecranul Configurare hârtie.

U „Afişarea ecranului Configurare hârtie” la
pagina 26

Tăierea rolei de hârtie

Urmaţi paşii de mai jos şi utilizaţi foarfece sau o sculă
similară pentru a tăia materialele imprimate de pe rola
de hârtie atunci când imprimarea este finalizată.

A Selectaţi una dintre opţiunile de pe următorul
ecran afişat atunci când imprimarea este
finalizată.

Cut: duce rola de hârtie la poziţia de tăiere.

No Cut: continuă imprimarea fără tăiere.

B Dacă apăsaţi pe Cut, urmaţi instrucţiunile de pe
ecranul panoului de control.

Scoaterea rolei de hârtie

A Apăsaţi pe Cut/Eject pe ecranul de pornire al
panoului de control.
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B Apăsaţi pe Eject.

Imprimanta este alimentată din nou cu hârtie.

C Rotiţi flanşa pentru a înfăşura rola de hârtie
evacuată.

D Apucaţi ambele capete ale axului şi scoateţi-l de
pe unitatea pentru role de hârtie.

c Important:
Asiguraţi-vă că rola de hârtie este evacuată şi
înfăşurată în jurul axului atunci când
scoateţi axul. Dacă încercaţi să scoateţi axul
în timp ce rola de hârtie continuă să fie
alimentată, imprimanta poate fi deteriorată.

E Scoateţi flanşa neagră de pe ax.

În timp ce ţineţi flanşa, apăsaţi pe marginea
axului cu degetele mari, după cum este prezentat
în ilustraţia de mai jos.

Dacă este dificil de scos, loviţi uşor vârful axului
de pe partea flanşei negre.

c Important:
Atunci când scoateţi rola de hârtie, nu loviţi
vârful axului cu putere de podea. În caz
contrar, vârful axului poate fi deteriorat.

F Scoateţi rola de hârtie de pe ax.

Reînfăşuraţi corect rola de hârtie şi apoi
depozitaţi hârtia în ambalajul original.
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Metode de tipărire de
bază

Această secţiune explică modul de imprimare şi modul
de revocare a imprimării.

Imprimarea (Windows)

Puteţi să faceţi setări de imprimare, cum ar fi
dimensiunea hârtiei şi alimentarea cu hârtie, de pe
computerul conectat şi apoi să imprimaţi.

A Porniţi imprimanta şi încărcaţi hârtia.

U „Încărcarea hârtiei” la pagina 25

B După ce creaţi datele, faceți clic pe Imprimare
din meniul Fişier.

C Asiguraţi-vă că este selectată imprimanta şi apoi
faceţi clic pe Preferinţe sau pe Proprietăţi
pentru a afişa ecranul cu setări.

D Selectaţi opţiunile Media Type (Tip media),
Color, Print Quality (Calitate tipărire), Mode
(Mod) şi Source (Sursă) în funcţie de hârtia
încărcată în imprimantă.

E Asiguraţi-vă că selectaţi aceeaşi opţiune pentru
Size (Dimensiuni) precum cea setată în
aplicaţie.

După efectuarea setărilor, faceţi clic pe OK.
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F Când setările sunt finalizate, dați clic pe
Imprimare.

Este afişată bara de progres şi este iniţiată
imprimarea.

Ecranul în timpul tipăririi
Atunci când începeţi să imprimaţi, se afişează ecranul de
mai jos şi bara de progres (starea de procesare a
computerului). Pe acest ecran, puteţi verifica nivelul de
cerneală rămas, codurile de produs ale cartuşelor de
cerneală etc.

Dacă pe parcursul tipăririi apare o eroare sau un cartuş
de cerneală trebuie schimbat, este afişat un mesaj de
eroare.

Faceţi clic pe How to pentru a afla cum se soluţionează
problema.

Imprimarea (Mac OS X)

Puteţi să faceţi setări de imprimare, cum ar fi
dimensiunea hârtiei şi alimentarea cu hârtie, de pe
computerul conectat şi apoi să imprimaţi.

A Porniţi imprimanta şi încărcaţi hârtia.

U „Încărcarea hârtiei” la pagina 25

B Când aţi creat datele pe care doriţi să le tipăriţi,
din meniul Fişier al aplicaţiei, efectuaţi clic pe
Tipărire etc.
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C Faceți clic pe Afişare detalii în partea inferioară a
ecranului.

Pentru Mac OS X v10.6.8, faceţi clic pe săgeata
din partea dreaptă a numelui imprimantei ( )
pentru a efectua setări pe ecranul Configurare
pagină.

Notă:
Dacă elementele de setare a paginii nu se afişează
pe ecranul de imprimare, faceţi clic pe meniul
Fişier - Configurare pagină etc. în aplicaţie.

D Asiguraţi-vă că aţi selectat imprimanta, apoi
setaţi formatul hârtiei.

Selectaţi dimensiunea hârtiei, opţiunile de
imprimare fără margini şi sursa de hârtie în
meniul Paper Size (Format hârtie).

E Selectaţi Print Settings (Setări tipărire) din listă
şi apoi setaţi fiecare element.

Setaţi opţiunile Media Type (Tip media), Color,
Print Quality (Calitate tipărire) şi alte setări în
funcţie de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
În mod normal, puteţi imprima corect doar prin
setarea elementelor din ecranul Print Settings
(Setări tipărire).

F Când setările sunt finalizate, dați clic pe Print.

Pictograma imprimantei este afişată în Dock pe
perioada tipăririi. Efectuaţi clic pe pictograma
imprimantei pentru a afişa starea. Puteţi verifica
progresul lucrării curente de tipărire şi informaţiile
referitoare la starea imprimantei. De asemenea, puteţi
revoca o lucrare de tipărire.
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De asemenea, dacă apare o eroare în timpul tipăririi, se
afişează un mesaj de notificare. Revocarea imprimării (Windows)

Când computerul a terminat de transmis datele spre
imprimantă, nu mai puteţi revoca lucrarea de tipărire de
la computer. Revocaţi lucrarea de la imprimantă.

U „Revocarea imprimării (Panoul de control)” la
pagina 42

Când este afişată bara de progres
Dați clic pe Cancel (Anulare).

Când nu este afişată bara de progres

A Faceţi clic pe pictograma imprimantei din Bara
de activităţi.
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B Selectaţi activitatea pe care doriţi să o revocaţi şi
apoi selectaţi Revocare în meniul Document.

Dacă doriţi revocarea tuturor activităţilor,
selectaţi Se revocă toate documentele din
meniul Imprimantă.

Dacă lucrarea a fost transmisă la imprimantă,
datele trimise spre tipărire nu sunt afişate pe
ecranul de mai sus.

Revocarea imprimării (Mac OS X)

Când computerul a terminat de transmis datele spre
imprimantă, nu mai puteţi revoca lucrarea de tipărire de
la computer. Revocaţi lucrarea de la imprimantă.

U „Revocarea imprimării (Panoul de control)” la
pagina 42

A Efectuaţi clic pe pictograma imprimantei de pe
Dock.

B Selectaţi lucrarea pe care doriţi să o revocaţi şi
efectuaţi clic pe Delete.

Dacă lucrarea a fost transmisă la imprimantă,
datele trimise spre tipărire nu sunt afişate pe
ecranul de mai sus.

Revocarea imprimării (Panoul de 
control)

Apăsaţi pe Cancel pe ecranul panoului de control şi apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Lucrarea de tipărire este revocată chiar în timpul
tipăririi. E posibil să dureze puţin până când
imprimanta este din nou pregătită de tipărire după
revocarea unei lucrări.

Notă:
Nu puteţi şterge lucrări de tipărire care se află în coada de
tipărire pe computer cu ajutorul operaţiei descrise mai
sus. Consultaţi „Revocarea imprimării (Windows)” sau
„Revocarea imprimării (Mac OS X)” din secţiunea
anterioară pentru informaţii privind ştergerea
activităţilor de imprimare din coada de imprimare.
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Zona care poate fi tipărită

Zona imprimabilă este afişată cu gri în ilustraţia de mai
jos. Reţineţi, totuşi, că, din cauza designului
imprimantei, calitatea imprimării va scădea în zonele cu
haşurare. Săgeata din ilustraţie indică direcţia hârtiei
evacuate.

c Important:
Lăţimea marginilor poate să difere uşor în funcţie
de modul în care este încărcată hârtia şi de
elasticitatea acesteia.

Zona imprimată pentru foile 
tăiate

Imprimare normală Imprimare fără margini 1

*1 Imprimarea fără margini nu este acceptată pentru
suporturile de postere

*2 Marginile pentru suporturile de postere sunt de 20 mm în
partea de sus şi în cea de jos

*3 Marginile pentru tipul UltraSmooth Fine Art Paper sunt de 15
mm

Zona imprimată pentru rola de 
hârtie

Imprimare normală Imprimare fără margini

*1 0 mm pentru activităţi de imprimare continuă

*2 14 mm atunci când opţiunea Print Page Line de pe panoul
de control este setată la On

c Important:
Dacă hârtia este introdusă prea mult la încărcare,
spaţiul liber de pe marginea conducătoare va depăşi
50 mm.
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Schimbarea tipului de
cerneală neagră

Această imprimantă vă permite să setaţi atât cerneala
neagră foto, cât şi cerneala neagră mată şi să le comutaţi
în funcţie de tipul hârtiei.

Cerneala Negru foto reduce senzaţia de granulaţie a
hârtiei foto, asigurând un finisaj uniform şi profesionist.
Cerneala Negru mat măreşte semnificativ densitatea
optică a negrului la imprimarea pe hârtie de tip mat.

Consultaţi secţiunea următoare pentru a selecta o
cerneală neagră adecvată pentru tipul de suport.

U „Tabel cu suporturi speciale Epson” la pagina 128

Durata necesară pentru comutarea de la un tip de
cerneală neagră la altul (de la înlocuirea cernelii până
când încărcarea este finalizată) se găseşte mai jos.
Reţineţi că acest proces consumă o anumită cantitate
din noul tip de cerneală.

Nu schimbaţi cerneala neagră decât dacă acest lucru este
necesar.

De la Negru foto la Negru mat: aproximativ două
minute.

De la Negru mat la Negru foto: aproximativ trei minute.

Notă:
Dacă nu există suficientă cerneală rămasă pentru
schimbare, trebuie să înlocuiţi cartuşul. Este posibilă
imprimarea cu cartuşe de cerneală care nu au putut fi
utilizate pentru schimbarea cernelii negre.

Comutarea automată

Puteţi să comutaţi cernelurile negre şi să imprimaţi de la
driverul imprimantei.

Apăsaţi pe F pe ecranul de pornire al panoului de
control şi apoi setaţi System Administration - Printer
Settings - BK Ink Auto Change la On.

A Se afişează ecranul principal al driverului
imprimantei.

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

B Selectaţi tipul hârtiei din meniul Media Type
(Tip media).

În funcţie de tipul de suport selectat, cerneala
neagră este schimbată automat în timpul
imprimării.

<Windows>

<Mac OS X>
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❏ Tipul de cerneală neagră care poate fi utilizat
pentru imprimare depinde de tipul de suport.

❏ Puteţi selecta tipul de cerneală neagră de la
driverul imprimantei atunci când tipul de
suport selectat acceptă atât negrul foto, cât şi
negrul mat. Atunci când se selectează
Last-used (Ultima utilizată), puteţi imprima
utilizând setările de cerneală neagră efectuate
pe imprimantă.

U „Suporturi compatibile” la pagina 127

❏ Dacă starea imprimantei nu poate fi obţinută,
este posibil ca tipul de cerneală neagră să se
schimbe automat.

C Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Comutarea manuală

Efectuaţi schimbarea de la panoul de control.

A Apăsaţi pe butonul P pentru a porni
imprimanta.

B Apăsaţi pe  (schimbare cerneală neagră) pe
ecranul de pornire.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Setări de economisire a
energiei

Această imprimantă este dotată cu următoarele două
tipuri de setări de economisire a energiei. Puteţi să
economisiţi energie făcând tranziţia la modul de repaus
sau să utilizaţi funcţia Oprire automată pentru a opri
automat alimentarea atunci când imprimanta nu este
utilizată pentru o anumită perioadă.

Modul repaus
Imprimanta intră în modul repaus când nu există erori,
nu sunt recepţionate sarcini de tipărire şi nu se
efectuează operaţii pe panoul de control sau de altă
natură.

Atunci când imprimanta intră în modul de repaus,
ecranul panoului de control se stinge, iar motoarele
interne şi alte componente se opresc pentru a consuma
mai puţină energie.

Modul de repaus se termină şi se restabileşte
funcţionarea normală atunci când se primeşte o
activitate de imprimare sau se apasă pe orice buton
(excluzând butonul P) din panoul de control.

Puteţi seta timpul de comutare la modul de repaus
(Sleep Timer) de la 1 la 240 de minute. În mod implicit,
imprimanta intră în modul de repaus dacă nu sunt
efectuate operaţiuni timp de 15 minute.

Setaţi timpul înainte de comutarea la modul de repaus în
meniul Configurare.

U „Meniuri” la pagina 100

Notă:
Când imprimanta intră in modul repaus, ecranul
panoului de control se stinge ca şi când s-ar fi
întrerupt alimentarea cu energie, însă indicatorul
luminos al P rămâne aprins.

Power Off Timer
Imprimanta include o funcţie Power Off Timer care îi
permite să se oprească automat dacă nu există erori, nu
se primesc activităţi de imprimare şi nu se efectuează
operaţiuni de la panoul de control sau de alt tip peste
durata de timp specificată. Puteţi alege timpul scurs
înainte de oprirea automată a imprimantei dintre
opţiunile 30minutes, 1h, 2h, 4h, 8h şi 12h.
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Puteţi efectua setări pentru Power Off Timer de pe
imprimantă utilizând meniul Configurare. U
„Meniuri” la pagina 100

Setarea implicită diferă în funcţie de domeniul de
utilizare.

Puteţi efectua setări pentru Oprire automată de pe
computer utilizând utilitarul.

Windows U „Rezumatul filei Utilitar” la pagina 51

Mac OS X U „Funcțiile Epson Printer Utility 4” la
pagina 54

Despre gestionarea alimentării utilizând funcţia
Cronometru oprire
Puteţi ajusta perioada de timp după care să se declanşeze
funcţia Power Management.

Orice creștere va afecta eficienţa energetică a
imprimantei.

Vă rugăm să vă gândiţi la mediul înconjurător înainte de
a opera orice modificare.
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Utilizarea driverului
imprimantei
(Windows)

Afişarea ecranului cu
parametri

Aveţi posibilitatea să accesaţi driverul imprimantei în
modurile următoare:

❏ Din aplicaţiile Windows

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

❏ De la butonul Start

De la butonul Start

La setarea parametrilor comuni ai mai multor aplicaţii
sau la întreţinerea imprimantei, cum ar fi Nozzle Check
(Curăţare duză) sau Head Cleaning (Curăţare cap),
urmaţi paşii de mai jos.

A În Panou de control, faceţi clic pe Hardware şi
sunete şi apoi pe Vizualizare dispozitive şi
imprimante.

Pentru Windows 7
Faceţi clic pe Start şi apoi pe Dispozitive şi
imprimante.

Pentru Windows Vista
Efectuaţi clic pe , Panou de control, apoi pe
Hardware şi sunete şi apoi pe Imprimantă.

B Efectuaţi clic cu butonul drept al mouse-ului pe
pictograma imprimantei, apoi efectuaţi clic pe
Preferinţe imprimare.

Se afişează ecranul de setare pentru driverul
imprimantei.

Efectuaţi setările necesare. Aceste setări de parametri
devin setările implicite de parametri ale driverului
imprimantei.
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Accesarea secţiunii Ajutor

Aveţi posibilitatea să accesaţi secţiunea Ajutor a
driverului imprimantei în următoarele moduri:

❏ Efectuaţi clic pe Help (Ajutor)

❏ Faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl
consultaţi

Clic pe butonul Ajutor pentru 
afişare

Afişând secţiunea Ajutor, puteţi consulta paginile de
cuprins sau efectua căutări cu ajutorul cuvintelor cheie
pentru a găsi şi citi informaţiile de ajutor solicitate.

Faceţi clic dreapta pe elementul 
pe care doriţi să îl consultaţi

Efectuaţi clic cu butonul drept al mouse-ului pe
elementul dorit, apoi efectuaţi clic pe Help (Ajutor).

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Utilizarea driverului imprimantei(Windows)

48



Personalizarea driverului
imprimantei

Puteţi salva setările sau puteţi modifica elementele
afişate după preferinţe.

Salvarea diverselor setări de 
parametri ca Selectare setare

Puteţi salva toate setările driverului imprimantei drept
Setare selectată. În plus, în Setare selectată sunt
disponibile deja setările recomandate pentru diverse
utilizări.

Aceasta vă permite să încărcaţi cu uşurinţă setările care
au fost stocate în Setări selectate şi să imprimaţi în mod
repetat utilizând exact aceleaşi setări.

A Setaţi fiecare element pentru ecranul Main
(Principal) şi pentru ecranul Page Layout
(Aspect pagină) pe care doriţi să îl salvaţi drept
Setare selectată.

B Faceţi clic pe Save/Del (Salvare/Ştergere) în fila
Main (Principal) sau Page Layout (Aspect
pagină).

C Introduceţi numele pe care-l doriţi în caseta
Name (Nume), apoi efectuaţi clic pe Save
(Salvare).

Aveţi posibilitatea să salvaţi până la 100 de setări. Puteţi
selecta o setare înregistrată din lista Select Setting
(Selectare setare).

Notă:
Puteţi salva setările de parametri ca fişier efectuând clic
pe Export. Puteţi partaja setările de parametri efectuând
clic pe Import pentru a importa fişierul salvat pe un alt
computer.

Salvarea setărilor pentru suport

Puteţi salva elementele opţiunii Media Settings (Setări
suport) în ecranul Main (Principal).

A Modificaţi elementele Media Settings (Setări
suport) în ecranul Main (Principal).
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B Faceţi clic pe Custom Settings (Parametrii
personalizaţi).

C Introduceţi numele pe care-l doriţi în caseta
Name (Nume), apoi efectuaţi clic pe Save
(Salvare).

Aveţi posibilitatea să salvaţi până la 100 de setări. Puteţi
selecta o setare înregistrată din lista Media Type (Tip
media).

Notă:
Puteţi salva setările de parametri ca fişier efectuând clic
pe Export. Puteţi partaja setările de parametri efectuând
clic pe Import pentru a importa fişierul salvat pe un alt
computer.

Rearanjarea elementelor afişate

Pentru a afişa cât mai repede elementele utilizate
frecvent, puteţi aranja Select Setting (Selectare setare),
Media Type (Tip media) şi Paper Size (Format hârtie)
după cum urmează.

❏ Ascundeţi elementele inutile.

❏ Rearanjaţi în ordinea celor mai frecvent folosite.

❏ Aranjaţi în grupuri (foldere).

A Deschideţi fila Utility (Utilitar) şi efectuaţi clic
pe Menu Arrangement (Ordonare meniu).

B Selectaţi Edit Item (Editare element).

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Utilizarea driverului imprimantei(Windows)

50



C Ordonaţi sau grupaţi elementele în caseta List
(Enumerare).

❏ Puteţi muta şi ordona elementele prin glisare
şi fixare.

❏ Pentru adăugarea unui nou grup (folder),
efectuaţi clic pe Add Group (Adăugare
grup).

❏ Pentru ştergerea unui grup (folder),
efectuaţi clic pe Delete Group (Ştergere
grup).

❏ Glisaţi şi fixaţi elementele inutile în Not
Display (Nu se afişează).

Notă:
Când se efectuează Delete Group (Ştergere grup),
grupul (folderul) este şters, însă elementele din
grupul (folderul) şters rămân.

D Efectuaţi clic pe Save (Salvare).

Rezumatul filei Utilitar

Puteţi efectua următoarele funcţii de întreţinere din fila
Utility (Utilitar) a driverului imprimantei.

Nozzle Check (Curăţare duză)
Această funcţie imprimă un model pentru curăţarea
duzelor, pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire
sunt înfundate.

Dacă modelul este estompat sau există spaţii libere,
efectuaţi curăţarea capului pentru a elimina blocajul.

U „Identificarea duzelor înfundate” la pagina 106

Head Cleaning (Curăţare cap)
Efectuaţi curăţarea capului dacă observaţi benzi sau
spaţii libere în materialele imprimate. Prin intermediul
acestei operaţii se curăţă suprafaţa capului de tipărire
pentru a îmbunătăţi calitatea tipăririi.

U „Curăţarea capului” la pagina 107

Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire)
Dacă materialele tipărite au un aspect granular sau sunt
defazate, efectuaţi operaţia Print Head Alignment
(Alinierea capului de tipărire). Funcţia Print Head
Alignment (Alinierea capului de tipărire) corectează
punctele lipsă de pe capul de tipărire.

U „Corectarea alinierii greșite la imprimare
(Alinierea capului de tipărire)” la pagina 108
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EPSON Status Monitor 3
Puteţi verifica starea imprimantei, cum ar fi nivelul
rămas de cerneală şi mesajele de eroare, de pe ecranul
computerului.

Monitoring Preferences (Preferinţe de monitorizare)
Puteţi selecta notificările de eroare care să se afişeze pe
ecranul EPSON Status Monitor 3 sau puteţi înregistra o
comandă rapidă pentru pictograma Utilitar în Bară de
activităţi.

Notă:
Dacă selectaţi Shortcut Icon (Pictograma comenzii
rapide) de pe ecranul Monitoring Preferences
(Preferinţe de monitorizare), pictograma comenzii
rapide a Utilitarului este afişată în Windows Bară de
activităţi.

Efectuând clic cu butonul drept al mouse-ului pe
pictogramă, puteţi afişa meniul de mai jos şi puteţi
executa funcţii de întreţinere.

EPSON Status Monitor 3 porneşte când efectuaţi clic pe
numele imprimantei din meniul afişat.

Print Queue (Coadă tipărire)
Puteţi afişa lista cu toate lucrările aflate în aşteptare.

Pe ecranul Coadă tipărire, puteţi vizualiza informaţiile
despre datele ce aşteaptă a fi tipărite, puteţi şterge şi
puteţi retipări aceste lucrări.

Printer and Option Information (Informaţii despre
imprimantă şi opţiuni)
Puteţi seta timpul pentru oprirea automată a
imprimantei din Power Off Timer (Cronometru
oprire).

Speed and Progress (Viteză şi progres)
Puteţi seta diverse funcţii pentru operaţiile de bază ale
driverului imprimantei.

Menu Arrangement (Ordonare meniu)
Puteţi aranja elementele prin, de exemplu, listarea
opţiunilor Select Setting (Selectare setare), Media
Type (Tip media) şi Paper Size (Format hârtie) în
funcţie de frecvenţa de utilizare.

Export or Import (Exportă sau importă)
Puteţi să salvaţi setările driverului imprimantei într-un
fişier sau să le importaţi din fişier. Această funcţie este
utilă când doriţi să efectuaţi aceleaşi setări ale
parametrilor driverului imprimantei pe mai multe
computere.

Driver Update (Actualizare driver)
Vizitaţi site-ul Web Epson pentru a afla dacă există un
driver mai nou decât versiunea instalată curent. Dacă se
găseşte o versiune nouă, driverul imprimantei va fi
actualizat automat.
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Dezinstalarea driverului
imprimantei

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru dezinstalarea
driverului imprimantei.

c Important:
❏ Trebuie să vă autentificați cu un Cont de

administrator.

❏ În Windows 7/Windows Vista, dacă vă este
solicitată o parolă sau o confirmare de parolă
de Administrator, introduceţi parola, apoi
continuaţi operaţia.

A Opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de
interfaţă.

B Deschideţi Panou de control şi efectuaţi clic pe
Dezinstalare program din categoria Programe.

C Selectați programul pe care doriți să îl
dezinstalaţi și apoi faceţi clic pe Dezinstalare/
Modificare (sau pe Modificare/Eliminare/
Adăugare sau eliminare).

D Selectaţi pictograma aferentă imprimantei dorite
şi efectuaţi clic pe OK.

Notă:
De asemenea, puteţi elimina Epson Network
Utility făcând clic pe fila Utility (Utilitar) şi
selectând Epson Network Utility.

Reţineţi, totuşi, că este posibil ca şi driverele pentru
orice alte imprimante Epson pe care le utilizaţi să
acceseze Epson Network Utility. Nu eliminaţi
Epson Network Utility dacă utilizaţi alte
imprimante Epson.

E Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
continua.

La afişarea mesajului de confirmare a ştergerii,
efectuaţi clic pe Yes (Da).

Reporniţi computerul în cazul în care reinstalaţi
driverul imprimantei.
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Utilizarea driverului
imprimantei
(Mac OS X)

Afişarea ecranului cu
parametri

Metoda de afişare a ecranului cu parametri al driverului
imprimantei poate diferi în funcţie de aplicaţie sau de
versiunea sistemului de operare.

U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

Accesarea secţiunii Ajutor

Efectuaţi clic pe  de pe ecranul cu parametri al
driverului imprimantei pentru a deschide secţiunea
Ajutor.

Utilizarea Epson Printer
Utility 4

Puteţi efectua sarcini de întreţinere, precum curăţarea
duzelor sau curăţarea capului, cu ajutorul Epson Printer
Utility 4. Acest utilitar este instalat în mod automat la
instalarea driverului imprimantei.

Pornirea Epson Printer Utility 4

A Selectați Preferinţe sistem - Imprimare şi
scanare (sau Imprimare şi fax).

B Selectați imprimanta și apoi faceţi clic pe
Opţiuni şi consumabile - Utilitar - Deschidere
utilitar imprimantă.

Funcțiile Epson Printer Utility 4

Puteţi efectua următoarele funcţii de întreţinere din
Epson Printer Utility 4.
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EPSON Status Monitor
Puteţi verifica starea imprimantei, cum ar fi nivelul
rămas de cerneală şi mesajele de eroare, de pe ecranul
computerului.

Nozzle Check (Curăţare duză)
Această funcţie imprimă un model pentru curăţarea
duzelor, pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire
sunt înfundate.

Dacă modelul este estompat sau există spaţii libere,
efectuaţi curăţarea capului pentru a elimina blocajul.

U „Identificarea duzelor înfundate” la pagina 106

Head Cleaning (Curăţare cap)
Efectuaţi curăţarea capului dacă observaţi benzi sau
spaţii libere în materialele imprimate. Prin intermediul
acestei operaţii se curăţă suprafaţa capului de tipărire
pentru a îmbunătăţi calitatea tipăririi.

U „Curăţarea capului” la pagina 107

Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire)
Efectuaţi alinierea capului de tipărire dacă materialele
imprimate apar ca fiind estompate sau neclare. Funcţia
Print Head Alignment (Alinierea capului de tipărire)
corectează punctele lipsă de pe capul de tipărire.

U „Corectarea alinierii greșite la imprimare
(Alinierea capului de tipărire)” la pagina 108

Printer Settings (Setări imprimantă)
Puteţi efectua setări pentru operaţiunile imprimantei.

Puteţi seta timpul pentru oprirea automată a
imprimantei din Power Off Timer (Cronometru
oprire).

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Utilizarea driverului imprimantei(Mac OS X)

55



Dezinstalarea driverului
imprimantei

Atunci când reinstalaţi driverul imprimantei sau faceţi
upgrade, eliminaţi mai întâi software-ul ţintă.

Pentru eliminarea driverului imprimantei utilizaţi
aplicaţia de dezinstalare.

Obţinerea aplicaţiei de dezinstalare
Puteţi descărca aplicaţia de dezinstalare de pe pagina de
pornire Epson.

http://www.epson.com/

Folosirea aplicației de dezinstalare
Urmaţi paşii prevăzuţi la obţinerea aplicaţiei de
dezinstalare.
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Opţiuni de imprimare

Corectare automată
culoare şi Imprimare
fotografii (PhotoEnhance)

Driverul pentru această imprimantă este dotat cu
funcţia Epson brevetată PhotoEnhance care utilizează
în modul cel mai eficient zona de reproducere a
culorilor, corectează datele imaginilor pentru a
îmbunătăţi culorile înaintea imprimării.

Prin utilizarea funcţiei PhotoEnhance, puteţi corecta
culorile fotografiilor pentru a se potrivi cu tipurile de
subiect, cum ar fi persoane, peisaje sau vedere pe timp de
noapte. Puteţi imprima datele culorilor în ton sepia sau
alb-negru. Culorile sunt corectate automat prin simpla
selectare a modului de imprimare.

Notă:
Se recomandă să utilizaţi imagini cu un spaţiu cromatic
sRGB.

Ajustarea setărilor în Windows

A Când utilizaţi aplicaţii ce conţin funcţii de
gestiune a culorilor, specificaţi modul de ajustare
a culorilor din aplicaţiile respective.

Dacă utilizaţi aplicaţii care nu includ funcţii de
gestiune a culorilor, începeţi de la pasul 2.

În funcţie de tipul aplicaţiei, setaţi parametrii
conform tabelului de mai jos.

Aplicaţie Setări de gestionare a cu-
lorilor

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

Printer Manages Colors
(Gestiune culori de la impri-
mantă)

Alte aplicaţii No Color Management
(Fără gestiunea culorilor)

Notă:
Pentru informaţii privind sistemele de operare
acceptate de fiecare aplicaţie, vizitaţi site-ul Web al
distribuitorului.

Exemplu de setare pentru Adobe Photoshop CS5

Deschideţi ecranul Print (Tipărire).

Selectaţi Color Management (Gestiune culori),
apoi Document. Selectaţi Printer Manages
Colors (Gestiune culori de la imprimantă) ca
setare pentru parametrul Color Handling
(Manipulare culori), apoi efectuaţi clic pe Print
(Tipărire).
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B Afişaţi fila Main (Principal) din driverul
imprimantei, selectaţi PhotoEnhance pentru
Mode (Mod) şi faceţi clic pe Advanced
(Avansat).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

C În ecranul PhotoEnhance, puteţi seta efectele
care se aplică datelor de imprimare.

Consultaţi secţiunea Ajutor a driverului
imprimantei pentru detalii despre fiecare
element.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Setarea parametrilor pentru Mac OS X

A Când utilizaţi aplicaţii ce conţin funcţii de
gestiune a culorilor, specificaţi modul de ajustare
a culorilor din aplicaţiile respective.

În funcţie de tipul aplicaţiei, setaţi parametrii
conform tabelului de mai jos.

Aplicaţie Setări de gestionare a cu-
lorilor

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

Printer Manages Colors
(Gestiune culori de la impri-
mantă)

Alte aplicaţii No Color Management
(Fără gestiunea culorilor)

Exemplu de setare pentru Adobe Photoshop CS5

Deschideţi ecranul Print (Tipărire).

Selectaţi Color Management (Gestiune culori),
apoi Document. Selectaţi Printer Manages
Colors (Gestiune culori de la imprimantă) ca
setare pentru parametrul Color Handling
(Manipulare culori), apoi efectuaţi clic pe Print
(Tipărire).
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B Afişaţi caseta de dialog Imprimare, selectaţi
Potrivire culori şi faceţi clic pe EPSON Color
Controls.

U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

Notă:
Opţiunea EPSON Color Controls este
indisponibilă pentru Adobe Photoshop CS3 sau o
versiune ulterioară, Adobe Photoshop Lightroom 1
sau o versiune ulterioară şi Adobe Photoshop
Elements 6 sau o versiune ulterioară, cu excepţia
cazului în care se efectuează setarea din pasul 1.

C Selectaţi Print Settings (Setări tipărire) din listă,
selectaţi PhotoEnhance pentru Color Settings
(Setări culoare) şi faceţi clic pe Advanced Color
Settings.

D Alegeţi efectele care vor fi aplicate datelor de
imprimare în ecranul Advanced Color Settings.

Consultaţi secţiunea Ajutor a driverului
imprimantei pentru detalii despre fiecare
element.

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Corectarea culorilor şi
tipărirea

Driverul imprimantei corectează în mod automat şi
intern culorile pentru a se potrivi cu spaţiul color. Puteţi
alege unul din următoarele moduri de corectare a
culorilor.

❏ EPSON Standard (sRGB) (Standard EPSON
(sRGB))

Optimizează spaţiul sRGB şi corectează culoarea.

❏ Adobe RGB

Adobe RGB Optimizează spaţiul sRGB şi
corectează culoarea.

Reţineţi că dacă faceţi clic pe Advanced (Avansat)
atunci când este selectată una dintre opţiunile de
procesare a culorilor de mai sus, puteţi regla fin
opţiunile Gamma, Brightness (Strălucire), Contrast,
Saturation (Saturaţie) şi balanţa de culori pentru
opţiunea selectată.

Utilizaţi această opţiune când aplicaţia pe care o folosiţi
nu are funcţie de corectare a culorilor.

Ajustarea setărilor în Windows

A Când utilizaţi aplicaţii ce conţin funcţii de
gestiune a culorilor, specificaţi modul de ajustare
a culorilor din aplicaţiile respective.

Dacă utilizaţi aplicaţii care nu includ funcţii de
gestiune a culorilor, începeţi de la pasul 2.

În funcţie de tipul aplicaţiei, setaţi parametrii
conform tabelului de mai jos.

Aplicaţie Setări de gestionare a cu-
lorilor

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

Printer Manages Colors
(Gestiune culori de la impri-
mantă)

Aplicaţie Setări de gestionare a cu-
lorilor

Alte aplicaţii No Color Management
(Fără gestiunea culorilor)

Notă:
Pentru informaţii privind sistemele de operare
acceptate de fiecare aplicaţie, vizitaţi site-ul Web al
distribuitorului.

Exemplu de setare pentru Adobe Photoshop CS5

Deschideţi ecranul Print (Tipărire).

Selectaţi Color Management (Gestiune culori),
apoi Document. Selectaţi Printer Manages
Colors (Gestiune culori de la imprimantă) ca
setare pentru parametrul Color Handling
(Manipulare culori), apoi efectuaţi clic pe Print
(Tipărire).

B Atunci când se afişează ecranul Main (Principal)
al driverului imprimantei, selectaţi modul de
corectare a culorilor.

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38
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Pentru a ajusta manual setările, faceţi clic pe
Advanced (Avansat) pentru a afişa Color
Controls (Butoane color).

C Dacă aţi optat pentru afişarea ecranului Color
Controls (Butoane color) la Pasul 2, ajustaţi
setările după cum doriţi.

Consultaţi secţiunea Ajutor a driverului
imprimantei pentru detalii despre fiecare
element.

Notă:
Puteţi regla valoarea de corecţie prin verificarea
imaginii mostră din partea stângă a ecranului. De
asemenea, puteţi utiliza cercul de culori pentru a
regla fin balanţa de culori.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Setarea parametrilor pentru Mac OS X

A Când utilizaţi aplicaţii ce conţin funcţii de
gestiune a culorilor, specificaţi modul de ajustare
a culorilor din aplicaţiile respective.

Dacă utilizaţi aplicaţii care nu includ funcţii de
gestiune a culorilor, începeţi de la pasul 2.

Setaţi gestionarea culorilor la Printer Manages
Colors (Imprimanta gestionează culorile) în
următoarele aplicaţii.

Adobe Photoshop CS3 sau o versiune mai nouă
Adobe Photoshop Elements 6 sau o versiune mai
nouă
Adobe Photoshop Lightroom 1 sau o versiune
mai nouă

În restul aplicaţiilor, setaţi No Color
Management (Fără gestiunea culorilor).

Notă:
Pentru informaţii privind sistemele de operare
acceptate de fiecare aplicaţie, vizitaţi site-ul Web al
distribuitorului.

Exemplu de setare pentru Adobe Photoshop CS5

Deschideţi ecranul Print (Tipărire).

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Opţiuni de imprimare

61



Selectaţi Color Management (Gestiune culori),
apoi Document. Selectaţi Printer Manages
Colors (Gestiune culori de la imprimantă) ca
setare pentru parametrul Color Handling
(Manipulare culori), apoi efectuaţi clic pe Print
(Tipărire).

B Afişaţi ecranul Tipărire.

U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

C Selectați Color Matching din listă, apoi dați clic
pe EPSON Color Controls.

Notă:
Opţiunea EPSON Color Controls este
indisponibilă cu excepţia cazului în care se
efectuează setarea de la pasul 1 pentru următoarele
aplicaţii.

❏ 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

D Selectaţi Print Settings (Setări tipărire) din listă
şi apoi selectaţi EPSON Standard (sRGB)
(Standard EPSON (sRGB)) sau AdobeRGB
drept setarea Color Settings (Setări culoare).
Atunci când ajustaţi manual parametrii, faceţi
clic pe Advanced Color Settings.
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E Efectuaţi setările necesare.

Consultaţi secţiunea Ajutor a driverului
imprimantei pentru detalii despre fiecare
element.

F Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Imprimarea fotografiilor
alb-negru

Puteţi imprima fotografii alb-negru cu o gradaţie bogată
prin ajustarea culorii datelor imaginii cu ajutorul
driverului imprimantei.

Datele originale nu sunt afectate.

Puteţi corecta datele imaginilor atunci când imprimaţi
fără a procesa datele din aplicaţii.

Notă:
Se recomandă să utilizaţi imagini cu un spaţiu cromatic
sRGB.

Ajustarea setărilor în Windows

A Când utilizaţi aplicaţii ce conţin funcţii de
gestiune a culorilor, specificaţi modul de ajustare
a culorilor din aplicaţiile respective.

Dacă utilizaţi aplicaţii care nu includ funcţii de
gestiune a culorilor, începeţi de la pasul 2.

În funcţie de tipul aplicaţiei, setaţi parametrii
conform tabelului de mai jos.

Aplicaţie Setări de gestionare a cu-
lorilor

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

Printer Manages Colors
(Gestiune culori de la impri-
mantă)

Alte aplicaţii No Color Management
(Fără gestiunea culorilor)

Notă:
Pentru informaţii privind sistemele de operare
acceptate de fiecare aplicaţie, vizitaţi site-ul Web al
distribuitorului.

Exemplu de setare pentru Adobe Photoshop CS5

Deschideţi ecranul Print (Tipărire).
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Selectaţi Color Management (Gestiune culori),
apoi Document. Selectaţi Printer Manages
Colors (Gestiune culori de la imprimantă) sau
No Color Management (Fără gestiunea
culorilor) drept setare Color Handling
(Manipulare culori) şi apoi faceţi clic pe Print
(Tipărire).

B Afişaţi fila Main (Principal) a driverului
imprimantei şi selectaţi Advanced B&W Photo
(Foto. avansată alb negru) drept Color.

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

C Faceţi clic pe Advanced (Avansat) pentru Mode
(Mod).

D Efectuaţi setările necesare.

Consultaţi secţiunea Ajutor a driverului
imprimantei pentru detalii despre fiecare
element.

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Setarea parametrilor pentru Mac OS X

A Când utilizaţi aplicaţii ce conţin funcţii de
gestiune a culorilor, specificaţi modul de ajustare
a culorilor din aplicaţiile respective.

Setaţi gestionarea culorilor la Printer Manages
Colors (Imprimanta gestionează culorile) în
următoarele aplicaţii.
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Adobe Photoshop CS3 sau o versiune mai nouă
Adobe Photoshop Elements 6 sau o versiune mai
nouă
Adobe Photoshop Lightroom 1 sau o versiune
mai nouă

În restul aplicaţiilor, setaţi No Color
Management (Fără gestiunea culorilor).

Notă:
Pentru informaţii privind sistemele de operare
acceptate de fiecare aplicaţie, vizitaţi site-ul Web al
distribuitorului.

Exemplu de setare pentru Adobe Photoshop CS5

Deschideţi ecranul Print (Tipărire).

Selectaţi Color Management (Gestiune culori),
apoi Document. Selectaţi Printer Manages
Colors (Gestiune culori de la imprimantă) ca
setare pentru parametrul Color Handling
(Manipulare culori), apoi efectuaţi clic pe Print
(Tipărire).

B Afişaţi ecranul Imprimare, selectaţi Print
Settings (Setări tipărire) din listă şi apoi selectaţi
Advanced B&W Photo (Foto. avansată alb
negru) drept Color.

U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

C Faceţi clic pe Advanced Color Settings.
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D Efectuaţi setările necesare.

Consultaţi secţiunea Ajutor a driverului
imprimantei pentru detalii despre fiecare
element.

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Imprimare fără margini

Aveţi posibilitatea să tipăriţi datele fără margini pe
hârtie.

Tipurile de tipărire fără margini din care puteţi alege
sunt prezentate mai jos şi variază în funcţie de tipul
suportului.

Foi tăiate: fără spaţii libere pentru toate marginile

Rolă de hârtie: fără margini pentru părţile laterale

Când tipăriţi fără margini în părţile laterale, marginile
sunt menţinute în partea de sus respectiv în partea de jos
a paginii.

Valori pentru marginile de sus şi de jos U „Zona care
poate fi tipărită” la pagina 43

Imprimarea fără margini nu este disponibilă pentru
suportul de poster.

Tipuri de metode de tipărire fără 
margini

Sunt disponibile două opţiuni pentru imprimarea fără
margini: Auto Expand (Extindere automată) şi Retain
Size (Menţinere format).

Atunci când se selectează rola de hârtie (banner), este
disponibilă opţiunea Retain Size (Menţinere format)
(doar pentru Windows).

Auto Expand (Extindere automată)

Driverul imprimantei măreşte datele de tipărit la un
format uşor mai mare decât formatul paginii şi tipăreşte
imaginea mărită. Secţiunile care depăşesc marginile
hârtiei nu sunt tipărite; astfel, tipărirea se va efectua fără
margini.

Utilizaţi parametri precum Page Layout (Aspect
pagină) din aplicaţiile în care lucraţi pentru a configura
dimensiunile datelor de imagine după cum urmează.

- Potriviţi formatul hârtiei cu setările parametrilor de
pagină pentru datele de tipărit.

- Dacă aplicaţia conţine parametri pentru margini,
setaţi valoarea marginilor la 0 mm.
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- Redimensionaţi imaginea pentru a coincide cu di-
mensiunile hârtiei.

Retain Size (Menţinere format)

Creaţi datele de tipărit mai mari decât formatul hârtiei
din aplicaţiile în care lucraţi pentru a depăşi marginile
hârtiei. Driverul imprimantei nu măreşte imaginea de
tipărit. Utilizaţi parametri precum Page Layout (Aspect
pagină) din aplicaţiile în care lucraţi pentru a configura
dimensiunile datelor de imagine după cum urmează.

- Atunci când imprimaţi pe foi tăiate, sunt create date
de imprimare, astfel încât o porţiune de 5 mm (10
mm în total) se extinde în toate direcţiile dincolo de
dimensiunea efectivă a hârtiei.

- Atunci când imprimaţi pe o rolă de hârtie, sunt
create date de imprimare, astfel încât o porţiune de 5
mm (10 mm în total) se extinde spre stânga şi spre
dreapta dincolo de dimensiunea efectivă a hârtiei.

- Dacă aplicaţia conţine parametri pentru margini,
setaţi valoarea marginilor la 0 mm.

- Redimensionaţi imaginea pentru a coincide cu di-
mensiunile hârtiei.

- Nu este necesar să se mărească dimensiunile supe-
rioară şi inferioară pentru rola de hârtie.

Selectaţi această setare de parametru dacă doriţi să
evitaţi mărirea imaginii din driverul imprimantei.

Coli tăiate

Rulou de hârtie
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Dimensiuni de suporturi 
acceptate pentru tipărirea fără 
margini

Următoarele formate de suport sunt compatibile cu
tipărirea fără margini.

Dimensiuni acceptate ale hârtiei

A4 (210 × 297 mm)

A3 (297 × 420 mm)

A3+ (329 × 483 mm)

A2 (420 × 594 mm)

Letter (8½ × 11 in)

28 × 43 cm (11 × 17 in)

43 × 56 cm (17 × 22 in)

100 × 148 mm

9 × 13 cm (3,5 × 5 in)

10 × 15 cm (4 × 6 in)

13 × 18 cm (5 × 7 in)

13 × 20 cm (5 × 8 in)

Dimensiune lată de 16:9 (102 × 181 mm)

20 × 25 cm (8 × 10 in)

254 × 305 mm (10 × 12 in)

279 × 356 mm (11 × 14 in)

41 × 51 cm (16 × 20 in)

Rolă de hârtie de 13 inchi (329 mm)

Rolă de hârtie de 16 inchi

Rolă de hârtie de 16,5 inchi (42 cm)

Rolă de hârtie de 17 inchi

În funcţie de tipul de suport, calitatea tipăririi poate
scădea sau tipărirea fără margini nu poate fi efectuată.

U „Tabel cu suporturi speciale Epson” la pagina 128

Procedurile de setare a 
parametrilor de tipărire

Ajustarea setărilor în Windows

A Atunci când se afişează ecranul Main (Principal)
al driverului imprimantei, puteţi configura
diverse setări necesare pentru imprimare, cum ar
fi Media Type (Tip media), Source (Sursă), Size
(Dimensiuni).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

B Selectaţi Borderless (Fără margini) şi apoi faceţi
clic pe Expansion (Expansiune).

Nu puteţi alege gradul de extindere atunci când
este selectată opţiunea Roll Paper (Rolă de
hârtie) sau Roll Paper (Banner) (Rolă de hârtie
(Banner)) pentru Source (Sursă).
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C Selectaţi Auto Expand (Extindere automată)
sau Retain Size (Menţinere format) drept
Method of Enlargement (Metodă de mărire).
Dacă selectaţi Auto Expand (Extindere
automată), setaţi cu cât va depăşi imaginea
marginea hârtiei după cum se afişează mai jos.

Max
Mid (Med) este jumătate din Max, iar Min este
un sfert din Max.

Marginea
de sus

Margi-
nea de
jos

Stânga şi
dreapta

Dimensiuni
mai mari de
A3+

Aprox. 3,3
mm

Aprox. 5,0
mm

Aprox. 4,5
mm

Dimensiuni
mai mari de
A4

Aprox. 3,0
mm

Aprox. 4,5
mm

Aprox. 3,5
mm

A4 sau di-
mensiuni
mai mici*

Aprox. 3,0
mm

Aprox. 4,0
mm

Aprox. 2,5
mm

100 × 148
mm

Aprox. 1,3
mm

Aprox. 2,5
mm

Aprox. 2,5
mm

9 × 13 cm (3,5
× 5 in)

10 × 15 cm (4
× 6 in)

* Exceptând dimensiunile 100 x 148 mm, 9 x 13 cm (3,5 x 5 in), 10
x 15 cm (4 x 6 in)

Notă:
Dacă se alege Mid (Med) sau Min, raportul de
mărire a imaginii scade. Ca atare, unele margini ar
putea apărea la capetele hârtiei în funcţie de hârtie
şi de mediul de tipărire.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Setarea parametrilor pentru Mac OS X

A Deschideţi ecranul Print (Tipărire) şi selectaţi
formatul hârtiei în opţiunea Paper Size (Format
hârtie), apoi selectaţi o metodă de tipărire fără
margini.

U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

Selecţiile pentru metodele de tipărire fără
margini sunt afişate după cum urmează.

XXXX (Sheet Feeder - Borderless (Auto
Expand))

XXXX (Sheet Feeder - Borderless (Retain Size))

xxxx (Roll Paper - Borderless (Auto Expand))

xxxx (Roll Paper - Borderless (Retain Size))

XXXX (Fr.-FineArt(Borderless, Auto Expand))

XXXX (Fr.-FineArt(Borderless, Retain Size))

Unde XXXX este formatul hârtiei, de ex. A4.

Dacă elementele de pe ecranul Configurare
pagină nu sunt afişate pe ecranul Imprimare din
cauza aplicaţiei utilizate, afişaţi ecranul
Configurare pagină şi efectuaţi setări.

B Dacă se selectează Extindere automată pentru
Paper Size (Format hârtie), setaţi cu cât va
depăşi imaginea marginea hârtiei în ecranul
Expansion (Expansiune).

Selectaţi Page Layout Settings din listă. În
continuare se arată cu cât va depăşi imaginea
marginile hârtiei.
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Max
Mid (Med) este jumătate din Max, iar Min este
un sfert din Max.

Marginea
de sus

Margi-
nea de
jos

Stânga şi
dreapta

Dimensiuni
mai mari de
A3+

Aprox. 3,3
mm

Aprox. 5,0
mm

Aprox. 4,5
mm

Dimensiuni
mai mari de
A4

Aprox. 3,0
mm

Aprox. 4,5
mm

Aprox. 3,5
mm

A4 sau di-
mensiuni
mai mici*

Aprox. 3,0
mm

Aprox. 4,0
mm

Aprox. 2,5
mm

100 × 148
mm

Aprox. 1,3
mm

Aprox. 2,5
mm

Aprox. 2,5
mm

9 × 13 cm (3,5
× 5 in)

10 × 15 cm (4
× 6 in)

* Exceptând dimensiunile 100 x 148 mm, 9 x 13 cm (3,5 x 5 in), 10
x 15 cm (4 x 6 in)

Dacă selectaţi XXXX (Roll Paper - Borderless
(Auto Expand)) sau XXXX (Roll Paper -
Borderless (Retain Size)) drept dimensiune a
hârtiei, nu puteţi seta nivelul cu care se extinde
dincolo de margini.

Notă:
Dacă se alege Mid (Med) sau Min, raportul de
mărire a imaginii scade. Ca atare, unele margini ar
putea apărea la capetele hârtiei în funcţie de hârtie
şi de mediul de tipărire.

C Selectaţi Print Settings (Setări tipărire) din listă
şi apoi setaţi Media Type (Tip media).

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Imprimarea mărită/
redusă

Puteţi să măriţi sau să reduceţi dimensiunea datelor.
Aveţi la dispoziţie trei metode de setare a parametrilor.

❏ Imprimare Fit to Page (Adaptare la format pagină)

Măreşte sau micşorează în mod automat imaginea
pentru a se potrivi cu formatul hârtiei.

❏ Fit to Roll Paper Width (Adaptare la lăţime rolă de
hârtie) (doar pentru Windows)

Măreşte sau micşorează în mod automat imaginea
pentru a se potrivi cu lăţimea rolei de hârtie.

❏ Particularizare

Puteţi specifica raportul de mărire sau micşorare.
Utilizaţi această metodă pentru formate de hârtie
non-standard.

Adaptare la pagină/Scalare 
pentru adaptare la formatul 
paginii

Ajustarea setărilor în Windows

A Atunci când se afişează ecranul Page Layout
(Aspect pagină) al driverului imprimantei, setaţi
aceeaşi dimensiune a hârtiei precum
dimensiunea hârtiei datelor în Page Size
(Format pagină) sau Paper Size (Format
hârtie).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38
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B Selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în
imprimantă din lista Output Paper (Rezultat
tipărire).

Opţiunea Fit to Page (Adaptare la format
pagină) este selectată drept Reduce/Enlarge
(Micşorare/Mărire).

C Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Setarea parametrilor pentru Mac OS X

A Deschideţi ecranul Imprimare, selectaţi
Gestionare hârtie din listă şi apoi selectaţi
Scalare pentru potrivire la formatul paginii.

U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

B Selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în
imprimantă drept Dimensiune hârtie de
destinaţie.

Notă:
Atunci când efectuaţi imprimarea mărită, goliţi
caseta de selectare Doar reducere.

C Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Adaptarea la lăţimea rolei de 
hârtie
(doar pentru Windows)

A Afişaţi fila Main (Principal) a driverului
imprimantei şi selectaţi Roll Paper (Rolă de
hârtie) pentru Source (Sursă).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

B Afişaţi fila Page Layout (Aspect pagină) şi
alegeţi o opţiune Paper Size (Format hârtie)
care se potriveşte cu dimensiunea paginii
utilizate ca dimensiune a documentului.

C Selectaţi Reduce/Enlarge (Micşorare/Mărire) şi
faceţi clic pe Fit to Roll Paper Width (Adaptare
la lăţime rolă de hârtie).

D Selectaţi lăţimea rolei de hârtie încărcate în
imprimantă din lista Roll Width (Lăţime rolă).

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Setare particularizată a hârtiei

Ajustarea setărilor în Windows

A Atunci când se afişează ecranul Page Layout
(Aspect pagină) al driverului imprimantei, setaţi
aceeaşi dimensiune a hârtiei precum
dimensiunea hârtiei datelor în Page Size
(Format pagină) sau Paper Size (Format
hârtie).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

B Selectaţi opţiunea Output Paper (Rezultat
tipărire) care se potriveşte cu dimensiunea
hârtiei încărcate în imprimantă.

C Selectaţi Reduce/Enlarge (Micşorare/Mărire),
faceţi clic pe Custom (Personalizat) şi apoi setaţi
valoarea Scale to (Scalare la).

Introduceţi o valoare direct sau efectuaţi clic pe
săgeţile din dreapta casetei de scalare pentru a
seta valoarea.

Selectaţi scara într-un interval de la 10 la 650 %.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Setarea parametrilor pentru Mac OS X

A Atunci când se afişează ecranul Imprimare,
selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în
imprimantă din lista Dimensiune hârtie.

Dacă elementele de pe ecranul Configurare
pagină nu sunt afişate pe ecranul Imprimare din
cauza aplicaţiei utilizate, afişaţi ecranul
Configurare pagină şi efectuaţi setări.

U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

B Introduceţi scara.
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Imprimarea mai multor
pagini

Puteţi imprima mai multe pagini ale documentului pe o
foaie de hârtie.

Dacă imprimaţi date continue pregătite la dimensiune
A4, acestea se imprimă după cum este afişat mai jos.

Notă:
❏ În Windows, nu puteţi utiliza funcţia de imprimare

a mai multor pagini atunci când efectuaţi
imprimare fără margini.

❏ În Windows, puteţi utiliza funcţia de micşorare/
mărire (Adaptare la pagină) pentru a imprima
datele la diverse dimensiuni ale hârtiei.

U „Imprimarea mărită/redusă” la pagina 71

Ajustarea setărilor în Windows

A Atunci când este afişat ecranul Page Layout
(Aspect pagină), bifaţi caseta de selectare
Multi-Page (Pagini multiple), selectaţi N-up
(Începând cu N) şi apoi faceţi clic pe Settings
(Parametrii).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

B În ecranul Print Layout (Aspect tipărire),
specificaţi numărul de pagini pe foaie şi ordinea
paginilor.

Dacă este selectată caseta de validare Print page
frames (Tipărire cadre pagină), cadrele de
pagină sunt tipărite pe fiecare pagină.

C Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Setarea parametrilor pentru Mac OS X

A Când este afişat ecranul Print (Tipărire), selectaţi
Layout din listă, apoi specificaţi numărul de
pagini per foaie etc.

U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

Notă:
Puteţi tipări cadre în jurul paginilor aranjate cu
ajutorul funcţiei Border.

B Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Imprimare manuală
faţă-verso
(doar pentru Windows)

Puteţi imprima cu uşurinţă pe ambele feţe ale hârtiei
prin imprimarea tuturor paginilor cu numere pare şi
apoi inversând aceste pagini şi reîncărcându-le manual
pentru a imprima paginile cu numere impare.

Atenţionări la efectuarea 
imprimării faţă-verso

Atunci când efectuaţi imprimare faţă-verso, reţineţi
următoarele puncte.

❏ Utilizaţi hârtie care acceptă imprimarea faţă-verso.

❏ În funcţie de tipul de hârtie şi de datele de
imprimare, este posibil să se infiltreze cerneală pe
versoul hârtiei.

❏ Imprimarea faţă-verso este acceptată doar
împreună cu alimentatorul automat cu coli.

❏ Efectuarea de activităţi succesive de imprimare
faţă-verso poate murdări interiorul imprimantei cu
cerneală. Dacă hârtia imprimată este murdărită de
cerneală pe rolă, curăţaţi imprimanta.

Notă:
Puteţi economisi şi mai multă hârtie combinând această
metodă de imprimare cu imprimarea mai multor pagini
pe o singură pagină.

U „Imprimarea mai multor pagini” la pagina 75

Procedurile de setare a 
parametrilor de tipărire

A Încărcaţi hârtie în alimentatorul automat cu coli.

U „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat
cu coli” la pagina 26
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B Atunci când se afişează ecranul Page Layout
(Aspect pagină), selectaţi Double-Sided
Printing (Tipărire faţă-verso).

Atunci când este selectată opţiunea Roll Paper
(Rolă de hârtie) drept setarea Source (Sursă), nu
puteţi selecta Double-Sided Printing (Tipărire
faţă-verso). În acest caz, setaţi mai întâi Source
(Sursă) din ecranul Main (Principal).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

Notă:
❏ Puteţi seta Binding Edge (Muchie de legare)

şi Binding Margin făcând clic pe Margins
(Margini). În funcţie de aplicaţie, marginea
de legare specificată şi materialul imprimat
efectiv pot să difere.

❏ Selectaţi Folded Booklet (Broşură pliată)
pentru imprimare ca broşură. În exemplul din
figura de mai jos, paginile care apar în interior
atunci când pagina este pliată în două
(paginile 2, 3, 6, 7, 10, 11) sunt imprimate
primele.

C Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

D Atunci când imprimarea paginilor impare s-a
terminat şi apare ghidul pe ecran, reîncărcaţi
hârtia conform instrucţiunilor şi apoi faceţi clic
pe Resume (Continuă).
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Imprimarea posterelor
(măriţi pentru a acoperi
câteva foi şi imprimaţi -
doar pentru Windows)

Funcţia de imprimare a posterelor măreşte automat şi
împarte datele de imprimare. Puteţi îmbina foile
imprimate pentru a crea un calendar sau un poster de
dimensiuni mari. Imprimarea posterelor este
disponibilă până la de 16 ori (patru foi pe patru foi)
dimensiunea de imprimare normală. Există două
modalităţi de a imprima postere.

❏ Imprimare a posterelor fără margini

Aceasta măreşte automat şi împarte datele de
imprimare şi imprimă fără margini. Puteţi realiza
un poster prin simpla îmbinare a rezultatului
imprimării. Pentru a efectua imprimarea fără
margini, datele sunt extinse astfel încât să
depăşească uşor dimensiunea hârtiei. Zonele
mărite care depăşesc hârtia nu sunt imprimate. De
aceea, este posibil ca imaginea să fie aliniată greşit la
îmbinări. Pentru a îmbina paginile în mod exact,
efectuaţi funcţia următoare de imprimare a
posterelor cu margini.

❏ Imprimare a posterelor cu margini

Aceasta măreşte automat şi împarte datele de
imprimare şi imprimă cu margini. Trebuie să tăiaţi
marginile şi apoi să îmbinaţi rezultatul imprimării
pentru a realiza un poster. Deşi dimensiunea finală

este uşor mai mică deoarece este nevoie să tăiaţi
marginile, imaginea se îmbină exact.

Procedurile de setare a 
parametrilor de tipărire

A Pregătiţi datele de imprimare utilizând aplicaţii.

Driverul imprimantei măreşte automat datele
imaginii la imprimare.

B Atunci când este afişat ecranul Page Layout
(Aspect pagină), bifaţi caseta de selectare
Multi-Page (Pagini multiple), selectaţi Poster şi
apoi faceţi clic pe Settings (Parametrii).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38
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C În ecranul Poster Settings (Parametrii poster),
selectaţi numărul de pagini pe care le doriţi în
poster.

D Selectaţi imprimarea posterelor fără margini sau
imprimarea posterelor cu margini, iar apoi
selectaţi orice pagini pe care nu doriţi să le
imprimaţi.

Când este selectată opţiunea fără margini:
Selectaţi Borderless Poster Print (Tipărire
poster fără margini).

Notă:
Dacă opţiunea Borderless Poster Print (Tipărire
poster fără margini) are culoarea gri estompat,
hârtia selectată sau formatul hârtiei selectate nu
este compatibilă cu tipărirea fără margini.

U „Dimensiuni de suporturi acceptate pentru
tipărirea fără margini” la pagina 68

U „Tabel cu suporturi speciale Epson” la
pagina 128

Când este selectată opţiunea cu margini:
Deselectaţi Borderless Poster Print (Tipărire
poster fără margini).
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Notă:
Referitor la formatul final după îmbinare:

Atunci când se şterge opţiunea Borderless Poster
Print (Tipărire poster fără margini) şi se
selectează imprimarea cu margini, se afişează
elementele Print Cutting Guides (Tipărire
ghidaje de tăiere).

Formatul final este identic indiferent dacă este sau
nu selectat Trim Lines (Linii de tăiere). Totuşi,
dacă este selectat Overlapping Alignment Marks
(Suprapunere repere de aliniere), formatul final
este mai mic cu valoarea unei suprapuneri.

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Îmbinarea rezultatului 
imprimării

Paşii pentru îmbinarea rezultatului imprimării diferă
între imprimarea posterelor fără margini şi imprimarea
posterelor cu margini.

Imprimare a posterelor fără margini
Această secţiune explică modul de îmbinare a patru
pagini imprimate. Verificaţi şi potriviţi paginile
imprimate şi îmbinaţi-le în ordinea indicată mai jos
utilizând bandă adezivă pe versoul foilor.

Imprimare a posterelor cu margini
Atunci când selectaţi Overlapping Alignment Marks
(Suprapunere repere de aliniere), următoarele repere
sunt imprimate pe hârtie. Consultaţi procedurile de mai
jos pentru îmbinarea celor patru pagini imprimate
utilizând reperele de aliniere.

Notă:
Reperele de aliniere sunt negre pentru imprimarea
alb-negru.
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Secţiunea de mai jos explică modul de îmbinare a patru
pagini tipărite.

A Tăiaţi foaia din partea stângă sus de-a lungul
reperului de aliniere (linia albastră verticală).

B Aşezaţi foaia din stânga sus deasupra foii din
dreapta sus. Aliniaţi marcajele X conform
ilustraţiei de mai jos şi lipiţi-le provizoriu pe
spate cu ajutorul unei benzi adezive.

C Având două pagini suprapuse, tăiaţi-le de-a
lungul reperului de aliniere (linia roşie verticală).

D Îmbinaţi foile din stânga şi din dreapta.

Utilizaţi o bandă adezivă pentru a lipi spatele
foilor.

E Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru foile inferioare.

F Tăiaţi partea de jos a foilor superioare de-a lungul
reperelor de aliniere (linia albastră orizontală).

G Aşezaţi foaia superioară peste foaia inferioară.
Aliniaţi marcajele X conform ilustraţiei de mai
jos şi lipiţi-le provizoriu pe spate cu ajutorul unei
benzi adezive.
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H Având două pagini suprapuse, tăiaţi-le de-a
lungul reperelor de aliniere (linia roşie
orizontală).

I Îmbinaţi foile superioare cu cele inferioare.

Utilizaţi o bandă adezivă pentru a lipi spatele
foilor.

J După îmbinarea tuturor foilor, tăiaţi marginile
de-a lungul liniilor de ghidare exterioare.

Dimensiuni ale hârtiei
definite de utilizator/
Dimensiuni
particularizate ale hârtiei

De asemenea, puteţi imprima la dimensiuni ale hârtiei
care nu sunt disponibile deja în driverul imprimantei. Se
pot selecta dimensiuni ale hârtiei definite de utilizator,
care au fost create şi salvate după cum se descrie mai jos,
utilizând opţiunea de configurare a paginii aplicaţiei.
Dacă aplicaţia acceptă crearea dimensiunilor definite de
utilizator, urmaţi paşii de mai jos pentru a selecta aceeaşi
dimensiune care a fost creată în aplicaţie şi apoi
imprimaţi.

Consultaţi secţiunea următoare pentru informaţii
privind dimensiunile hârtiei acceptate de această
imprimantă.

U „Hârtii utilizabile disponibile în comerţ” la
pagina 132

În plus, puteţi selecta User Defined Paper Size (Format
de hârtie personalizat) (Windows) sau Custom Paper
Sizes (Dimensiuni particularizate pentru hârtie)
(Mac OS X) în driverul imprimantei. Consultaţi
secţiunea următoare pentru detalii privind
dimensiunile hârtiei.

U „Încărcarea hârtiei” la pagina 25

c Important:
❏ Deşi puteţi specifica o dimensiune foarte mare

a hârtiei care nu poate fi încărcată în această
imprimantă, aceasta nu va fi imprimată
corespunzător.

❏ Formatul de ieşire disponibil este limitat în
funcţie de aplicaţie.
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Ajustarea setărilor în Windows

A Atunci când se afişează ecranul Main (Principal)
al driverului imprimantei, faceţi clic pe User
Defined (Personalizată).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

B În ecranul User Defined Paper Size (Format de
hârtie personalizat), setaţi dimensiunea hârtiei
pe care doriţi să o utilizaţi şi apoi faceţi clic pe
Save (Salvare).

❏ Puteţi introduce cel mult 24 de caractere de 1
octet pentru setarea Paper Size Name
(Nume format hârtie).

❏ Valorile de lungime şi lăţime pentru o
dimensiune definită de utilizator apropiată
de dimensiunea particularizată dorită pot fi
afişate selectând opţiunea corespunzătoare
din meniul Base Paper Size (Format de
bază hârtie).

❏ Dacă raportul de lungime şi lăţime este
identic cu o dimensiune de hârtie definită,
selectaţi dimensiunea de hârtie definită în
Fix Aspect Ratio (Raport de aspect fix) şi
selectaţi Landscape (Peisaj) sau Portrait
(Portret) pentru Base (Bază). În acest caz,
puteţi să ajustaţi doar lăţimea sau înălţimea
hârtiei.

Notă:
❏ Pentru a modifica formatul de hârtie salvat,

selectaţi numele formatului de hârtie din lista
din partea stângă.

❏ Pentru a şterge formatul personalizat pe care
l-aţi salvat, selectaţi numele formatului de
hârtie din lista din partea stângă, apoi
efectuaţi clic pe Delete (Ştergere).

❏ Puteţi salva cel mult 100 de formate de hârtie.

C Efectuaţi clic pe OK.

Acum puteţi selecta noua dimensiune a hârtiei
din meniul Size (Dimensiuni) în fila Main
(Principal).

Acum puteţi tipări ca de obicei.

Setarea parametrilor pentru Mac OS X

A Când este afişat ecranul Tipărire, selectaţi
Manage Custom Sizes din lista Paper Size.

Dacă elementele de pe ecranul Configurare
pagină nu sunt afişate pe ecranul Imprimare din
cauza aplicaţiei utilizate, afişaţi ecranul
Configurare pagină şi efectuaţi setări.
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U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

B Efectuaţi clic pe + şi introduceţi denumirea
formatului de hârtie.

C Introduceţi Width, Height pentru Paper Size,
introduceţi marginile, apoi efectuaţi clic pe OK.

Puteţi seta dimensiunea paginii şi marginile de
imprimare în funcţie de metoda de imprimare.

Notă:
❏ Pentru a schimba conţinutul salvat, selectaţi

numele dimensiunii hârtiei din lista aflată în
partea dreaptă a ecranului Custom Paper
Sizes (Dimensiuni particularizate pentru
hârtie).

❏ Pentru a dubla dimensiunea definită de
utilizator pe care aţi salvat-o, selectaţi numele
dimensiunii hârtiei din lista aflată în partea
dreaptă a ecranului Custom Paper Sizes
(Dimensiuni particularizate pentru hârtie)
şi apoi faceţi clic pe Duplicate (Dublare).

❏ Pentru a şterge dimensiunea definită de
utilizator pe care aţi salvat-o, selectaţi numele
dimensiunii hârtiei din lista aflată în partea
dreaptă a ecranului Custom Paper Sizes
(Dimensiuni particularizate pentru hârtie)
şi apoi faceţi clic pe -.

❏ Setările parametrilor formatelor de hârtie
personalizate diferă în funcţie de versiunea
sistemului de operare. Pentru detalii
consultaţi documentaţia aferentă sistemului
de operare.

D Efectuaţi clic pe OK.

Puteţi selecta formatul hârtiei salvat de dvs. din
meniul pop-up Paper Size (Format hârtie).

E Deschideţi meniul Paper Size (Format hârtie) şi
selectaţi dimensiunea hârtiei salvată utilizând
caseta de dialog Custom Paper Size. Selectaţi
Print Settings (Setări tipărire) şi alegeţi o sursă
de hârtie în meniul Page Layout (Aspect
pagină).

Sursele de hârtie disponibile diferă în funcţie de
dimensiunea paginii.
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Acum puteţi tipări ca de obicei. Imprimarea bannerelor
(pe rolă de hârtie)

Puteţi imprima bannere şi imagini panoramice în cazul
în care creaţi şi setaţi date de imprimare pentru
imprimarea bannerelor în aplicaţie.

Aveţi nevoie de unitatea opţională pentru role de hârtie
pentru a încărca rola de hârtie.

U „Consumabile şi articole opţionale” la pagina 126

Există două modalităţi de a imprima un banner.

Sursă driver imprimantă Aplicaţii acceptate

Rulou de hârtie Software de pregătire a do-
cumentelor, software de
editare a imaginilor etc.*1

Rolă de hârtie (banner)*2 Aplicaţii care acceptă im-
primarea bannerelor

*1 Creaţi date de imprimare la o dimensiune acceptată de o
anumită aplicaţie menţinând raportul de lungime şi lăţime a
imprimării.

*2 Doar pentru Windows

Consultaţi secţiunea următoare pentru detalii privind
tipurile de hârtie disponibile.

U „Încărcarea hârtiei” la pagina 25
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Ajustarea setărilor în Windows

A În ecranul Main (Principal) al driverului
imprimantei, selectați Media Type (Tip media).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

B Selectaţi Roll Paper (Rolă de hârtie) sau Roll
Paper (Banner) (Rolă de hârtie (Banner)) în
lista Source (Sursă).

Notă:
❏ Puteţi utiliza Roll Paper (Banner) (Rolă de

hârtie (Banner)) doar pentru aplicaţii care
acceptă imprimarea bannerelor.

❏ Selectarea opţiunii Roll Paper (Banner)
(Rolă de hârtie (Banner)) setează marginile
de sus şi de jos ale hârtiei la 0 mm.

C Faceţi clic pe User Defined (Personalizată) şi
potriviţi dimensiunea hârtiei cu dimensiunea
datelor, dacă este necesar.

Notă:
Dacă utilizaţi aplicaţii care acceptă imprimarea
bannerelor, nu trebuie să setaţi User Defined
Paper Size (Format de hârtie personalizat) dacă
selectaţi Roll Paper (Banner) (Rolă de hârtie
(Banner)) drept Source (Sursă).

D Asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare
Optimize Enlargement (Optimizare mărire).

E Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Setarea parametrilor pentru Mac OS X

A Atunci când se afişează ecranul Imprimare,
selectaţi dimensiunea datelor create cu ajutorul
aplicaţiei în Dimensiune hârtie.

Dacă elementele de pe ecranul Configurare
pagină nu sunt afişate pe ecranul Imprimare din
cauza aplicaţiei utilizate, afişaţi ecranul
Configurare pagină şi efectuaţi setări.
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U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

B Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Layout Manager
(Manager de aspect)
(doar pentru Windows)

Funcţia Layout Manager (Manager de aspect) vă
permite să plasaţi mai multe unităţi de date de
imprimare create în diverse aplicaţii în mod liber pe
hârtie şi să le imprimaţi simultan.

Puteţi să creaţi un poster sau un material de afişare
plasând mai multe unităţi de date de imprimare acolo
unde doriţi. De asemenea, funcţia Manager de aspect vă
permite să utilizaţi eficient hârtia.

Mai jos este prezentat un exemplu de aspect.
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Plasarea mai multor elemente de date

Plasarea aceloraşi date

Plasarea datelor în mod liber

Plasarea datelor pe o rolă de hârtie

Procedurile de setare a 
parametrilor de tipărire

A Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată şi
pregătită pentru imprimare.

B Deschideţi fişierul pe care doriţi să-l tipăriţi din
aplicaţia dvs.

C Selectaţi Layout Manager (Manager de aspect)
în fila Main (Principal) a driverului imprimantei
şi alegeţi o opţiune pentru Size (Dimensiuni)
care se potriveşte cu dimensiunea documentului
creat în aplicaţie.

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38
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Notă:
Opţiunea selectată pentru Size (Dimensiuni)
reprezintă dimensiunea utilizată în Layout
Manager (Manager de aspect). Dimensiunile
reale ale formatului de hârtie sunt definite în
ecranul de la pasul 7.

D Efectuaţi clic pe OK. Când se tipăreşte dintr-o
aplicaţie, se deschide ecranul Layout Manager
(Manager de aspect).

Datele de tipărit nu sunt tipărite, însă este aşezată
o pagină pe hârtia din ecranul Layout Manager
(Manager de aspect) sub formă de obiect.

E Lăsaţi ecranul Layout Manager (Manager de
aspect) deschis şi repetaţi paşii de la 2 la 4 pentru
a aranja următoarele unităţi de date.

Obiectele sunt adăugate la ecranul Layout
Manager (Manager de aspect).

F Aranjaţi obiectele pe ecranul Layout Manager
(Manager de aspect).

Puteţi să glisaţi obiecte pentru a le muta şi a le
redimensiona, utilizaţi butoanele de instrumente
şi meniul Object (Obiect) pentru a alinia şi a roti
obiecte pe ecranul Layout Manager (Manager
de aspect).

Puteţi să redimensionaţi şi să înlocuiţi obiecte
întregi în ecranele Preferinţe sau Setări aranjare.

Consultaţi secţiunea de ajutor a ecranului
Layout Manager (Manager de aspect) pentru
mai multe detalii despre fiecare funcţie.

G Faceţi clic pe File (Fişier) - Properties
(Proprietăţi) şi efectuaţi setări de imprimare pe
ecranul driverului imprimantei.

Setaţi Media Type (Tip media), Source (Sursă),
Size (Dimensiuni) etc.

H Efectuaţi clic pe meniul File (Fişier) din ecranul
Layout Manager (Manager de aspect), apoi
efectuaţi clic pe Print (Tipărire).

Începe tipărirea.

Salvarea şi apelarea setărilor 
Manager de aspect

Puteţi salva aranjamentul de pe ecranul Layout
Manager (Manager de aspect) şi setările parametrilor
într-un fişier. Dacă trebuie să închideţi aplicaţia dvs. în
timpul efectuării unei lucrări, puteţi salva lucrarea
respectivă într-un fişier pe care-l puteţi deschide şi
modifica ulterior pentru a vă continua munca.

Salvarea

A În ecranul Layout Manager (Manager de
aspect) faceţi clic pe meniul File (Fişier) și apoi
pe Save as (Salvare ca).

B Introduceţi numele fişierului, selectaţi locaţia,
apoi efectuaţi clic pe Save (Salvare).

C Închideţi ecranul Layout Manager (Manager de
aspect).
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Deschiderea fişierelor salvate

A Faceţi clic dreapta pe pictograma utilitarului
( ) din bara de activităţi WindowsBara de
activităţi şi selectaţi Layout Manager (Manager
de aspect) în meniul care apare.

Este afişat ecranul Layout Manager (Manager
de aspect).

Dacă pictograma utilitarului nu apare în bara de
activităţi WindowsBară de activități U
„Rezumatul filei Utilitar” la pagina 51

B În ecranul Layout Manager (Manager de
aspect), efectuaţi clic pe meniul File (Fişier),
apoi pe Open.

C Selectaţi locaţia şi deschideţi fişierul solicitat.

Imprimarea de pe un
dispozitiv inteligent

Utilizarea aplicaţiei Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicaţie care vă permite să
imprimaţi fotografii, pagini Web, documente etc. de pe
dispozitive inteligente, cum ar fi telefoane inteligente şi
tablete.

Puteţi instala Epson iPrint pe dispozitivul dvs. inteligent
utilizând următorul URL sau cod QR.

http://ipr.to/d
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Utilizarea aplicaţiei Epson iPrint
Lansaţi Epson iPrint pe dispozitivul inteligent şi apoi
selectaţi elementul pe care doriţi să îl utilizaţi în
următorul ecran de pornire.

Este posibil ca următorul ecran să se modifice fără
notificare.

A Ecranul de pornire afişat la pornire.

B Afişează pagini cu informaţii, cum ar fi efectuarea
setărilor de imprimantă şi întrebările frecvente.

C Afişează ecranul care vă permite să selectaţi şi să
configuraţi imprimanta. Odată selectată, impri-
manta este disponibilă la următoarea lansare a
aplicaţiei, fără a fi necesar să o selectaţi din nou.

D Selectaţi datele pe care doriţi să le imprimaţi, cum
ar fi o fotografie, un document sau o pagină Web.

E Este afişat ecranul în care puteţi efectua setări de
imprimare, cum ar fi dimensiunea şi tipul hârtiei.

F Sunt afişate fotografiile sau documentele selectate.

G Începe tipărirea.

Notă:
Atunci când imprimaţi din meniul pentru documente
din iPhone, iPad sau iPod touch, trimiteţi documentul pe
care doriţi să îl imprimaţi utilizând funcţia iTunes de
partajare a fişierelor şi apoi lansaţi Epson iPrint.

Utilizarea aplicaţiei AirPrint

Pentru dispozitivele iOS care utilizează cel mai recent
sistem iOS sau pentru computerele cu un sistem ulterior
versiunii Mac OS X v10.7.x, puteţi imprima fără fir
utilizând această imprimantă.

Notă:
❏ Aplicaţia AirPrint nu este disponibilă atunci când

meniul de configurare al panoului de control -
System Administration - Paper Setup Display este
setat la Off.

❏ Pentru informaţii mai detaliate privind aplicaţia
AirPrint, consultaţi pagina AirPrint de pe pagina de
pornire Apple.

A Conectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl utilizaţi
la aceeaşi reţea LAN fără fir precum imprimanta.

B Încărcați hârtie în imprimantă.

C Imprimaţi de pe dispozitiv pe imprimantă.

U „Încărcarea hârtiei” la pagina 25
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Tipărire cu gestiunea
culorilor

Despre gestiunea
culorilor

Chiar şi atunci când utilizaţi aceleaşi date de imagine,
imaginea originală şi cea afişată ar putea diferi, iar
rezultatele tipăririi ar putea diferi de imaginea pe care o
vedeţi pe ecran. Acest lucru se întâmplă din cauza
diferenţelor de caracteristici existente atunci când
dispozitivele de intrare, precum scannerele şi aparatele
foto digitale, captează culorile sub formă de date
electronice şi atunci când dispozitivele de ieşire, precum
imprimantele şi monitoarele, reproduc culorile din
datele despre culori. Sistemul de gestiune a culorilor este
un instrument utilizat în vederea ajustării diferenţelor
caracteristicilor de conversie de culoare între
dispozitivele de intrare şi de ieşire. Similar cu aplicaţiile
pentru procesarea imaginilor, fiecare sistem de operare
este dotat cu un sistem de gestionare a culorilor, cum ar
fi ICM pentru Windows şi ColorSync pentru Mac OS
X.

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). În driverul
imprimantei este pregătit un profil pentru fiecare tip de
suport.

Zonele de conversie a culorilor ale dispozitivului de
intrare şi zona de reproducere a culorilor a
dispozitivului de ieşire diferă. Drept urmare, există zone
de culori care nu se potrivesc chiar dacă se efectuează
potrivirea culorilor cu ajutorul unui profil. Suplimentar
faţă de specificarea profilurilor, sistemul de gestiune a
culorilor specifică şi condiţiile de conversie pentru
zonele în care potrivirea culori a eşuat ca „intenţie”.
Numele şi tipul destinaţiei diferă în funcţie de sistemul
de gestionare a culorilor utilizat.

Nu puteţi potrivi culorile între rezultatele tipărite şi
afişaj cu ajutorul gestionării culorilor între dispozitivul
de intrare şi imprimantă. Pentru a potrivi ambele culori,
este necesară, de asemenea, efectuarea gestiunii
culorilor între dispozitivul de intrare şi afişaj.
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Setările parametrilor de
gestionare a culorilor la
tipărire

Puteţi efectua gestionarea culorilor la imprimare
utilizând driverul imprimantei în următoarele două
moduri.

Alegeţi cea mai bune metodă în funcţie de aplicaţia pe
care o utilizaţi, de sistemul de operare, de scopul tipăririi
etc.

Setarea gestiunii culorilor cu ajutorul aplicaţiilor
Această metodă poate fi utilizată pentru tipărirea din
aplicaţii care sunt compatibile cu gestiunea culorilor.
Toate procesele de gestionare a culorilor sunt efectuate
de către sistemul de gestionare a culorilor al aplicaţiei.
Această metodă este utilă atunci când doriţi să obţineţi
aceleaşi rezultate de gestiune a culorilor cu ajutorul unei
aplicaţii comune pentru sisteme de operare diferite.

U „Setarea gestiunii culorilor cu ajutorul aplicaţiilor”
la pagina 94

Setarea parametrilor gestiunii culorilor cu ajutorul
driverului imprimantei
Driverul imprimantei utilizează sistemul de gestionare a
culorilor al sistemului de operare şi efectuează toate
procesele de gestionare a culorilor. Puteţi seta
parametrii de gestiune a culorilor în driverul
imprimantei utilizând una din următoarele două
metode.

❏ Host ICM (Gazdă ICM) (Windows)/ColorSync
(Mac OS X)

Se setează la tipărirea din aplicaţii care sunt
compatibile cu gestiunea culorilor. Cu ajutorul
acestei metode obţineţi rezultate de tipărire
similare din aplicaţii diferite instalate pe acelaşi
sistem de operare.

U „Tipărire cu gestiunea culorilor folosind Host
ICM (Windows)” la pagina 96

U „Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind
ColorSync (Mac OS X)” la pagina 97

❏ Driver ICM (numai pentru Windows)

Această metodă vă permite să efectuaţi gestiunea
culorilor la tipărire din aplicaţii care nu sunt
compatibile cu gestiunea culorilor.

U „Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind
Driver ICM (doar pentru Windows)” la
pagina 97

Setarea profilurilor

Setările pentru profilul de intrare, profilul imprimantei
şi intenţie (metoda de potrivire a culorilor) variază între
trei tipuri de tipărire cu gestiune a culorilor având în
vedere că motoarele de gestiune a culorilor ale acestora
sunt utilizate în mod diferit. Aceasta se datorează
faptului că utilizarea gestiunii culorilor diferă între
motoare. Setaţi parametrii în driverul imprimantei sau
în aplicaţie conform tabelului de mai jos.

Parame-
tri profil
de intra-
re

Parame-
tri profil
de ieşire

Parame-
tri inten-
ţie

Driver ICM
(Windows)

Driverul
impriman-
tei

Driverul
impriman-
tei

Driverul
impriman-
tei

Host ICM
(Gazdă ICM)
(Windows)

Aplicaţie Driverul
impriman-
tei

Driverul
impriman-
tei

ColorSync
(Mac OS X)

Aplicaţie Driverul
impriman-
tei

Aplicaţie

Aplicaţie Aplicaţie Aplicaţie Aplicaţie

Profilurile de imprimantă pentru fiecare tip de hârtie
necesar la efectuarea gestionării culorilor sunt instalate
împreună cu driverul imprimantei. Puteţi selecta
profilul din ecranul cu setările driverului imprimantei.

Consultaţi secţiunea următoare pentru informaţii
detaliate.

U „Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind Driver
ICM (doar pentru Windows)” la pagina 97

U „Tipărire cu gestiunea culorilor folosind Host ICM
(Windows)” la pagina 96

U „Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind
ColorSync (Mac OS X)” la pagina 97
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U „Setarea gestiunii culorilor cu ajutorul aplicaţiilor”
la pagina 94 Setarea gestiunii culorilor

cu ajutorul aplicaţiilor

Tipăriţi folosind aplicaţii prevăzute cu o funcţie de
gestionare a culorilor. Setaţi parametrii de gestionare a
culorilor din aplicaţie şi dezactivaţi funcţia de ajustare
cromatică a driverului imprimantei.

A Setaţi parametrii de gestiune a culorilor din
aplicaţii.

Exemplu de setare pentru Adobe Photoshop CS5

Deschideţi ecranul Print (Tipărire).

Selectaţi Color Management (Gestiune culori),
apoi Document. Selectaţi Photoshop Manages
Colors (Gestionare culori efectuată de
Photoshop) pentru parametrul Color Handling
(Manipulare culori), selectaţi Printer Profile
(Profil imprimantă) şi Rendering Intent
(Intenţie de redare), apoi efectuaţi clic pe Print
(Tipărire).

B Afișați ecranul de setări al driverului de
imprimantă (Windows) sau ecranul Imprimare
(Mac OS X).

Setaţi parametrii driverului imprimantei.

Pentru Windows
U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

Pentru Mac OS X
U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

SC-P800 Series     Ghidul utilizatorului

Tipărire cu gestiunea culorilor

94



C Setaţi gestionarea culorilor pe Dezactivat.

Pentru Windows
În ecranul Main (Principal), selectaţi Custom
(Personalizat) drept setare pentru Mode (Mod)
şi selectaţi Off (No Color Adjustment)
(Dezactivat (Fără ajustarea culorii)).

Notă:
Pentru Windows 7 şi Windows Vista, opţiunea Off
(No Color Adjustment) (Dezactivat (Fără
ajustarea culorii)) este selectată automat.

Pentru Mac OS X
Selectaţi Print Settings (Setări tipărire) din listă
şi apoi selectaţi Off (No Color Adjustment)
(Dezactivat (Fără ajustarea culorii)) drept
setarea Color Settings (Setări culoare).

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Setarea parametrilor
gestiunii culorilor cu
ajutorul driverului
imprimantei

Tipărire cu gestiunea culorilor 
folosind Host ICM (Windows)

Utilizaţi date de imagine în care a fost încorporat un
profil de intrare. De asemenea, aplicaţia trebuie să fie
compatibilă cu ICM.

A Setaţi parametrii pentru ajustarea culorii din
aplicaţie.

În funcţie de tipul aplicaţiei, setaţi parametrii
conform tabelului de mai jos.

Aplicaţie Setări de gestionare a cu-
lorilor

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

Printer Manages Colors
(Gestiune culori de la impri-
mantă)

Alte aplicaţii No Color Management
(Fără gestiunea culorilor)

Notă:
Pentru informaţii privind sistemele de operare
acceptate de fiecare aplicaţie, vizitaţi site-ul Web al
distribuitorului.

Exemplu de setare pentru Adobe Photoshop CS5

Deschideţi ecranul Print (Tipărire).

Selectaţi Color Management (Gestiune culori),
apoi Document. Selectaţi Printer Manages
Colors (Gestiune culori de la imprimantă) ca
setare pentru parametrul Color Handling
(Manipulare culori), apoi efectuaţi clic pe Print
(Tipărire).

Dacă utilizaţi aplicaţii care nu includ funcţii de
gestiune a culorilor, începeţi de la pasul 2.

B În ecranul Main (Principal) al driverului
imprimantei, selectaţi Custom (Personalizat)
drept setarea pentru Mode (Mod), selectaţi ICM
şi apoi faceţi clic pe Advanced (Avansat).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38
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C Selectaţi Host ICM (Gazdă ICM).

Atunci când selectaţi suporturi speciale Epson
pentru Media Type (Tip media) în ecranul Main
(Principal), profilul de imprimantă
corespunzător tipului de suport este selectat și
afișat automat în caseta Printer Profile
Description (Descrierea profilului
imprimantei).

Pentru a schimba profilul, selectaţi Show all
profiles (Afişează toate profilurile) în partea
inferioară.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Tipărirea cu gestiunea culorilor 
folosind ColorSync (Mac OS X)

Utilizaţi date de imagine în care a fost încorporat un
profil de intrare. De asemenea, aplicaţia trebuie să fie
compatibilă cu ColorSync.

Notă:
În funcţie de aplicaţie, tipărirea cu gestiunea culorilor
folosind ColorSync ar putea fi incompatibilă.

A Dezactivaţi funcţiile de gestiune a culorilor din
aplicaţie.

B Afişaţi ecranul Tipărire.

U „Imprimarea (Mac OS X)” la pagina 39

C Selectaţi Color Matching din listă, apoi efectuaţi
clic pe ColorSync.

D Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.

Tipărirea cu gestiunea culorilor 
folosind Driver ICM 
(doar pentru Windows)

Driverul imprimantei utilizează profilurile proprii
pentru a efectua gestiunea culorilor. Puteţi utiliza
următoarele două metode de corectare a culorilor.

❏ Driver ICM (Basic) (Driver ICM (de bază))

Specificaţi un tip de profil şi de intenţie pentru
procesarea tuturor datelor de imagine.

❏ Driver ICM (Advanced) (Driver ICM (Avansat))

Driverul imprimantei distinge următoarele zone în
datele de imagine: Image (Imagine), Graphics
(Ilustraţii) şi Text. Specificaţi trei tipuri de
profiluri şi intenţii pentru procesarea fiecărei zone.

La utilizarea aplicaţiilor prevăzute cu o funcţie de
gestionare a culorilor
Setaţi parametrii pentru procesarea culorilor utilizând
aplicaţia înainte de a seta parametrii driverului
imprimantei.

În funcţie de tipul aplicaţiei, setaţi parametrii conform
tabelului de mai jos.
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Aplicaţie Setări de gestionare a cu-
lorilor

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

Printer Manages Colors
(Gestiune culori de la impri-
mantă)

Alte aplicaţii No Color Management
(Fără gestiunea culorilor)

Notă:
Pentru informaţii privind sistemele de operare acceptate
de fiecare aplicaţie, vizitaţi site-ul Web al
distribuitorului.

Exemplu de setare pentru Adobe Photoshop CS5

Deschideţi ecranul Print (Tipărire).

Selectaţi Color Management (Gestiune culori), apoi
Document. Selectaţi Printer Manages Colors
(Gestiune culori de la imprimantă) ca setare pentru
parametrul Color Handling (Manipulare culori), apoi
efectuaţi clic pe Print (Tipărire).

A În ecranul Main (Principal) al driverului
imprimantei, selectaţi Custom (Personalizat)
drept setarea pentru Mode (Mod), selectaţi ICM
şi apoi faceţi clic pe Advanced (Avansat).

U „Imprimarea (Windows)” la pagina 38

B La ICM Mode (Modul ICM) din ecranul ICM,
selectaţi Driver ICM (Basic) (Driver ICM (de
bază)) sau Driver ICM (Advanced) (Driver
ICM (Avansat)).

Dacă selectaţi Driver ICM (Advanced) (Driver
ICM (Avansat)), puteţi specifica în mod
individual profilurile şi intenţia pentru fiecare
imagine, precum fotografii, grafică şi text.

Destinaţie Explicaţie

Saturation (Sa-
turaţie)

Menţine saturaţia curentă nes-
chimbată şi converteşte datele.

Perceptual Converteşte datele astfel încât
să rezulte o imagine vizibil mai
naturală. Această funcţie este
utilizată atunci când pentru
imagine este folosită o gamă
mai largă de culori.

Relative Colori-
metric (Relativ
colorimetric)

Converteşte datele astfel încât
un set de coordonate ale unei
game de culori şi coordonate
ale punctelor albe (sau tempe-
ratura culorilor) ale datelor ori-
ginale să se potrivească cu coor-
donatele lor de tipărire cores-
punzătoare. Această funcţie es-
te utilizată pentru numeroase
tipuri de potrivire a culorilor.
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Destinaţie Explicaţie

Absolute Colo-
rimetric (Abso-
lut colorime-
tric)

Atribuie coordonate absolute
ale unei game de culori la datele
originale şi datele de tipărit şi
converteşte datele. Prin urma-
re, reglarea tonului culorilor nu
este efectuată pe niciun punct
alb (sau temperatura culorilor)
pentru datele originale sau de
tipărire. Această funcţie este
utilizată în scopuri speciale, pre-
cum tipărirea culorilor pentru
sigle.

C Verificaţi celelalte setări, apoi începeţi tipărirea.
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Folosirea panoului de
control

Apăsaţi pe pictograme pentru a afişa meniuri, cum ar fi
Setări şi Verificare.

U „Schema ecranului de pornire” la pagina 13

Meniuri

Utilizarea meniului

Explicaţiile din această secţiune utilizează meniul
Configurare drept exemplu.

A Apăsaţi butonul .

B Apăsaţi pe F.

C Apăsaţi pe un element pentru a-l selecta.

Notă:
În funcţie de element, apăsaţi pe /  şi apoi
trageţi ecranul cu degetul pentru a modifica
elementul afişat.
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Setarea elementelor pentru Afişare rezumat reţea

Următoarele elemente pot fi setate din afişarea rezumatului reţelei.

Element Conţinut

Meniu Wi-Fi/Network Settings Consultaţi Network Guide (PDF).

Wi-Fi Setup

Wi-Fi Direct Setup

Wi-Fi Setup Consultaţi Network Guide (PDF).

Setarea elementelor pentru meniul Configurare

Meniul Configurare conţine următoarele elemente şi parametri.

* indică setarea implicită.
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Element Conţinut

Maintenance Print Head Nozzle Check Se verifică dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate.
Confirmaţi vizual modelul de verificare imprimat şi efectuaţi
curăţarea capului dacă există secţiuni estompate sau care lip-
sesc.

U „Identificarea duzelor înfundate” la pagina 106

Print Head Cleaning Efectuaţi curăţarea capului dacă observaţi benzi sau spaţii
libere în materialele imprimate. Prin intermediul acestei ope-
raţii se curăţă suprafaţa capului de tipărire pentru a îmbunătăţi
calitatea tipăririi.

Heavy Head Cleaning Utilizaţi această funcţie dacă duzele sunt înfundate chiar şi
după efectuarea procedurii Print Head Cleaning de câteva
ori. Reţineţi că aceasta consumă o cantitate mai mare de cer-
neală decât Print Head Cleaning.

Paper Guide Cleaning Selectaţi această opţiune pentru a trece (alimentare şi eva-
cuare) hârtie simplă prin imprimantă şi a curăţa rolele.

U „Curăţarea rolelor” la pagina 112

Thick Paper On Această opţiune este disponibilă atunci când imprimaţi de pe
un dispozitiv inteligent.

Setaţi opţiunea dacă materialele imprimate sunt uzate sau
mânjite. Atunci când opţiunea este setată la On, este posibil ca
viteza de imprimare să se reducă. Utilizaţi această funcţie doar
atunci când apare uzura. Atunci când imprimanta este oprită,
această setare revine la Off.

Off*

Print Head Alignment Dacă materialele imprimate au un aspect granular sau sunt
nefocalizate, efectuaţi operaţiunea Alinierea capului de tipări-
re pentru a corecta alinierea greşită la imprimare.

U „Corectarea alinierii greșite la imprimare (Alinierea capu-
lui de tipărire)” la pagina 108

System Administration Consultaţi secţiunea următoare.

Network Status Wi-Fi/Network Status Consultaţi informaţiile de reţea.

Wi-Fi Direct Status

Google Cloud Print Status

Print Status Sheet Configuration Status Sheet Imprimă o foaie cu informaţii pentru starea şi setările curente.

Supply Status Sheet

Usage History Sheet
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Administrare sistem
* indică setarea implicită.

Element Parametru Conţinut

Printer Settings Paper Source Set-
tings

Paper Setup
Display

On* Afişează automat ecranul de configurare a
suportului atunci când este încărcată hârtie.

Atunci când setarea este Off, aplicaţia Air-
Print este indisponibilă. De asemenea, Error
Notice din Paper Source Settings devine
Off.

Off

Error Notice On Setaţi dacă se afişează sau nu o eroare în ca-
zul în care tipul sau dimensiunea hârtiei di-
feră faţă de setările imprimantei.Off*

Paper Skew Check On* Această opţiune are efect doar pentru suport
de poster sau suporturi cu grafică fină.

Selectaţi On pentru a afişa o eroare pe ecra-
nul panoului de control atunci când hârtia
este alimentată oblic.

Se recomandă On, deoarece alimentarea
oblică a hârtiei poate cauza blocarea aces-
teia.

Off

Horizontal Cente-
red

On* Atunci când opţiunea este setată la On, chiar
dacă poziţia de imprimare se deplasează pe
hârtia încărcată din cauza unei erori de tăiere
sau a unei erori de alimentare a hârtiei, im-
primanta detectează lăţimea hârtiei, iar ima-
ginea este ajustată şi imprimată în poziţie
centrală. Chiar dacă există o eroare de tăiere a
hârtiei sau o eroare de poziţionare a im-
primării, marginile sunt setate uniform pe
partea dreaptă şi cea stângă.

Off

Print Page Line On* Atunci când această opţiune este setată la
On, o linie punctată este imprimată pe rola
de hârtie.Off

Paper Size Check On* Selectaţi dacă se detectează sau nu (Activa-
re/Dezactivare) lăţimea hârtiei. Atunci când
această opţiune este setată la Off, este posi-
bil ca imprimarea să depăşească marginile
hârtiei. Dacă imprimarea depăşeşte margini-
le hârtiei, interiorul imprimantei se va
murdări cu cerneală. Recomandăm setarea
opţiunii la On.

Off

BK Ink Auto Chan-
ge

On* Atunci când această opţiune este setată la
On, cerneala neagră este schimbată automat
utilizând opţiunea Media Type (Tip media)
selectată în driverul imprimantei.

U „Schimbarea tipului de cerneală neagră”
la pagina 44

U „Suporturi compatibile” la pagina 127

Off
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Element Parametru Conţinut

Common Settings LCD Brightness 1-9 (9*) Puteţi ajusta luminozitatea ecranului în nouă
trepte.

Sound Button Press High* Setaţi dacă se redă sau nu un sunet, precum şi
volumul pentru sunete de funcţionare, su-
nete de eroare şi sunete pentru operaţiuni
terminate.

Medium

Low

Off

Error Notice High*

Medium

Low

Off

Completion
Notice

High*

Medium

Low

Off

Sleep Timer de la 1 la 240 de minute

(15*)

Setaţi timpul pentru comutarea la modul de
repaus (modul de economisire a energiei)
atunci când imprimanta nu este utilizată
pentru o perioadă continuă.

Power Off Timer Off, 30minutes, 1h, 2h, 4h, 8h,
12h

Setaţi dacă se opreşte automat sau nu impri-
manta, precum şi setarea timpului până la
oprirea automată a imprimantei atunci când
nu se efectuează operaţiuni la imprimantă
pentru o perioadă continuă.

Setarea implicită diferă în funcţie de dome-
niul de utilizare.

Date/Time Set-
tings

Date/Time Setaţi data şi ora.

Time Difference Setaţi diferenţa de timp faţă de valoarea UTC
(Timp universal). Setare implicită: deoarece
opţiunea este setată la ±0:00, în mod normal
nu trebuie modificată.

Language Engleză, franceză, italiană,
germană, spaniolă, portu-
gheză, neerlandeză, rusă, chi-
neză simplificată, chineză tra-
diţională, coreeană

Selectaţi limba pentru afişarea ecranului.

Setarea implicită diferă în funcţie de dome-
niul de utilizare.

Operation Timer
Out

On* Sunteţi returnat la ecranul de pornire dacă
nu se efectuează nicio operaţiune timp de
trei minute în fiecare meniu.Off
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Element Parametru Conţinut

Wi-Fi/Network Set-
tings

Wi-Fi/Network Sta-
tus

- Se imprimă o foaie de stare a reţelei. Vizuali-
zaţi setările de reţea şi starea conexiunii.

Wi-Fi Setup Manual Consultaţi Network Guide (PDF).

Push Button Setup (WPS)

PIN Code Setup (WPS)

Wi-Fi Auto Connect

Disable Wi-Fi

Wi-Fi Direct Setup

Connection Check - Consultaţi Network Guide (PDF).

Advanced Setup Printer Name Consultaţi Network Guide (PDF).

TCP/IP Address

DNS Server

Proxy Server

Wi-Fi Direct

Google Cloud Print
Services

How to - Selectaţi How to pentru a afişa o explicaţie a
funcţiei.

Vizitaţi portalul pentru mai multe informaţii
privind înregistrarea şi utilizarea.

Puteţi să opriţi/reporniţi utilizarea serviciului
şi să restabiliţi conţinutul la setările implicite
din Settings.

Settings -

Restore Default Set-
tings

Wi-Fi/Network Set-
tings

- Restabileşte setările de reţea la valorile im-
plicite.

All except Network
Settings

- Restabileşte toate setările panoului de con-
trol, cu excepţia setărilor de reţea, la valorile
implicite.

All Settings - Restabileşte toate setările la valorile implici-
te.
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Întreţinerea

Întreţinerea capului de
tipărire

Dacă pe materialele tipărite apar dungi albe sau dacă
observaţi scăderea calităţii tipăririi, trebuie să reglaţi
capul de tipărire. Aveţi posibilitatea de a efectua
următoarele funcţii de întreţinere a imprimantei pentru
menţinerea capului de tipărire într-o stare bună pentru
a asigura o calitate optimă a tipăririi. Efectuaţi operaţiile
de întreţinere corespunzătoare în funcţie de rezultatele
tipăririi şi de situaţie.

Identificarea duzelor înfundate
Se verifică dacă duzele capului de tipărire sunt
înfundate. Dacă duzele sunt înfundate, materialele
imprimate pot conţine benzi sau culori neobişnuite.
Efectuaţi curăţarea capului dacă duzele sunt înfundate.

U „Identificarea duzelor înfundate” la pagina 106

Curăţarea capului
Efectuaţi curăţarea capului dacă observaţi benzi sau
spaţii libere în materialele imprimate. Prin intermediul
acestei operaţii se curăţă suprafaţa capului de tipărire
pentru a îmbunătăţi calitatea tipăririi. Există două tipuri
disponibile, normală şi pentru regim greu, în funcţie de
nivelul de curăţare necesar.

U „Curăţarea capului” la pagina 107

De obicei, efectuaţi curăţarea normală a capului. Dacă
duzele sunt înfundate chiar şi după efectuarea curăţării
normale a capului de câteva ori, efectuaţi Heavy Head
Cleaning.

Reglarea poziţiei capului de tipărire (Alinierea
capului de tipărire)
Dacă materialele tipărite au un aspect granular sau sunt
defazate, efectuaţi operaţia Print Head Alignment
(Alinierea capului de tipărire). Funcția Print Head
Alignment (Alinierea capului de tipărire) corectează
alinierea greșită a imprimării.

U „Corectarea alinierii greșite la imprimare
(Alinierea capului de tipărire)” la pagina 108

Identificarea duzelor înfundate

Imprimaţi un model pentru a verifica dacă duza capului
de tipărire este înfundată. Atunci când se verifică
modelul imprimat, dacă vedeţi benzi sau spaţii libere în
materialul imprimat, trebuie să efectuaţi curăţarea
capului.

Din computer

Explicaţiile din această secţiune folosesc ca exemplu
driverul imprimantei pentru Windows.

Pentru Mac OS X, utilizaţi Epson Printer Utility 4.

U „Funcțiile Epson Printer Utility 4” la pagina 54

A Încărcaţi hârtie simplă A4 în alimentatorul
automat cu coli.

U „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat
cu coli” la pagina 26

B Faceţi clic pe Nozzle Check (Curăţare duză) din
fila Utility (Utilitar) în ecranul Proprietăţi (sau
Setări imprimare) al driverului imprimantei.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

De la imprimantă

A Apăsaţi pe butonul  pentru a afişa Menu.

B Apăsaţi pe F - Maintenance - Print Head
Nozzle Check.
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C Încărcaţi hârtie simplă A4 în alimentatorul
automat cu coli şi apăsaţi pe Print.

U „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat
cu coli” la pagina 26

D Verificaţi rezultatul.

Examinaţi modelul imprimat de verificare a
duzelor consultând secţiunea de mai jos.

Exemple de duze curate

Nu există spaţii lipsă în modelul de verificare a
duzelor.

Exemple de duze înfundate

Dacă există segmente care lipsesc în modelul de
verificare a duzelor, efectuaţi curăţarea capului.

Curăţarea capului

Note referitoare la curăţarea capului

Ţineţi cont de următoarele indicaţii atunci când
efectuaţi curăţarea capului.

❏ Curăţaţi capul de tipărire doar în cazul în care
calitatea tipăririi scade; de exemplu, dacă materialul
tipărit este pătat sau dacă culoarea este incorectă
sau lipseşte.

❏ Curăţarea capului utilizează cerneală din toate
cartuşele de cerneală. Se înregistrează şi consum de
cerneală colorată chiar dacă utilizaţi doar cerneluri
negre pentru tipărire în alb-negru.

❏ Dacă repetaţi curăţarea capului de câteva ori într-o
perioadă scurtă, cerneala din cartuşul de întreţinere
se poate umple curând, deoarece cerneala nu se
evaporă rapid din cartuşul de întreţinere. În cazul în
care spaţiul din cartuşul de întreţinere se termină,
pregătiţi un cartuş nou.

❏ Dacă înfundarea persistă chiar şi după curăţarea
capului de tipărire de câteva ori, recomandăm
efectuarea procedurii de curăţare pentru regim
greu a capului.

❏ Dacă înfundarea persistă chiar şi după efectuarea
procedurii de curăţare pentru regim greu a capului,
opriţi imprimanta şi nu o utilizaţi cel puţin pentru o
noapte. Lăsând cartuşele neatinse pentru o
perioadă de timp, este posibil să se permită
dizolvarea cernelii care a cauzat înfundarea.

Dacă duzele sunt încă înfundate, luaţi legătura cu
distribuitorul dvs. local sau cu serviciul de asistenţă
tehnică Epson.

❏ Curăţarea capului poate dura până la cinci minute.

Efectuarea curăţării capului

Din computer
Explicaţiile din această secţiune folosesc ca exemplu
driverul imprimantei pentru Windows.

Pentru Mac OS X, utilizaţi Epson Printer Utility 4.

U „Utilizarea Epson Printer Utility 4” la pagina 54

A Faceţi clic pe Head Cleaning (Curăţare cap) din
fila Utility (Utilitar) în ecranul Proprietăţi (sau
Setări imprimare) al driverului imprimantei.

B Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
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De la imprimantă

A Apăsaţi pe butonul  pentru a afişa Menu.

U „Meniuri” la pagina 100

B Apăsaţi pe F - Maintenance - Print Head
Cleaning sau Heavy Head Cleaning.

Sunt afişate instrucţiuni suplimentare în ecranul
panoului de control.

Corectarea alinierii greșite la 
imprimare (Alinierea capului de 
tipărire)

Deoarece distanţa dintre capul de tipărire şi hârtie este
mică, pot apărea alinieri greşite din cauza umidităţii sau
a temperaturii, a forţei inerţiale generate de mişcările
capului de tipărire sau a mişcărilor bidirecţionale ale
capului de tipărire. Drept rezultat, materialele
imprimate pot să aibă un aspect granular sau să fie
nefocalizate. Atunci când sunteţi confruntat cu această
problemă, efectuaţi alinierea capului de tipărire pentru a
corecta alinierile greşite ale imprimării.

Din computer
Explicaţiile din această secţiune folosesc ca exemplu
driverul imprimantei pentru Windows.

Pentru Mac OS X, utilizaţi Epson Printer Utility 4.

U „Funcțiile Epson Printer Utility 4” la pagina 54

A Încărcaţi câteva foi A4 Photo Quality Inkjet
Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă
cu jet de cerneală) în alimentatorul automat cu
coli.

U „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat
cu coli” la pagina 26

B Faceți clic pe Print Head Alignment (Alinierea
capului de tipărire) din fila Utility (Utilitar) în
ecranul Proprietăţi (sau Setări imprimare) al
driverului imprimantei.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

De la imprimantă

A Încărcaţi câteva foi A4 Photo Quality Inkjet
Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă
cu jet de cerneală) în alimentatorul automat cu
coli.

U „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat
cu coli” la pagina 26

B Apăsaţi pe butonul  pentru a afişa ecranul de
pornire.

C Apăsaţi pe F - Maintenance - Print Head
Alignment.

U „Meniuri” la pagina 100

D Apăsaţi pe Print pentru a imprima un model de
ajustare.
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E Uitaţi-vă la nr. 1 şi căutaţi modelul cu cele mai
puţine linii verticale.

În acest exemplu, trebuie să alegeţi „4”.

F Verificaţi ca nr. 1 să fie afişat pe ecranul panoului
de control, apăsaţi pe butoanele /  pentru a
selecta numărul ales la pasul 5 şi apoi apăsaţi pe
Proceed.

G Selectaţi în acelaşi mod modelul cu cel mai mic
număr de linii verticale pentru nr. 2 - 12.

H Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
continua.

Înlocuirea
consumabilelor

Înlocuirea cartuşelor de cerneală

Dacă unul din cartuşe s-a consumat, tipărirea nu poate fi
efectuată. Dacă este afişat un avertisment de cerneală
insuficientă, vă recomandăm să înlocuiţi cartuşul/
cartuşele de cerneală cât mai repede posibil.

Dacă un cartuş de cerneală se consumă în timpul
tipăririi, puteţi continua tipărirea doar după înlocuirea
cartuşului. Totuşi, dacă înlocuiţi cerneala în timpul
tipăririi, e posibil să observaţi o diferenţă la tipărirea
culorilor, în funcţie de condiţiile de uscare.

Cartuşe de cerneală compatibile  U  „Consumabile şi
articole opţionale” la pagina 126

Cum se înlocuiesc

Procedura următoare utilizează cerneală neagră mată
drept exemplu. Puteţi urma aceeaşi procedură de
înlocuire pentru toate cartuşele de cerneală.

c Important:
Epson vă recomandă să utilizaţi doar cartuşe de
cerneală originale Epson. Epson nu poate garanta
calitatea sau fiabilitatea pentru cerneluri care nu
sunt cerneluri originale Epson. Utilizarea
cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson
poate cauza defecte care nu sunt acoperite de
garanţiile Epson, în unele cazuri putând chiar să
afecteze comportamentul imprimantei. Este posibil
ca informaţiile referitoare la nivelul cernelurilor
care nu sunt cerneluri originale Epson să nu fie
afişate; utilizarea cernelurilor care nu sunt
cerneluri originale Epson este înregistrată pentru o
posibilă utilizare în asistenţa de service.

A Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.

c Important:
Nu aşezaţi niciun obiect pe imprimantă.

B Apăsaţi butonul .

C Apăsaţi pe  (Afişare cerneală rămasă).
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D Apăsaţi pe Open ink cover.

Dispozitivul de blocare a capacului
compartimentului cu cartuşe de cerneală este
eliberat şi capacul se ridică cu aproximativ 8 mm.

E Deschideţi capacul compartimentului cu cartuşe
de cerneală.

c Important:
Nu forţaţi deschiderea capacului
compartimentului cu cartuşe de cerneală
până când nu este eliberat dispozitivul de
blocare.

F Apăsaţi pe maneta de pe cartuşul de cerneală pe
care doriţi să îl înlocuiţi.

Atunci când auziţi un clic, cartuşul de cerneală
sare puţin din poziţie.

G Scoateţi cartuşul de cerneală.

c Important:
Cartuşele de cerneală scoase pot avea urme de
cerneală în jurul portului de alimentare cu
cerneală; trebuie să aveţi grijă să nu lăsaţi
cerneala să păteze zonele din jur.

H Scoateţi cartuşul de cerneală din sac şi scuturaţi-l
timp de aproximativ cinci secunde aşa cum este
afişat în ilustraţie.

c Important:
Nu atingeţi zona indicată în ilustraţie. Există
riscul să nu mai puteţi tipări în mod
corespunzător.
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I Introduceţi noul cartuş de cerneală.

Împingeţi cartuşul până când acesta se fixează în
poziţie cu un sunet specific.

Repetaţi paşii 6-9 dacă doriţi să înlocuiţi şi alte
cartuşe de cerneală.

c Important:
Instalaţi toate cartuşele de cerneală. Nu
puteţi imprima dacă unul sau mai multe
cartuşe de cerneală colorată nu sunt
introduse.

J Închideţi capacul compartimentului cu cartuşe
de cerneală.

Înlocuirea cartuşului de 
întreţinere

Cartuşul de întreţinere absoarbe cerneala care este
utilizată în timpul altor operaţiuni decât imprimarea,
cum ar fi curăţarea capului şi schimbarea cernelii negre.
Pregătiţi un nou cartuş de întreţinere atunci când este
afişat un avertisment pe ecranul imprimantei, care vă
informează că se termină spaţiul cartuşului curent.
Atunci când este afişat un mesaj care vă informează că
este momentul să înlocuiţi cartuşul, instalaţi noul
cartuş.

Cum se înlocuiesc

A Opriţi imprimanta.

B Deschideţi capacul compartimentului pentru
cartuşul de întreţinere.

C Scoateți noul cartuş de întreţinere din ambalaj.

c Important:
Nu atingeţi zona indicată în ilustraţie. În caz
contrar, este posibil ca operaţiunile să nu se
efectueze corespunzător.

D Ridicaţi cartuşul de întreţinere şi scoateţi-l cu
atenţie, astfel încât să nu se încline.
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E Aşezaţi vechiul cartuş de întreţinere în sacul
furnizat împreună cu noul cartuş şi apoi sigilaţi
sacul.

F Introduceţi noul cartuş de întreţinere.

G Închideţi capacul compartimentului pentru
cartuşul de întreţinere.

Curăţarea imprimantei

Pentru a menţine imprimanta la parametrii de
funcţionare optimi, asiguraţi-vă că o curăţaţi periodic
(aproximativ o dată pe lună).

Curăţarea suprafeţei 
imprimantei

A Scoateţi hârtia din imprimantă.

B Opriţi imprimanta, verificaţi dacă s-a stins
ecranul şi apoi deconectaţi imprimanta.

C Utilizaţi o cârpă moale pentru a şterge orice urme
de murdărie şi praf.

Dacă imprimanta este deosebit de murdară,
înmuiaţi cârpa în apă care conţine o cantitate
mică de detergent neutru, iar apoi stoarceţi bine
cârpa înainte de a o utiliza pentru a şterge
suprafaţa imprimantei. Apoi, utilizaţi o cârpă
uscată pentru a şterge orice urme rămase de
umezeală.

c Important:
Nu utilizaţi substanţe volatile, cum ar fi
benzen, diluant sau alcool. Acestea pot cauza
producerea decolorării sau a deformării.

Curăţarea rolelor

Curăţaţi rolele trecând (alimentare şi evacuare) hârtie
simplă prin imprimantă.

A Porniți imprimanta.

B Încărcaţi hârtie simplă A2 în alimentatorul
automat cu coli.

U „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat
cu coli” la pagina 26

C Apăsaţi pe [F] - Maintenance - Paper Guide
Cleaning în meniul panoului de control.

U „Meniuri” la pagina 100
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Continuaţi să alimentaţi şi să evacuaţi hârtie
până când nu se mai detectează pete de cerneală.

Curăţarea interiorului 
imprimantei

A Opriţi imprimanta, verificaţi dacă s-a stins
ecranul şi apoi deconectaţi imprimanta.

B Deconectaţi fişa de alimentare şi apoi aşteptaţi
aproximativ un minut.

C Deschideţi capacul imprimantei şi apoi utilizaţi o
cârpă moale pentru a şterge orice urme de
murdărie şi praf.

Ştergeţi cu atenţie zonele colorate în albastru
deschis (a) afişate în ilustraţia următoare.

c Important:
❏ Atunci când curăţaţi, nu atingeţi rolele

sau tampoanele de cerneală afişate cu gri
(b) în ilustraţia următoare. În caz
contrar, materialele imprimate se pot
murdări.

❏ Dacă versoul hârtiei este murdar,
verificaţi să nu fie murdărite zonele
afişate în albastru deschis (a).
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Rezolvarea problemelor

Mesaje

Dacă pe ecranul panoului de control este afişat unul dintre următoarele mesaje, consultaţi soluţia prezentată aici şi
efectuaţi paşii necesari pentru a soluţiona problema.

Mesaj Ce trebuie să faceţi

Printer error. Turn power off and then on again. For details, see
your documentation.

Opriţi imprimanta şi apoi porniţi-o din nou.

Dacă problema persistă, opriţi imprimanta, deschideţi capacul
imprimantei şi verificaţi dacă există blocaje de hârtie sau
obiecte străine în imprimantă.

Scoateţi orice obiect străin descoperit şi porniţi imprimanta.

Combination of IP address and subnet mask is invalid. See your
documentation.

Consultaţi Network Guide (PDF).

Check if paper is jammed. See manual for how to clear jammed
paper.

Consultaţi secţiunea corespunzătoare de mai jos.

U „Hârtia din alimentatorul automat cu coli se blochează în
timpul imprimării” la pagina 121

U „Suporturile cu grafică fină blocate” la pagina 122

U „Suportul de poster blocat” la pagina 123

U „Blocaj al rolei de hârtie” la pagina 124

Some function may not be available. For details, see your do-
cumentation.

Atunci când opţiunea Paper Setup Display este setată la Off,
aplicaţia AirPrint nu este disponibilă. Error Notice din Paper
Source Settings devine Off. Pentru a utiliza această funcţie,
setaţi Paper Setup Display la On.

U „Meniuri” la pagina 100

Non-supported size paper for borderless printing is loaded.
See manual for details on supported paper.

Dimensiunea particularizată a hârtiei specificată în driverul
imprimantei nu acceptă imprimarea fără margini. Consultaţi
secţiunea următoare pentru dimensiunile care acceptă impri-
mare fără margini.

U „Suporturi compatibile” la pagina 127

Print head protective material is not removed. See manual for
details.

Consultaţi Start Here pentru detalii privind scoaterea materia-
lului de protecţie.

Periodic replacement part is nearing end of its service life.
Please contact Epson support soon.

O componentă consumabilă ajunge la finalul duratei sale de
funcţionare. Puteţi continua imprimarea, dar recomandăm
înlocuirea componentei cât mai curând posibil pentru a men-
ţine calitatea de imprimare optimă. Contactaţi distribuitorul
local sau serviciul de asistenţă tehnică Epson pentru a solicita
înlocuirea.
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Depanarea

Tipărirea nu poate fi efectuată 
(deoarece imprimanta nu 
funcţionează)

Imprimanta nu porneşte.

o Cablul de alimentare este conectat la priza
electrică sau la imprimantă?
Asiguraţi-vă că aţi conectat bine cablul de alimentare
la imprimantă.

o Există probleme la priza electrică?
Asiguraţi-vă că priza dvs. funcţionează conectând ca-
blul de alimentare al unui alt aparat electric.

o Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru scurt timp
butonul P.

Imprimanta se opreşte în mod
automat.

o Este activat Power Off Timer?
Dacă nu doriţi ca imprimanta să se oprească automat,
setaţi opţiunea la Off.

U „Meniuri” la pagina 100

Imposibil de imprimat

o Verificaţi dacă imprimanta funcţionează.
Tipăriţi un model de verificare a duzelor.

U „Identificarea duzelor înfundate” la pagina 106

Dacă se imprimă un model de verificare a duzelor,
imprimanta nu funcţionează defectuos.

Verificaţi următoarele.

U „Imposibil de imprimat de la driverul impriman-
tei” la pagina 115

Dacă modelul de verificare a duzelor nu se imprimă
corect, este posibil ca imprimanta să necesite lucrări
de reparaţii.

Contactaţi distribuitorul sau serviciul de asistenţă
tehnică Epson.

Imposibil de imprimat de la driverul
imprimantei

o Cablul este conectat corect?
Asiguraţi-vă că este conectat ferm cablul de interfaţă
al imprimantei la borna corectă de pe computer şi la
imprimantă. De asemenea, asiguraţi-vă că acesta nu
este rupt sau îndoit. Dacă aveţi un cablu de rezervă,
încercaţi să îl utilizaţi pe acesta.

o Specificaţiile pentru cablul de interfaţă
corespund cu specificaţiile pentru computer?
Verificaţi dacă specificaţiile cablului de interfaţă co-
respund cu specificaţiile pentru imprimantă şi pentru
computer.

U „Tabel cu specificaţii” la pagina 139

o Este conectat direct la computer cablul de
interfaţă?
Dacă utilizaţi un dispozitiv de comutare a imprimantei
sau un cablu prelungitor între imprimantă şi compu-
ter, este posibil să nu reuşiţi să imprimaţi din cauza
acestei combinaţii. Conectaţi direct imprimanta şi
computerul cu ajutorul cablului de interfaţă şi verifi-
caţi dacă puteţi imprima normal.

o 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. În funcţie de hub-ul
pe care îl utilizaţi, funcţionarea imprimantei poate
deveni instabilă. Dacă sunteţi confruntat cu această
problemă, introduceţi cablul USB direct în portul USB
al computerului.

o Hub-ul USB este identificat corect?
Asiguraţi-vă că hub-ul USB este identificat corect de
computer. Dacă hubul USB este recunoscut corect,
deconectaţi toate huburile USB de la portul USB al
computerului şi apoi conectaţi conectorul de interfaţă
USB al imprimantei direct la portul USB al compute-
rului. Contactaţi producătorul hub-ului USB referitor
la funcţionarea acestuia.

o Este pictograma imprimantei afișată în
folderul Dispozitive și imprimante,
Imprimante sau Imprimante și faxuri
(Windows)?
Dacă pictograma imprimantei nu este afişată, driverul
imprimantei nu este instalat. Instalaţi driverul impri-
mantei.
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o Setarea pentru portul imprimantei
corespunde cu portul de conectare a
imprimantei? (Windows)
Verificaţi portul imprimantei.

Faceţi clic pe fila Porturi în ecranul Proprietăţi al dri-
verului imprimantei şi selectaţi opţiunea Se imprimă
la următoarele porturi.

❏ USB: USB xxx (x reprezintă numărul portului)
pentru conexiunea USB

❏ Reţea: Adresa IP corectă pentru conexiunea la
reţea

Dacă aceasta nu este indicată, driverul imprimantei
nu este instalat corespunzător. Ştergeţi şi reinstalaţi
driverul imprimantei.

U „Dezinstalarea driverului imprimantei” la pagi-
na 53

o Este adăugată imprimanta în lista de
imprimante? (Mac OS X)
Faceţi clic pe Meniu Apple, pe folderul Preferinţe
sistem şi apoi pe folderul Imprimare şi fax.

Dacă numele imprimantei nu apare, adăugaţi impri-
manta.

Nu puteţi tipări în mediul de reţea.

o Conectaţi imprimanta direct la computer
folosind un cablu USB, apoi încercaţi să
tipăriţi.
Dacă puteţi imprima prin USB, există anumite proble-
me în mediul reţelei. Consultaţi Network Guide (PDF).
Dacă nu puteţi imprima prin USB, consultaţi secţiunea
aferentă din Ghidul utilizatorului.

Imprimanta prezintă o eroare.

o Consultaţi mesajul de pe ecran.
U „Mesaje” la pagina 114

Imprimanta se opreşte din tipărire.

o Starea cozii de tipărire este Pauză?
(Windows)
Dacă opriţi tipărirea sau dacă imprimanta se opreşte
din tipărire din cauza unei erori, coada de tipărire intră
în starea Pauză. Tipărirea nu poate fi efectuată în
această stare.

Faceţi dublu clic pe pictograma imprimantei în folde-
rul Dispozitive și imprimante, Imprimante sau Im-
primante și faxuri; dacă imprimarea este în pauză,
deselectaţi Pauză imprimare în meniul Impri-
mantă.

o Este întreruptă starea de imprimare? (Mac OS
X)
Afişaţi ecranul care indică starea imprimantei şi veri-
ficaţi ca imprimarea să nu fie în pauză.

(1) În meniul Apple, faceţi clic pe Imprimare şi sca-
nare (sau pe Imprimare şi fax) şi apoi faceţi clic pe
Deschidere coadă de imprimare.

(2) Faceţi dublu clic pe imprimanta aflată în pauză.

(3) Efectuaţi clic pe Resume Printer.
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Problema dumneavoastră nu este
afişată în acest loc.

o Stabiliţi dacă problema este cauzată de
driverul imprimantei sau de aplicaţie.
(Windows)
Efectuaţi o tipărire de test din driverul imprimantei
astfel încât să puteţi stabili dacă este corectă cone-
xiunea între imprimantă şi computer şi dacă setările
parametrilor pentru driverul imprimantei sunt corec-
te.

(1) Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi că se află
în starea „pregătit” şi introduceţi o hârtie format A4
sau mai mare.

(2) Deschideți folderul Dispozitive și imprimante,
Imprimante și faxuri sau Imprimante.

(3) Efectuaţi clic cu butonul drept al mouse-ului pe
pictograma imprimantei dorite şi selectaţi Pro-
prietăţi.

(4) În fila General, faceţi clic pe butonul Imprimare
pagină de testare.

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 test nu este tipărită corect,
verificaţi din nou elementele de mai sus.

U „Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece
imprimanta nu funcţionează)” la pagina 115

Versiunea driverului („Driver Version”) indicată pe pa-
gina de test este versiunea driverului intern Windows.
Aceasta diferă de versiunea driverului de imprimantă
Epson pe care l-aţi instalat.

Imprimanta face zgomot ca şi 
cum ar tipări, dar nu se tipăreşte 
nimic

o Imprimanta nu a fost utilizată o perioadă
lungă de timp?
Dacă imprimanta nu a fost utilizată o perioadă lungă
de timp, duzele ar putea fi uscate şi înfundate. Dacă nu
aţi utilizat imprimanta pentru o perioadă îndelungată,
verificaţi capul de tipărire pentru a nu fi înfundat
înainte de a începe imprimarea. Efectuaţi curăţarea
capului în cazul în care capul de tipărire este înfundat.

U „Identificarea duzelor înfundate” la pagina 106

Calitatea imprimării/Materialele 
imprimate

Calitatea tipăririi este slabă,
neuniformă, prea deschisă sau prea
închisă.

o Duzele capului de tipărire sunt înfundate?
Dacă duzele sunt înfundate, unele dintre acestea nu
furnizează cerneală, iar calitatea tipăririi scade. Se ve-
rifică dacă duzele sunt înfundate.

U „Identificarea duzelor înfundate” la pagina 106

Efectuaţi curăţarea capului dacă duzele sunt înfunda-
te.

U „Curăţarea capului” la pagina 107

o A fost efectuată operaţiunea Print Head
Alignment (Alinierea capului de tipărire)?
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,
de asemenea, tipărite cu o aliniere greşită. Dacă liniile
verticale sunt aliniate greşit la imprimarea bidirecţio-
nală, efectuaţi Print Head Alignment (Alinierea capu-
lui de tipărire).

U „Corectarea alinierii greșite la imprimare (Alinie-
rea capului de tipărire)” la pagina 108

o Utilizaţi un cartuş de cerneală Epson original?
Această imprimantă a fost proiectată pentru a fi utili-
zată cu cartuşe de cerneală Epson. Dacă utilizaţi car-
tuşe de cerneală non-Epson, documentele tipărite se
pot murdări sau culoarea imaginii tipărite poate fi
modificată deoarece nivelul de cerneală rămasă nu
este detectat corect. Asiguraţi-vă că folosiţi un cartuş
de cerneală corespunzător.

o 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. Recomandăm utilizarea cartuşului de cer-
neală înainte de data expirării imprimată pe ambalaj
(în termen de şase luni de la instalarea în imprimantă).
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o Setările parametrului Media Type (Tip media)
sunt corecte?
Calitatea imprimării va fi afectată dacă hârtia încărcată
în prezent în imprimantă nu se potriveşte cu setarea
Media Type (Tip media) selectată în fila Main (Prin-
cipal) din driverul imprimantei (Windows) sau în ecra-
nul Imprimare (Mac OS X). Asiguraţi-vă că setarea
pentru tipul de suport corespunde cu hârtia încărcată
în imprimantă.

o Aţi selectat un mod de calitate inferior
(precum Speed (Viteză)) pentru calitatea
tipăririi?
Calitatea imprimării poate scădea dacă selectaţi
Speed (Viteză) pentru Print Quality (Calitate tipări-
re) sau efectuaţi setări Quality Options (Opţiuni ca-
litate) care acordă prioritate vitezei de la driverul im-
primantei. Dacă doriţi să îmbunătăţiţi calitatea im-
primării, selectaţi o setare care acordă prioritate ca-
lităţii.

o S-a efectuat operaţiunea de gestionare a
culorilor?
Efectuaţi operaţiunea de gestionare a culorilor.

U „Tipărire cu gestiunea culorilor” la pagina 92

o Aţi comparat rezultatul tipăririi cu imaginea
de pe monitorul de afişare?
Deoarece monitoarele şi imprimantele produc culo-
rile în moduri diferite, culorile tipărite nu corespund
întotdeauna perfect cu culorile de pe ecran.

o Imprimaţi cu PhotoEnhance (ajustare
automată a calităţii imprimării)?
PhotoEnhance îmbunătăţeşte la un nivel optim date-
le cărora le lipseşte un grad corespunzător de contrast
sau de saturaţie pentru rezultate clare la imprimare.
Drept rezultat, culorile din imaginile imprimate cu
PhotoEnhance pot să difere faţă de cele afişate pe
ecran.

U „Corectare automată culoare şi Imprimare foto-
grafii (PhotoEnhance)” la pagina 57

o Aţi imprimat o fotografie sau o altă imagine
color pe hârtie simplă?
Tipul de hârtie utilizat pentru imprimarea color are un
impact semnificativ asupra calităţii materialelor im-
primate. Alegeţi hârtia (inclusiv suporturi speciale şi
hârtie simplă) în funcţie de rezultatul urmărit.

o Aţi imprimat pe faţa greşită a hârtiei?
Suporturile speciale au verso (neimprimabil). Aşezaţi
faţa (imprimabilă) în sus.

Culoarea nu este exact aceeaşi ca la
altă imprimantă.

o Culorile diferă în funcţie de tipul de
imprimantă, datorită caracteristicilor
fiecărei imprimante.
Deoarece cernelurile, driverele de imprimantă şi pro-
filurile de imprimantă sunt dezvoltate separat pentru
fiecare model de imprimantă, culorile tipărite de alte
modele de imprimantă nu sunt exact la fel.

Aveţi posibilitatea de a obţine culori similare prin
aceeaşi metodă de reglare a culorilor sau prin aceleaşi
setări gamma, prin intermediul driverului impriman-
tei.

U „Tipărire cu gestiunea culorilor” la pagina 92

Rezultatul tipăririi nu este corect
poziţionat pe hârtie.

o Aţi specificat suprafaţa de tipărire?
Verificaţi suprafaţa de tipărire în setările parametrilor
aplicaţiei şi imprimantei.

o Este corectă setarea dimensiunii hârtiei?
Dacă setarea Paper Size (Format hârtie) din driverul
imprimantei şi dimensiunea hârtiei încărcate nu se
potrivesc, este posibil ca imprimarea să nu iasă acolo
unde doriţi sau ca o parte din aceasta să fie tăiată. În
acest caz, verificaţi setările de tipărire.

o Este înclinat suportul cu grafică fină sau
suportul de poster?
Dacă se selectează Off în System Administration -
Printer Settings - Paper Skew Check din meniul
Configurare, este posibil ca imprimarea să depăşească
zona imprimabilă, chiar dacă este înclinat suportul cu
grafică fină sau suportul de poster. Setaţi System Ad-
ministration - Printer Settings - Paper Skew Check
la On în meniul Configurare.

U „Meniuri” la pagina 100
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Liniile verticale sunt aliniate greşit.

o Capul de tipărire este aliniat greşit? (la
tipărirea bidirecţională)
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,
de asemenea, tipărite cu o aliniere greşită. Dacă liniile
verticale sunt aliniate greşit la imprimarea bidirecţio-
nală, efectuaţi Print Head Alignment (Alinierea capu-
lui de tipărire).

U „Corectarea alinierii greșite la imprimare (Alinie-
rea capului de tipărire)” la pagina 108

Suprafaţa imprimată a hârtiei este
uzată sau murdărită.

o Hârtia este prea groasă sau prea subţire?
Asiguraţi-vă că specificaţiile hârtiei sunt compatibile
cu imprimanta. Pentru informaţii despre tipurile de
suport şi setările corespunzătoare ale parametrilor
pentru imprimarea pe hârtie fabricată de alţi pro-
ducători sau despre utilizarea software-ului RIP, con-
sultaţi manualul livrat împreună cu hârtia sau contac-
taţi distribuitorul hârtiei ori producătorul programu-
lui RIP.

o Hârtia este şifonată sau îndoită?
Nu folosiţi hârtie veche sau hârtie cu îndoituri. Folosiţi
întotdeauna hârtie nouă.

o Hârtia este şifonată sau slăbită?
Foile tăiate devin şifonate sau slăbite din cauza mo-
dificărilor de temperatură sau umiditate care pot avea
ca rezultat incapacitatea imprimantei de a identifica
în mod corect formatul hârtiei. Îndreptaţi hârtia înain-
te de o încărca în imprimantă sau utilizaţi hârtie nouă.

o Este murdar interiorul imprimantei sau
rolele?
Dacă interiorul imprimantei sau rolele sunt murdare,
este posibil ca hârtia (inclusiv versoul) să se
murdărească la imprimare. Curăţaţi interiorul impri-
mantei şi rolele pentru a elimina orice urmă de
murdărie acumulată.

U „Curăţarea rolelor” la pagina 112

U „Curăţarea interiorului imprimantei” la pagi-
na 113

Hârtia este şifonată.

o 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, precum
hârtia subţire de la alţi producători, care necesită ma-
nipulare specială, consultaţi manualul livrat împreună
cu hârtia.

o La utilizarea suporturilor speciale
non-Epson, aţi efectuat procedura Paper
Configuration (Configurare hârtie)?
Înainte de imprimarea pe un alt tip de hârtie decât
suporturile speciale Epson, ajustaţi setările din fila
Paper Configuration (Configurare hârtie) a drive-
rului imprimantei pentru a se potrivi cu hârtia. Pentru
mai multe detalii, consultaţi secţiunea de ajutor pen-
tru driverul imprimantei din ecranul Paper Configu-
ration (Configurare hârtie).

Este furnizată prea multă cerneală.

o Setările parametrului Media Type (Tip media)
sunt corecte?
Asigurați-vă că setările Media Type (Tip media) pen-
tru driverul imprimantei se potrivesc cu tipul de hârtie
folosit. Cantitatea de cerneală care urmează să fie fur-
nizată este controlată în funcţie de tipul de suport.
Dacă setările parametrilor nu coincid cu hârtia
încărcată, este posibil să fie furnizată prea multă cer-
neală.

o Setarea pentru Color Density (Densitate
culoare) este corectă?
Reduceţi densitatea cernelii în ecranul Paper Confi-
guration (Configurare hârtie) al driverului impri-
mantei. Este posibil ca imprimanta să furnizeze prea
multă cerneală pentru anumite tipuri de hârtie. Pen-
tru mai multe detalii, consultaţi secţiunea de ajutor
pentru driverul imprimantei din ecranul Paper Con-
figuration (Configurare hârtie).

o Aţi scuturat cartuşul de cerneală înainte de
a-l instala în imprimantă?
Imprimanta utilizează cerneluri pe bază de pigmenţi,
care necesită amestecarea cernelii din cartuş înainte
de instalarea acestuia.

U „Înlocuirea cartuşelor de cerneală” la pagina 109
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La tipărirea fără margini apar
margini.

o Setările pentru datele de tipărire ale
aplicaţiei sunt corecte?
Asiguraţi-vă că setările parametrilor pentru hârtie
aplicaţiei sunt corecte, la fel şi setările parametrilor în
driverul imprimantei.

U „Imprimare fără margini” la pagina 66

o Setările pentru hârtie sunt corecte?
Asiguraţi-vă că setările pentru hârtia din imprimantă
corespund cu hârtia pe care o utilizaţi.

o Aţi modificat gradul de mărire?
Reglaţi gradul de mărire pentru tipărirea fără margini.
Este posibilă apariţia marginilor dacă setaţi gradul de
mărire la Min.

U „Imprimare fără margini” la pagina 66

o Hârtia este depozitată corect?
Hârtia se poate dilata sau contracta dacă nu este de-
pozitată corect, astfel încât vor apărea margini chiar
dacă este setată tipărirea fără margini. Consultaţi ma-
nualul livrat împreună cu hârtia pentru mai multe in-
formaţii despre metoda de depozitare.

o Utilizaţi hârtie care este compatibilă cu
tipărirea fără margini?
Hârtia care nu este compatibilă cu tipărirea fără mar-
gini se poate dilata sau contracta în timpul tipăririi,
astfel încât vor apărea margini chiar dacă este setată
tipărirea fără margini. Vă recomandăm să utilizaţi hâr-
tie compatibilă cu tipărirea fără margini.

U „Tabel cu suporturi speciale Epson” la pagi-
na 128

Încărcarea sau evacuarea hârtiei 
este imposibilă.

o Hârtia este încărcată în poziţia corectă?
Pentru informaţii despre poziţiile corecte de încărcare
a hârtiei, consultaţi indicaţiile de mai jos.

U „Încărcarea hârtiei” la pagina 25

Utilizaţi ghidajul de margine pentru suportul de hârtie
doar atunci când hârtia A3 sau cu o dimensiune mai
mare se înclină la alimentare.

U „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat cu
coli” la pagina 26

Dacă hârtia este încărcată corect, verificaţi starea hâr-
tiei pe care o utilizaţi.

o Hârtia este încărcată în direcţia corectă?
Încărcaţi foile tăiate vertical. Dacă hârtia nu este
încărcată cu orientarea corectă, imprimanta nu va re-
cunoaşte hârtia şi nu o va alimenta corect, ceea ce
duce la erori.

U „Încărcarea hârtiei” la pagina 25

o Hârtia este şifonată sau îndoită?
Nu folosiţi hârtie veche sau hârtie cu îndoituri. Folosiţi
întotdeauna hârtie nouă.

o Hârtia este umedă?
Nu folosiţi hârtie care este umedă. De asemenea, su-
porturile speciale Epson trebuie păstrate în pungă
până când doriţi să le utilizaţi. Dacă este lăsată afară o
perioadă de timp îndelungată, hârtia se şifonează şi se
umezeşte, astfel încât nu poate fi încărcată cores-
punzător.

o Hârtia este şifonată sau slăbită?
Foile tăiate devin şifonate sau slăbite din cauza mo-
dificărilor de temperatură sau umiditate care pot avea
ca rezultat incapacitatea imprimantei de a identifica
în mod corect formatul hârtiei. Îndreptaţi hârtia înain-
te de o încărca în imprimantă sau utilizaţi hârtie nouă.

o Hârtia este prea groasă sau prea subţire?
Asiguraţi-vă că specificaţiile hârtiei sunt compatibile
cu imprimanta. Pentru informaţii despre tipurile de
suport şi setările corespunzătoare ale parametrilor
pentru imprimarea pe hârtie fabricată de alţi pro-
ducători sau despre utilizarea software-ului RIP, con-
sultaţi manualul livrat împreună cu hârtia sau contac-
taţi distribuitorul hârtiei ori producătorul programu-
lui RIP.
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o Folosiţi imprimanta la temperatura normală
a camerei?
Hârtia specială Epson trebuie utilizată la temperatura
normală a camerei (temperatură: 15 – 25˚C, umiditate:
40 – 60%).

o Hârtia este blocată în imprimantă?
Deschideţi capacul imprimantei şi verificaţi dacă
există blocaje de hârtie sau obiecte străine în impri-
mantă. Dacă hârtia este blocată, consultaţi secţiunea
de mai jos şi îndepărtaţi hârtia blocată.

o Aţi lăsat tava frontală de alimentare manuală
deschisă la încărcarea rolei de hârtie?
Închideţi tava frontală de alimentare manuală şi
încărcaţi rola de hârtie.

o Este posibil ca suporturile cu grafică fină să fi
fost alimentate la un anumit unghi.
După introducerea suportului cu grafică fină, asigu-
raţi-vă că este aliniat capătul hârtiei cu linia de pe tava
frontală de alimentare manuală.

U „Încărcarea suporturilor cu grafică fină” la pagi-
na 27

o Aţi scos dispozitivul de blocare pentru
transport?
Dacă nu aţi făcut deja acest lucru, scoateţi dispozitivul
de blocare pentru transport care susţine în poziţie
tava frontală de alimentare manuală.

Nerespectarea instrucţiunii de scoatere a dispozitivu-
lui de blocare pentru transport poate cauza blocarea
hârtiei.

Hârtia din alimentatorul 
automat cu coli se blochează în 
timpul imprimării

Urmaţi instrucţiunile din ecranul panoului de control şi
scoateţi hârtia blocată urmând paşii de mai jos.

c Important:
Nu utilizaţi forţa. Încercarea de scoatere forţată a
hârtiei blocate poate deteriora imprimanta.

A Trageţi încet hârtia blocată din imprimantă.
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B Deschideţi capacul imprimantei şi scoateţi încet
hârtia blocată din imprimantă.

C După scoaterea hârtiei, închideți capacul
imprimantei și apăsați pe Resume.

D Dacă se afişează în continuare o eroare după ce
aţi finalizat Pasul 3, opriţi imprimanta şi apoi
reporniţi-o.

E Dacă nu reuşiţi să scoateţi hârtia, contactaţi
distribuitorul sau serviciul de asistenţă tehnică
Epson.

Suporturile cu grafică fină 
blocate

Urmaţi instrucţiunile din ecranul panoului de control şi
scoateţi hârtia blocată urmând paşii de mai jos.

A Scoateţi hârtia prin partea din faţă sau din spate
(indiferent care este mai uşoară).
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B Deschideţi capacul imprimantei şi scoateţi încet
hârtia blocată din imprimantă.

C După scoaterea hârtiei, închideți capacul
imprimantei și apăsați pe Resume.

D Dacă se afişează în continuare o eroare după ce
aţi finalizat Pasul 3, opriţi imprimanta şi apoi
reporniţi-o.

E Dacă nu reuşiţi să scoateţi hârtia, contactaţi
distribuitorul sau serviciul de asistenţă tehnică
Epson.

Suportul de poster blocat

Urmaţi instrucţiunile din ecranul panoului de control şi
scoateţi hârtia blocată urmând paşii de mai jos.

A Scoateţi hârtia prin partea din faţă sau din spate
(indiferent care este mai uşoară).
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B Deschideţi capacul imprimantei şi scoateţi încet
hârtia blocată din imprimantă.

C După scoaterea hârtiei, închideți capacul
imprimantei și apăsați pe Resume.

D Dacă se afişează în continuare o eroare după ce
aţi finalizat Pasul 3, opriţi imprimanta şi apoi
reporniţi-o.

E Dacă nu reuşiţi să scoateţi hârtia, contactaţi
distribuitorul sau serviciul de asistenţă tehnică
Epson.

Blocaj al rolei de hârtie

Urmaţi instrucţiunile din ecranul panoului de control şi
scoateţi hârtia blocată urmând paşii de mai jos.

A Tăiaţi hârtia la distanţă mică de alimentatorul
pentru role de hârtie şi de tava de ieşire.

B Scoateţi hârtia prin partea din faţă sau din spate
(indiferent care este mai uşoară).
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C Deschideţi capacul imprimantei şi scoateţi încet
hârtia blocată din imprimantă.

D După scoaterea hârtiei, închideți capacul
imprimantei și apăsați pe Resume.

E Dacă se afişează în continuare o eroare după ce
aţi finalizat Pasul 4, opriţi imprimanta şi apoi
reporniţi-o.

F Dacă nu reuşiţi să scoateţi hârtia, contactaţi
distribuitorul sau serviciul de asistenţă tehnică
Epson.

Altele

Ecranul panoului de control se stinge
mereu.

o Imprimanta este în modul repaus?
Modul de repaus se termină şi se restabileşte funcţio-
narea normală atunci când se primeşte o activitate de
imprimare sau se apasă pe orice buton (excluzând
butonul P) din panoul de control.

Cerneala colorată se consumă rapid
chiar dacă tipăriţi în modul alb-negru
sau dacă tipăriţi date de culoare
neagră.

o Cerneala colorată s-a consumat în timpul
procesului de curăţare a capului.
Toate duzele sunt curăţate în timpul curăţării capului,
utilizând cerneală de toate culorile. (Chiar dacă este
selectat modul Negru, la curăţare se consumă cer-
neală de toate culorile.)

U „Curăţarea capului” la pagina 107
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Anexe

Consumabile şi articole opţionale

Următoarele consumabile şi articole opţionale pot fi utilizate împreună cu această imprimantă. (Actualizate la nivelul
lunii ianuarie 2015)

Pentru cele mai noi informaţii, consultaţi situl web Epson.

Cartuşe de cerneală*

Nume model Denumirea produsului Numărul pro-
dusului

SC-P800 Cartuşe de cerneală (80 ml) Photo Black (Negru foto) T8501

Cyan T8502

Vivid Magenta (Magenta intens) T8503

Yellow (Galben) T8504

Light Cyan (Cyan deschis) T8505

Vivid Light Magenta (Magenta intens deschis) T8506

Light Black (Negru deschis) T8507

Matte Black (Negru mat) T8508

Light Light Black (Negru foarte deschis) T8509

SC-P807 Cartuşe de cerneală (80 ml) Photo Black (Negru foto) T8531

Cyan T8532

Vivid Magenta (Magenta intens) T8533

Yellow (Galben) T8534

Light Cyan (Cyan deschis) T8535

Vivid Light Magenta (Magenta intens deschis) T8536

Light Black (Negru deschis) T8537

Matte Black (Negru mat) T8538

Light Light Black (Negru foarte deschis) T8539
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Nume model Denumirea produsului Numărul pro-
dusului

SC-P808 Cartuşe de cerneală (80 ml) Photo Black (Negru foto) T8511

Cyan T8512

Vivid Magenta (Magenta intens) T8513

Yellow (Galben) T8514

Light Cyan (Cyan deschis) T8515

Vivid Light Magenta (Magenta intens deschis) T8516

Light Black (Negru deschis) T8517

Matte Black (Negru mat) T8518

Light Light Black (Negru foarte deschis) T8519

* Epson vă recomandă să utilizaţi doar cartuşe de cerneală originale Epson. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea pentru
cerneluri care nu sunt cerneluri originale Epson. Utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson poate cauza defecte
care nu sunt acoperite de garanţiile Epson, în unele cazuri putând chiar să afecteze comportamentul imprimantei. Este posibil ca
informaţiile referitoare la nivelul cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson să nu fie afişate; utilizarea cernelurilor care nu
sunt cerneluri originale Epson este înregistrată pentru o posibilă utilizare în asistenţa de service.

Altele

Denumirea produsului Numărul
produsului

Note

Suporturi speciale Epson U „Tabel cu suporturi speciale Epson” la pagina 128

Maintenance cartridge T5820 Este identic cu cartuşul de întreţinere livrat împreună cu
imprimanta.

Roll Paper Unit (Unitate pentru role de hârtie) C12C811431 Aceasta reprezintă unitatea şi axul care se utilizează la
încărcarea rolei de hârtie.

Suporturi compatibile

Următoarele suporturi pot fi utilizate împreună cu această imprimantă. (Actualizate la nivelul lunii ianuarie 2015)

Vă recomandăm să folosiţi următoarele tipuri de suporturi speciale Epson pentru rezultate de înaltă calitate.

Notă:
Pentru informaţii despre tipurile de suport şi setările de parametri corespunzătoare pentru imprimarea pe un alt tip de
hârtie decât suporturile speciale Epson sau despre utilizarea software-ului de procesare pentru imagini raster (RIP),
consultaţi manualul livrat împreună cu hârtia sau contactaţi distribuitorul hârtiei ori producătorul programului RIP.

Disponibilitatea hârtiei diferă în funcţie de locaţie. Pentru cele mai recente informaţii privind hârtia disponibilă în
regiunea dvs., contactaţi serviciul de asistenţă tehnică Epson.

Secţiunea următoare prezintă semnificaţia fiecărui element şi a elementelor marginale pentru tabel.

❏ Profil ICC: Indică profilul ICC al tipului de suport. Numele de fişier al profilului este utilizat ca nume al profilului
în driverul imprimantei sau în aplicaţie.
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❏ Media Type (Tip media): descrie tipul de suport selectat în driverul imprimantei.

❏ Format: Indică formatul foilor tăiate sau lăţimea rolei de hârtie.

❏ Capacitate: descrie numărul de foi care pot fi încărcate în alimentatorul automat cu coli. Doar pentru foi tăiate.

❏ Sursă: descrie sursa de la care se încarcă hârtia.

❏ Nucleu: descrie dimensiunea nucleului rolei de hârtie.

❏ Fără margini: Indică dacă este disponibilă tipărirea fără margini.

❏ Cerneală neagră: o abreviere a tipului de cerneală neagră acceptat de către suport. PK: Negru foto/MK: Negru
mat

Tabel cu suporturi speciale Epson

Coli tăiate

Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium)
Profil ICC: SC-P800 Series Epson Premium Glossy.icc

Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără mar-
gini

Cer-
neală
neagră

Epson Premium Glossy 13 × 18 cm (5 × 7 in) 30 Alimentator automat cu
coli

✓ PK

10 × 15 cm (4 × 6 in)

A4

Dimensiune lată de
16:9 (102 × 181
mm) *

20

A3 10

A3+

A2 1

* Este posibil să nu fie disponibilă în funcţie de regiunea de achiziţionare.

Photo Paper Glossy
Profil ICC: SC-P800 Series Photo Paper Glossy.icc

Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără mar-
gini

Cer-
neală
neagră

Photo Paper Glossy 13 × 18 cm (5 × 7 in) 30 Alimentator automat cu
coli

✓ PK

10 × 15 cm (4 × 6 in)

A4
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Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium)
Profil ICC: SC-P800 Series Epson Premium Semigloss.icc

Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără mar-
gini

Cer-
neală
neagră

Epson Premium Semigloss 10 × 15 cm (4 × 6 in) 30 Alimentator automat cu
coli

✓ PK

A4 30

A3 10

A3+

A2 1

Archival Matte Paper (Hârtie mată pentru arhivare)
Profil ICC: SC-P800 Series Epson Archival Matte.icc

Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără mar-
gini

Cer-
neală
neagră

Epson Archival Matte A4 30 Alimentator automat cu
coli

✓ MK

A3 10

A3+

A2 1

Matte Paper Heavy-weight (Hârtie mată – greutate mare)
Profil ICC: SC-P800 Series Epson Archival Matte.icc

Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără mar-
gini

Cer-
neală
neagră

Epson Archival Matte A4 30 Alimentator automat cu
coli

✓ MK

A3 10

A3+

Photo Quality Inkjet Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală)
Profil ICC: SC-P800 Series Standard.icc
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Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără mar-
gini

Cer-
neală
neagră

Epson Photo Quality Ink Jet A4 60 Alimentator automat cu
coli

- MK

A3 50

A3+

A2 10

Watercolor Paper - Radiant White (Hârtie pentru acuarele – alb radiant)
Profil ICC: SC-P800 Series Watercolor Paper-Radiant White.icc

Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără mar-
gini

Cer-
neală
neagră

Watercolor Paper - Ra-
diantWhite

A3+ 1 Alimentare manuală
frontală (suporturi cu
grafică fină)

✓ MK

Velvet Fine Art Paper (Hârtie fină catifelată pentru lucrări artistice)
Profil ICC: SC-P800 Series VelvetFineArtPaper.icc

Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără margi-
ni

Cer-
neală
ne-
agră

Velvet Fine Art Paper A3 1 Alimentare manuală
frontală (suporturi cu
grafică fină)

✓ MK

A3+

A2

UltraSmooth Fine Art Paper (Hârtie ultra-netedă şi fină pentru lucrări artistice)
Profil ICC: SC-P800 Series UltraSmooth FineArt Paper.icc

Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără margi-
ni

Cer-
neală
ne-
agră

UltraSmooth Fine Art Paper A3+ 1 Alimentare manuală
frontală (suporturi cu
grafică fină)

✓ MK

A2 -

Epson Proofing Paper White Semimatte
Profil ICC: SC-P800 Series Epson Proofing Paper White Semi-matte.icc
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Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără mar-
gini

Cer-
neală
neagră

Epson Proofing Paper Whi-
te Semi-matte

A3+ 1 Alimentator automat cu
coli

✓ PK

Premium Ink Jet Plain Paper (Hârtie normală calitate premium pentru imprimantă cu jet de cerneală)
Profil ICC: SC-P800 Series Standard.icc

Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără mar-
gini

Cer-
neală
neagră

plain papers (hârtii norma-
le)

A4 80 Alimentator automat cu
coli

- PK/MK

Bright White Inkjet Paper (Hârtie albă strălucitoare pentru imprimantă cu jet de cerneală)
Profil ICC: SC-P800 Series Standard.icc

Tip suport (driver de im-
primantă)

Format Capacitate Sursă Fără mar-
gini

Cer-
neală
neagră

plain papers (hârtii norma-
le)

A4 80 Alimentator automat cu
coli

- PK/MK

Rulou de hârtie

Toate metodele de încărcare a hârtiei sunt pentru rolele de hârtie.

U „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32

Premium Glossy Photo Paper (250) (Hârtie foto lucioasă premium (250))
Profil ICC: SC-P800 Series Epson Premium Glossy.icc

Tip suport (driver de imprimantă) Format Nucleu Fără margini Cerneală
neagră

Epson Premium Glossy 406 mm/16" 3 inci ✓ PK

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Hârtie foto semi-lucioasă premium (250))
Profil ICC: SC-P800 Series Epson Premium Semigloss.icc

Tip suport (driver de imprimantă) Format Nucleu Fără margini Cerneală
neagră

Epson Premium Semigloss 406 mm/16" 3 inci ✓ PK

Premium Luster Photo Paper (260) (Hârtie foto premium cu lustru (260))
Profil ICC: SC-P800 Series Epson Premium Luster.icc
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Tip suport (driver de imprimantă) Format Nucleu Fără margini Cerneală
neagră

Epson Premium Luster 329 mm (A3+) 3 inci ✓ PK

406 mm/16"

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Hârtie foto semi-mată premium (260))
Profil ICC: SC-P800 Series Epson Premium Semigloss.icc

Tip suport (driver de imprimantă) Format Nucleu Fără margini Cerneală
neagră

Epson Premium Semigloss 406 mm/16" 3 inci ✓ PK

Enhanced Matte Paper (Hârtie mată îmbunătăţită)
Profil ICC: SC-P800 Series Archival Matte.icc

Tip suport (driver de imprimantă) Format Nucleu Fără margini Cerneală
neagră

Epson Archival Matte 432 mm/17" 3 inci ✓ MK

Hârtii utilizabile disponibile în comerţ

Secţiunea următoare afişează specificaţiile hârtiei non-Epson acceptate de această imprimantă.

c Important:
❏ Nu folosiţi hârtie şifonată, uzată, ruptă sau murdară.

❏ Deşi imprimanta vă permite să încărcaţi şi să alimentaţi hârtie simplă şi hârtie reciclată fabricată de alte
companii în condiţiile respectării specificaţiilor de mai jos, Epson nu garantează pentru calitatea tipăririi.

❏ Deşi imprimanta vă permite să încărcaţi şi să alimentaţi tipuri de hârtie fabricate de alte companii în condiţiile
respectării specificaţiilor de mai jos, Epson nu garantează pentru alimentarea hârtiei şi pentru calitatea tipăririi.
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Plain Paper

Foi tăiate (grosime a hârtiei de la 0,08 la 0,11 mm (de la 64 la 90 g/m2))

Tipuri de suport pentru
driver

Format Număr de foi Metodă de
încărcare

Fără margi-
ni

Tip de cer-
neală

Consultaţi manualul furni-
zat împreună cu hârtia şi
ajustaţi setările după cum
este necesar.

A6 Grosime totală
de până la 12
mm

Alimentator auto-
mat cu coli

- PK/MK

A5

B5

A4

Letter

Legal Grosime totală
de până la 5 mm

B4

A3

A2

Dimensiuni nes-
tandard

l: de la 89 la 431,8
mm

L: de la 127 la 950
mm*

* Lungimea maximă pe care o puteţi seta în driverul imprimantei este de 3276,7 mm.
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Hârtie groasă

Foi tăiate (grosime a hârtiei de la 0,29 la 0,7 mm)

Tipuri de suport pentru
driver

Format Număr de foi Metodă de
încărcare

Fără margi-
ni

Tip de cer-
neală

Consultaţi manualul furni-
zat împreună cu hârtia şi
ajustaţi setările după cum
este necesar.

A4 1 Tavă frontală de ali-
mentare manuală
(suporturi cu gra-
fică fină)

✓*1 PK/MK

Letter

Legal -

Half Letter

28 × 43 cm (11 ×
17 in)

✓*1

43 × 56 cm (17 ×
22 in)

JIS B4 -

JIS B3

254 × 305 mm (10
× 12 in)

✓*1

A3

A3+

279 × 356 mm (11
× 14 in)

30 × 30 cm (12 ×
12 in)

-

36 × 43 cm (14 ×
17 in)

41 × 51 cm (16 ×
20 in)

✓*1

A2

Dimensiuni nes-
tandard

l: de la 203,2 la
431,8 mm

L: de la 254 la 950
mm*2

*1 Este posibil să nu fie disponibilă în funcţie de suportul utilizat. Contactaţi producătorul suportului pentru mai multe detalii.

*2 Lungimea maximă pe care o puteţi seta în driverul imprimantei este de 3276,7 mm.
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Foi tăiate (grosime a hârtiei de la 1,2 la 1,5 mm)

Tipuri de suport pentru
driver

Format Număr de foi Metodă de
încărcare

Fără margi-
ni

Tip de cer-
neală

Consultaţi manualul furni-
zat împreună cu hârtia şi
ajustaţi setările după cum
este necesar.

A4 1 Tavă frontală de ali-
mentare manuală
(suport de poster)

- PK/MK

Letter

Legal

Half Letter

28 × 43 cm (11 ×
17 in)

43 × 56 cm (17 ×
22 in)

JIS B4

JIS B3

254 × 305 mm (10
× 12 in)

A3

A3+

279 × 356 mm (11
× 14 in)

30 × 30 cm (12 ×
12 in)

36 × 43 cm (14 ×
17 in)

41 × 51 cm (16 ×
20 in)

A2

Dimensiuni nes-
tandard

l: de la 203,2 la
431,8 mm

L: de la 254 la 594
mm*

* Lungimea maximă pe care o puteţi seta în driverul imprimantei este de 3276,7 mm.
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Rulou de hârtie

Grosime hârtie: de la 0,25 la 0,7 mm

Tipuri de suport pentru dri-
ver

Format Dimensiune nucleu
rolă

Fără margini Tip de cer-
neală

Consultaţi manualul furnizat
împreună cu hârtia şi ajustaţi
setările după cum este necesar.

Lăţime de la 13 la 17
inchi

l: de la 329 la 431,8 mm

L: de la 55 la 1117,6
mm*2

2 inchi/3 inchi ✓*1 PK/MK

*1 Puteţi să specificaţi şi să efectuaţi imprimarea fără margini; totuşi, calitatea imprimării poate scădea sau este posibil să apară
margini din cauza extinderii sau a contractării hârtiei.

*2 Lungimea maximă pe care o puteţi seta în driverul imprimantei este de 15000 mm.
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Note privind mutarea şi
transportul

Reţineţi următoarele observaţii la mutarea sau
transportarea imprimantei.

c Important:
❏ Prindeţi doar de locurile special prevăzute

pentru ridicare; în caz contrar, imprimanta se
poate deteriora.

❏ Mutaţi şi transportaţi imprimanta cu
cartuşele de cerneală instalate. Nu îndepărtaţi
cartuşele de cerneală; în caz contrar, există
riscul ca duzele să se înfunde, împiedicând
astfel tipărirea, sau ca cerneala să se scurgă.

Pregătirea mutării imprimantei

Această secţiune explică modul de mutare a
imprimantei pe o distanţă scurtă, cum ar fi la acelaşi etaj.

A Porniţi imprimanta, aşteptaţi o anumită
perioadă şi apoi opriţi-o.

Capul de tipărire se deplasează la poziţia de fixare
a capacelor.

c Important:
Dacă deconectaţi cablul de alimentare de la
priza electrică în timp ce imprimanta este
pornită, capul de tipărire nu se deplasează la
poziţia de fixare a capacelor. Asiguraţi-vă că
opriţi imprimanta utilizând butonul P.

B Scoateţi următoarele articole de pe imprimantă.

❏ Cablu de alimentare

❏ Cablu de interfaţă

❏ Suport

❏ Unitate opţională pentru role de hârtie

Scoateţi unitatea opţională pentru role de hârtie
efectuând procedura de instalare în ordine
inversă.

U „Ataşarea unităţii pentru role de hârtie” la
pagina 32

Pregătirea imprimantei pentru 
transport

Pentru a proteja imprimanta împotriva şocului şi a
vibraţiilor la transport, ataşaţi material de protecţie la
imprimantă utilizând bandă disponibilă în comerţ şi
reambalaţi-o în acelaşi mod în care a fost ambalată la
achiziţionare.

Asiguraţi-vă că pregătiţi anticipat benzi uşor de
îndepărtat (bandă de mascare etc.). Este posibil ca
anumite tipuri de benzi să fie dificil de îndepărtat dacă se
lasă ataşate pentru o perioadă îndelungată. Îndepărtaţi
imediat ce se finalizează transportul.

A Consultaţi secţiunea anterioară, „Pregătirea
mutării imprimantei”, pentru fixarea capacului
capului de tipărire şi scoaterea articolelor de pe
imprimantă.

B Apăsaţi pe capacul frontal.

Capacul frontal se deschide automat atunci când
este apăsat.

C Dacă aţi modificat unghiul panoului de control,
apăsaţi-l şi readuceţi-l în poziţia iniţială.
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D Plasaţi bandă disponibilă în comerţ pe materialul
de protecţie în vederea transportului şi apoi
fixaţi-l în orificiul inferior de pe tava frontală de
alimentare manuală.

E Închideţi capacul frontal şi fixaţi-l cu bandă
disponibilă în comerţ etc.

F Menţinând imprimanta la un nivel plan,
ambalaţi-o în polistiren expandat sau într-un alt
material de protecţie şi aşezaţi-o în cutie.

Note înainte de reutilizarea 
imprimantei

Înainte de a utiliza imprimanta pentru prima dată după
mutare sau transport, verificaţi să nu fie înfundat capul
de tipărire.

U „Identificarea duzelor înfundate” la pagina 106
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Tabel cu specificaţii

Specificaţii ale imprimantei

Metodă de tipărire Cu jet de cerneală la cerere

Configuraţie duze Negru: 180 de duze x 3 culori (Negru
foto, Negru mat, Negru deschis, Ne-
gru foarte deschis)

Color: 180 de duze x 5 (Galben, Cyan
deschis, Magenta intens deschis,
Magenta intens, Cyan)

Rezoluţie (ma-
ximă)

2880 × 1440 dpi

Cod de control ESC/P raster (comenzi secrete)

ESC/P-R

Metodă de alimen-
tare a hârtiei

Alimentare prin fricţiune

Temperatură În stare de funcţionare: de la 10 la 35
˚C

La depozitare (înainte de despache-
tare):
de la -20 la 60 ˚C (în termen de 120
de ore la 60 ̊ C, în termen de o lună la
40 ˚C)

La depozitare (după despachetare):
de la -20 la 40 ̊ C (în termen de o lună
la 40 ˚C)

Umiditate În funcţionare: de la 20 la 80 % (fără
condensare)

La depozitare (înainte de despache-
tare): de la 5 la 85 % (fără conden-
sare)

La depozitare (după despachetare):
de la 5 la 85 % (fără condensare)

Specificaţii ale imprimantei

Dimensiuni exter-
ne

Dimensiuni pentru depozitare: (L)
684 × (A) 376 × (Î) 250 mm

Dimensiuni normale: (L) 684 × (A)
963 × (Î) 550 mm

Atunci când sunt ataşate articole
opţionale

Dimensiuni pentru depozitare: (L)
684 × (A) 586 × (Î) 286 mm

Dimensiuni normale: (L) 684 × (A)
769 × (Î) 286 mm

Greutate Aprox. 19,5 kg

(fără cartuşe de cerneală)

Interfaţă USB cu viteză ridicată x 1 (pentru
conectare la computere)

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX*1

IEEE802.11b/g/n

*1 Utilizaţi un cablu pereche torsadată ecranat (Categoria 5 sau
mai mare).

Specificaţii electrice

Model de
100-120 V

Model de
220-240 V

Interval tensiune de in-
trare

c.a. de
90-132 V

c.a. de
198-264 V

Plajă de frecvenţă nomi-
nală

50 - 60 Hz

Interval frecvenţă de in-
trare

49,5 - 60,5 Hz

Curent nominal 0,6 A 0,3 A

Consum de
energie

Impri-
mare

Aprox. 21 W

Mod
pregăti
t

Aprox. 5,8 W

Modul
repaus

Aprox. 1,8 W

Oprit Aprox. 0,3 W Aprox. 0,5 W
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Reţea

LAN fără
fir

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Securitate: Compatibilitate WPA-PSK
(TKIP/AES) WPA2, WEP
(64/128 de biţi)

Bandă de frec-
venţă:

2,4 GHz

Mod comuni-
care:

Infrastructură, ad-hoc*1

Wi-Fi Direct*2

LAN cu
fir

Standard: Ethernet 100BASE-TX/10
BASE-T

*1: IEEE802.11n nu este acceptat.

*2: IEEE802.11b şi IEEE802.11n nu sunt acceptate.

Specificaţii cerneală

Tip Cartuşe de cerneală specială

Cerneală pe bază
de pigmenţi

Negru: Photo Black (Negru foto),
Matte Black (Negru mat), Light
Black (Negru deschis), Light Light
Black (Negru foarte deschis)

Color: Yellow (Galben), Cyan, Light
Cyan (Cyan deschis), Vivid Magenta
(Magenta intens), Vivid Light Ma-
genta (Magenta intens deschis)

A se utiliza înainte
de

Consultaţi data imprimată pe am-
balaj şi pe cartuş (la temperatură
normală)

Expirarea garanţiei
calităţii tipăririi

Şase luni (după instalarea în impri-
mantă)

Temperatură Dezinstalată:
de la -20 la 40 ̊ C (în termen de o lună
la 40 ˚C)

Instalată:
de la -20 la 40 ̊ C (în termen de o lună
la 40 ˚C)

Atunci când este ambalată pentru
transport:
de la -20 la 60 ̊ C (în termen de o lună
la 40 ̊ C, în termen de 72 de ore la 60
˚C)

Dimensiuni exte-
rioare cartuş

l 30 x L 93 x Î 70 mm

c Important:
❏ Cerneala îngheaţă dacă este depozitată la o

temperatură de -10 ˚C o perioadă
îndelungată. În cazul în care cerneala
îngheaţă, ţineţi cartuşul de cerneală la
temperatura camerei (25 ̊ C, fără condensare)
timp de cel puţin trei ore înaintea utilizării.

❏ Nu reîncărcaţi cartuşele cu cerneală.

Sisteme de operare acceptate

Windows Vista/Windows Vista x64
Windows 7/Windows 7 x64
Windows 8/Windows 8 x64
Windows 8.1/Windows 8.1 x64
Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x

Standarde şi aprobări

Model SUA:

Siguranţă UL60950-1

CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1

EMC FCC partea 15, subpartea B, Clasa B

CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clasa B (CAN
ICES-3(B)/NMB-3(B))

Acest echipament conţine următorul modul fără fir.

- Producător: ASKEY Computer Corp.

- Tip: WLU6117-D69 (WLU6117-D69 (RoHS))

Acest produs respectă normele FCC, partea a 15-a şi
secţiunea RSS-210 din normele IC.

Epson nu poate accepta răspunderea pentru
neîndeplinirea obligaţiei de respectare a cerinţelor de
protecţie care derivă dintr-o modificare nerecomandată
a produsului.

Pentru a preîntâmpina interferenţele radio asupra
serviciului pentru care se oferă licenţă, acest dispozitiv
este destinat utilizării în interior şi la distanţă faţă de
ferestre pentru un nivel maxim de ecranare.
Echipamentul (sau antena sa transmiţătoare) care este
instalat în exterior face obiectul acordării unei licenţe.
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Acest dispozitiv respectă normele FCC, partea a 15-a.
Funcţionarea face obiectul următoarelor două condiţii:
(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe
dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferenţe primite, inclusiv interferenţele care pot
cauza o funcţionare nedorită.

Acest dispozitiv respectă standardele RSS scutite de
licenţă ale Industry Canada. Funcţionarea face obiectul
următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv nu
poate cauza interferenţe şi (2) acest dispozitiv trebuie să
accepte orice interferenţe, inclusiv interferenţele care
pot cauza o funcţionare nedorită a sa.

Acest echipament a fost testat şi se consideră că respectă
limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, în
conformitate cu normele FCC, partea a 15-a. Aceste
limite sunt proiectate să ofere o protecţie rezonabilă
împotriva interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie
rezidenţială. Acest echipament generează, utilizează şi
poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este
instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile,
poate cauza interferenţe dăunătoare comunicaţiilor
radio. Totuşi, nu există nicio garanţie că nu se vor
produce interferenţe într-o anumită instalaţie. Dacă
acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare
recepţiei radio sau de televiziune, care se pot determina
prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul
este încurajat să încerce să corecteze interferenţele prin
una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau reamplasarea antenei receptoare.

- Mărirea spaţiului de separare dintre echipament şi
receptor.

- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit
diferit de cel la care este conectat receptorul.

- Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.

Model european:

Directiva pen-
tru echipa-
mente de joasă
tensiune
2006/95/EC

EN60950-1

EN62311

Directiva CEM
2004/108/CE

EN55022 Clasa B

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN55024

Directiva
R&TTE 1999/5/
CE

EN300 328

EN301 489-1

EN301 489-17

EN60950-1

EN50566

Pentru utilizatorii europeni:

Prin prezenta, noi, Seiko Epson Corporation, declarăm
că acest echipament este conform cu cerinţele esenţiale
şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Pentru utilizare doar în Irlanda, Marea Britanie,
Austria, Germania, Liechtenstein, Elveţia, Franţa,
Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania,
Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Cipru,
Grecia, Slovenia, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia,
Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia,
Malta şi Croaţia.

În Franţa se permite doar utilizarea în interior. Dacă se
utilizează în afara propriilor incinte, este necesară o
autorizaţie generală în Italia.

Epson nu poate accepta răspunderea pentru
neîndeplinirea obligaţiei de respectare a cerinţelor de
protecţie care derivă dintr-o modificare nerecomandată
a produselor.

Model pentru Australia, Noua Zeelandă

CEM: AS/NZS CISPR 22, Clasa B

Radio: AS/NZS 4268

FEM: EN 62209-2
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De unde puteţi obţine
ajutor

Site-ul Web de asistenţă
tehnică

Site-ul Web Epson pentru asistenţă tehnică vă oferă
ajutor pentru probleme care nu se pot rezolva utilizând
informaţiile de depanare din documentaţia produsului.
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 produsul dvs. Epson nu funcţionează în mod
corespunzător şi nu puteţi rezolva problema cu ajutorul
informaţiilor de depanare incluse în documentaţia
produsului, contactaţi serviciile de asistenţă tehnică
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 a produsului
(Selectaţi Despre, Informaţii versiune sau opţiuni
similare 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 (SUA) sau (905) 709-9475
(Canada), 6 - 18, ora coastei Pacificului, de luni până
vineri. Programul de asistenţă este supus modificărilor
fără înştiinţare prealabilă. Este posibil să se aplice taxe
speciale sau pentru convorbiri interurbane.

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 
Taiwan

Contactele pentru informaţii, asistenţă şi servicii sunt:

World Wide Web (http://
www.epson.com.tw)

Sunt disponibile informaţii privind specificaţiile
produselor, drivere pentru descărcare şi solicitări
privind produsele.

Oficiul de asistenţă Epson
(Telefon: +0800212873)

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
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Centru de servicii de reparare:

Număr de
telefon

Număr de
fax

Adresă

02-23416969 02-23417070 No.20, Beiping E. Rd.,
Zhongzheng Dist., Tai-
pei City 100, Taiwan

02-27491234 02-27495955 1F., No.16, Sec. 5, Nan-
jing E. Rd., Songshan
Dist., Taipei City 105,
Taiwan

02-32340688 02-32340699 No.1, Ln. 359, Sec. 2,
Zhongshan Rd., Zhon-
ghe City, Taipei County
235, Taiwan

039-605007 039-600969 No.342-1, Guangrong
Rd., Luodong Towns-
hip, Yilan County 265,
Taiwan

038-312966 038-312977 No.87, Guolian 2nd Rd.,
Hualien City, Hualien
County 970, Taiwan

03-4393119 03-4396589 5F., No.2, Nandong Rd.,
Pingzhen City, Taoyuan
County 32455, Taiwan
(R.O.C.)

03-5325077 03-5320092 1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1,
Jingguo Rd., North
Dist., Hsinchu City 300,
Taiwan

04-23011502 04-23011503 3F., No.30, Dahe Rd.,
West Dist., Taichung Ci-
ty 40341, Taiwan
(R.O.C.)

04-23805000 04-23806000 No.530, Sec. 4, Henan
Rd., Nantun Dist., Tai-
chung City 408, Taiwan

05-2784222 05-2784555 No.463, Zhongxiao Rd.,
East Dist., Chiayi City
600, Taiwan

06-2221666 06-2112555 No.141, Gongyuan N.
Rd., North Dist., Tainan
City 704, Taiwan

07-5520918 07-5540926 1F., No.337, Minghua
Rd., Gushan Dist., Kaoh-
siung City 804, Taiwan

07-3222445 07-3218085 No.51, Shandong St.,
Sanmin Dist., Kaoh-
siung City 807, Taiwan

Număr de
telefon

Număr de
fax

Adresă

08-7344771 08-7344802 1F., No.113, Shengli Rd.,
Pingtung City, Ping-
tung County 900, Tai-
wan

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).

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
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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.

Oficiul de asistenţă 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
Vietnam

Ajutor pentru utilizatorii din 
Indonezia

Contactele pentru informaţii, asistenţă şi servicii sunt:

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
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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

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
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❏ 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

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)

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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