Q
PL Rozpocznij tutaj

SK Prvé kroky

CS Začínáme

RO Începeţi aici

HU Itt kezdje

HE

O Nie należy otwierać opakowania butelki z tuszem, dopóki wszystko
nie zostanie przygotowane do napełnienia zbiornika z tuszem.
Butelka z tuszem jest pakowana próżniowo, aby zachowała
niezawodność.
O Nawet jeśli niektóre butelki z tuszem są wgniecione, jakość i ilość
tuszu jest gwarantowana i można ich bezpiecznie używać.
O Obal nádobky s inkoustem otevřete až bezprostředně před plněním
zásobníku inkoustu. Nádobka s inkoustem je vakuově zabalena pro
zachování spolehlivosti.
O I kdyby některé nádobky s inkoustem byly promáčknuté, kvalita i
množství inkoustu jsou zaručené a lze je bez obav použít.

התחל כאן

O Addig ne bontsa fel a tintapalackokat, amíg nem akarja vele
feltölteni a tintatartályt. A tintapalack a megbízhatóság érdekében
vákuumcsomagolt.
O A tinta minősége és mennyisége még horpadt tintapatronok
esetén is garantált, így azok biztonságosan használhatók.
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Otvorte.
Deschideţi.

c

Nejdříve si přečtěte

 בקבוק הדיו ארוז.אין לפתוח את אריזת בקבוק הדיו עד שתהיה מוכן למילוי מכל הדיוO O

Tato tiskárna vyžaduje pečlivou manipulaci s inkoustem. Při plnění nebo
doplňování zásobníků může dojít k postříkání inkoustem. Inkoust z oděvů
nebo osobních předmětů pravděpodobně nebude možné odstranit.

 וניתן, האיכות והכמות של הדיו לא ייפגעו,גם אם יש גומות במספר בקבוקי דיוO O
.להשתמש בהם בבטחה

Először olvassa el ezt

O Folosiţi sticlele de cerneală livrate împreună cu imprimanta.
O Epson nu poate garanta calitatea sau siguranţa funcţională a cernelii
neoriginale. Folosirea cernelii neoriginale poate duce la producerea
unor defecţiuni care nu sunt acoperite de garanţiile Epson.
O Culoarea din rezervorul de cerneală trebuie să corespundă cu
culoarea de cerneală pe care doriţi să o reumpleţi.

Kabel USB należy podłączyć
dopiero po wyświetleniu takiego
polecenia.

Najprv si prečítajte
Táto tlačiareň vyžaduje opatrné zaobchádzanie s atramentom. Pri napĺňaní
zásobníkov atramentu môže dôjsť k postriekaniu atramentom. Ak sa
atrament dostane na oblečenie alebo osobné veci, nemusí sa dať odstrániť.

Nepřipojujte kabel USB, dokud
k tomu nebudete vyzváni.

Citiţi mai întâi aceste instrucţiuni

Ne csatlakoztassa az USB-kábelt,
amíg erre utasítást nem kap.

Această imprimantă necesită manipularea cu atenţie a cernelii. Cerneala se
poate vărsa în timp ce umpleţi sau reumpleţi rezervoarele cu cerneală. În
cazul în care cerneala vă pătează hainele sau lucrurile, este posibil să nu mai
iasă la spălat.
קרא זאת תחילה
 הדיו עלול להינתז בעת מילוי מכלי הדיו או מילוים.מדפסת זאת מחייבת טיפול זהיר בדיו

.השתמש בבקבוקי הדיו שהגיעו עם המוצר שלךO O
 שימוש. אינה אחראית על האיכות או האמינות של דיו שאינו מקוריEpson חברתO O

Nu conectaţi cablul USB decât atunci când vi se cere acest lucru.
. אלא אם כן התבקשת לעשות זאתUSB אל תחבר כבל

O Neudierajte nádobkou na atrament, inak by mohol atrament vytiecť.
O Pri napĺňaní zásobníkov atramentu môže dôjsť k postriekaniu
atramentom. Ak sa atrament dostane na oblečenie alebo osobné
veci, nemusí sa dať odstrániť.
O Nu loviţi sticla de cerneală, deoarece pot apărea scurgeri.
O În timpul umplerii sau reumplerii rezervoarelor cu cerneală,
cerneala poate stropi. În cazul în care cerneala vă pătează hainele
sau lucrurile, este posibil să nu mai iasă la spălat.
.אל תפיל את בקבוק הדיו משום שהדבר עלול לגרום לדליפת דיוO O
 אם דיו מכתים את בגדיך או.הדיו עלול להינתז בעת מילוי מכלי הדיו בדיוO O
. ייתכן שלא ניתן יהיה להסיר אותו,מטלטליך
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Umpleți până la linia superioară.
.מלא עד הקו העליון

Q

.ודא שצבע הדיו שבמיכל הדיו תואם לצבע הדיו שברצונך למלאO O

C

Zdejmij korek, utrzymując butelkę z
tuszem w pionie.

1

Držte nádobku s atramentom kolmo
a odstráňte veko.

O Ha nem nyomja össze a tintapatront, a tinta akkor is kifolyik.
O Ha a tinta nem kezd el a tartályba áramolni, akkor vegye ki a
tintapatront, majd próbálja meg ismételten behelyezni.
O Ha a tintaszint eléri a felső vonalat, akkor a tintaáramlás
automatikusan leáll.
O Ne hagyja bent a tintapatront, különben a patron megsérülhet
vagy szivároghat.

Scoateți capacul în timp ce țineți
sticla de cerneală în poziție verticală.

A

הסר את המכסה תוך הקפדה לא להטות
.את בקבוק הדיו

Zawartość zależy od lokalizacji.

D

A tartalom a helytől függően változhat.

O Atrament sa vstrekuje, aj keď sa nádobka nestláča.
O Ak atramente nezačne prúdiť do zásobníka, odoberte nádobku s
atramentom a skúste ju vložiť znova.
O Tok atramentu sa automaticky zastaví, keď hladina atramentu
dosiahne vrchnú čiaru.
O Nenechávajte nádobku s atramentom vloženú. V opačnom prípade
by sa mohla nádobka poškodiť, prípadne by mohol atrament vytiecť.

Obsah sa môže líšiť podľa lokality.
Conţinutul poate diferi În funcţie de locaţia dvs.
.התוכן יכול להיות שונה ממקום למקום

O Cerneala este injectată chiar dacă sticla cu cerneală nu este strânsă.
O Dacă cerneala nu începe să curgă în rezervor, scoateți sticla de
cerneală și reîncercați introducerea ei.
O Curgerea cernelii se oprește imediat când nivelul de cerneală
atinge linia superioară.
O Nu lăsați sticla de cerneală introdusă, în caz contrar aceasta se
poate deteriora sau cerneala se poate scurge.

Ustaw górę butelki z tuszem wzdłuż wycięcia z przodu portu
napełniania, a następnie powoli wstaw butelkę, aby wprowadzić ją do
portu napełniania.
Umístěte vršek nádobky s inkoustem ve směru slotu před doplňovací
port, pomalu nakloňte nádobku a vložte do doplňovacího portu.
Helyezze a tintapatron tetejét a töltőnyílással szemben lévő résbe,
majd a patront lassan felállítva helyezze be a töltőnyílásba.

Usuń wszystkie materiały zabezpieczające.
Odstraňte všechny obalové materiály.
Távolítson el minden védőanyagot.
Odstráňte všetky ochranné materiály.
Îndepărtaţi toate materialele de protecţie.
.הסר את כל חומרי המגן
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Zamknij korek.
Uzavřete krytku.

Vyberte jazyk.

Csavarja vissza a kupakot.

Válasszon nyelvet.

Zakryte veko.

Vyberte jazyk.

Acoperiți cu capacul.

Selectați o limbă.

.כסה את המכסה

Odstaw butelkę z tuszem w pozycji pionowej do wykorzystania
w przyszłości.
Nádobku s inkoustem skladujte ve svislé poloze pro pozdější použití.

.הדיו מוזרק גם אם לא לוחצים על בקבוק הדיוO O

Priložte vrchnú časť nádobky s atramentom k otvoru v prednej časti portu
na naplnenie a potom nádobku pomaly vložte do portu na naplnenie.

 הסר את בקבוק הדיו ונסה להכניס אותו,אם הדיו אינו מתחיל לזרום לתוך המכלO O

Poziționați partea de sus a sticlei de cerneală de-a lungul fantei în fața
orificiului de umplere și apoi introduceți ușor recipientul în orificiul de
umplere.

אל תשאיר את בקבוק הדיו כשהוא מוכנס; הדבר עלול להזיק לבקבוק או לגרוםO O

.מחדש
. זרימת הדיו מפסיקה באופן אוטומטי כאשר מפלס הדיו מגיע לקו העליוןO O
.לדליפת דיו

 ואז,מקם את חלקו העליון של בקבוק הדיו לאורך החריץ שבחזית פתח המילוי
.העמד לאט את הבקבוק כדי להכניס אותו לתוך פתח המילוי

P

Wybierz język.

O Tusz jest wstrzykiwany nawet bez ściskania butelki z tuszem.
O Jeśli tusz nie chce zacząć płynąć do zbiornika, zdejmij butelkę
z tuszem i spróbuj ją wprowadzić ponownie.
O Przepływ zatrzymuje się automatycznie, gdy poziom tuszu sięgnie
górnej kreski.
O Nie należy pozostawiać butelki z tuszem wprowadzonej; jeśli ją
zostawimy, butelka może ulec uszkodzeniu lub może dojść do
wycieku tuszu.
O Inkoust je vstřikován, aniž by bylo nutné nádobku s inkoustem
vymačkávat.
O Pokud inkoust nezačne proudit do zásobníku, odeberte nádobku
s inkoustem a zkuste ji znovu vložit.
O Jakmile hladina inkoustu dosáhne horní čáry, proudění inkoustu se
automaticky zastaví.
O Nenechávejte nádobku s inkoustem vloženou; může dojít k jejímu
poškození nebo k úniku inkoustu.

A tintapatront egyenesen tartva
vegye le a kupakot.

Obsah se může lišit podle lokality.

Proveďte naplnění až po horní čáru.
Naplňte po vrchnú čiaru.

Vyjměte krytku a držte nádobku
s inkoustem ve svislé poloze.

Windows

Napełnij do górnej kreski.
Töltse fel a felső vonalig.

.Epson בדיו לא מקורי עלול לגרום לנזקים שאינם מכוסים באחריות של חברת

Nepripájajte kábel USB, kým
sa neobjaví pokyn na jeho
pripojenie.

. ייתכן שלא ניתן יהיה להסיר אותו, אם דיו מכתים את בגדיך או מטלטליך.מחדש

O Vigyázzon, hogy a tintapatron nehogy megütődjön, különben a
patron megsérülhet vagy szivároghat.
O A tinta kifröccsenhet, amikor betölti tintatartályba. Ha a tinta a
ruhájára vagy használati tárgyaira kerül, lehet, hogy nem jön ki.

O Použite nádobky s atramentom dodané spolu s výrobkom.
O Spoločnosť Epson neručí za kvalitu alebo spoľahlivosť
neoriginálneho atramentu. Pri používaní neoriginálneho
atramentu môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nespadá pod záruky
spoločnosti Epson.
O Farba zásobníka atramentu sa musí zhodovať s farbou atramentu,
ktorý chcete doplniť.

.בוואקום על מנת לשמר את האמינות שלו

Ennél a nyomtatónál óvatosan kell bánnia a festékkel. A tinta kifröccsenhet,
amikor betölti vagy újratölti a tintatartályba. Ha a tinta a ruhájára vagy
használati tárgyaira kerül, lehet, hogy nem jön ki.

O Użyj butelek z tuszem, które zostały dostarczone z produktem.
O Firma Epson nie gwarantuje jakości ani niezawodności
nieoryginalnego tuszu. Użycie nieoryginalnego tuszu może
spowodować uszkodzenie, które nie jest objęte gwarancjami firmy
Epson.
O Należy upewnić się, że kolor tuszu jest taki sam, jak kolor tuszu,
który chcemy uzupełnić.

O Használja a termékhez kapott tintapatronokat.
O Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok
minőségét és megbízhatóságát. A nem eredeti tintapatronok
olyan károkat okozhatnak, amelyekre az Epson garanciája nem
vonatkozik.
O Győződjön meg róla, hogy a betölteni kívánt tinta színe
megegyezik a tintatartály színével.

O Nie należy stukać w butelkę z tuszem; jeśli tak zrobimy, może
dojść do wycieku tuszu.
O Tusz może się rozpryskiwać podczas napełniania zbiorników
z tuszem. Jeśli tusz zaplami ubranie lub inne przedmioty, jego
usunięcie może być niemożliwe.
O Neklepejte na nádobku s inkoustem, může dojít k jeho úniku.
O Při plnění zásobníků může dojít k postříkání inkoustem. Inkoust
z oděvů nebo osobních předmětů pravděpodobně nebude
možné odstranit.

.פתח

O Použijte nádobky s inkoustem dodané s produktem.
O Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost
neoriginálního inkoustu. Používáním neoriginálního inkoustu může
dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka společnosti Epson.
O Ujistěte se, že barva zásobníku inkoustu se shoduje s barvou,
kterou chcete doplňovat.

O Nu deschideţi ambalajul în care se află sticla de cerneală decât în
momentul în care sunteţi pregătit să umpleţi rezervorul. Sticla de
cerneală este ambalată în vid pentru a-şi păstra caracteristicile.
O Chiar dacă unele sticle de cerneală prezintă urme de lovituri,
calitatea şi cantitatea cernelii sunt garantate şi aceasta poate fi
folosită în siguranţă.

Ta drukarka wymaga ostrożnego postępowania z tuszem. Tusz może się
rozpryskiwać podczas napełniania lub uzupełniania zbiorników z tuszem.
Jeśli tusz zaplami ubranie lub inne przedmioty, jego usunięcie może być
niemożliwe.

c

Otevřete.
Nyissa fel.

O Neotvárajte obal nádobky na atrament, kým nebudete pripravení
na napĺňanie zásobníka atramentu. Kazeta je vákuovo zabalená pre
zachovanie spoľahlivosti.
O Aj v prípade, že sú niektoré nádobky na atrament stlačené, kvalita
a množstvo atramentu sú zaručené. Je teda možné ich bezpečne
použiť.

Zapoznaj się najpierw z tą częścią

Otwórz.

Załaduj papier do tylnego podajnika na papier, stroną przeznaczoną
do druku skierowaną do góry.
Vložte papír do zadního podavače papíru tiskovou stranou směrem
dolů.
A papírt a hátsó papíradagolóba a nyomtatandó oldalával felfelé kell
betölteni.

.בחר שפה

2
Windows

Vložte papier do zadného podávača papiera tak, aby bola tlačová
strana smerom nahor.
Încărcaţi hârtie în alimentarea de hârtie posterioară, cu partea
imprimabilă orientată în jos.

M

.הכנס נייר להזנת הנייר האחורית כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה

A tintapatron függőlegesen tárolja későbbi felhasználás céljából.

Włóż płytę CD, a następnie wybierz A lub B.

Odložte nádobku s atramentom v kolmej polohe do budúcnosti.

Vložte disk CD a potom vyberte A nebo B.

Depozitați sticla cu cerneală în poziție verticală pentru utilizare
ulterioară.

Töltse be a CD-t, majd válassza az A vagy B lehetőséget.

.אחסן את בקבוק הדיו במצב זקוף לשם שימוש בהמשך

G

. שניות3 למשך

Mocno zamknij.
Pevně zavřete.

Vložte disk CD a potom vyberte mechaniku A alebo B.

Po wyświetleniu komunikatu z poleceniem Rozpocznij tutaj, naciśnij
przez 3 sekundy.
Když se zobrazí zpráva o nahlédnutí do příručky Začínáme, stiskněte
po dobu 3 sekund.
Amikor megjelenik a Itt kezdje üzenet, akkor tartsa lenyomva a(z)
gombot 3 másodpercig.
Keď sa objaví hlásenie návodu Prvé kroky, stlačte
a 3 sekundy
podržte.
Atunci când este afişat mesajul Începeți aici, apăsaţi pe
timp de
3 secunde.

Introduceţi CD-ul şi apoi selectaţi A sau B.
.B  אוA  ולאחר מכן בחר,הכנס את התקליטור

Jeśli zostanie wyświetlony alert zapory, zezwól aplikacjom firmy Epson na
dostęp do Internetu.
Pokud se objeví upozornění brány Firewall, povolte aplikacím Epson přístup.
Engedélyezze a hozzáférést az Összes EPSON alkalmazás számára a
megjelenő tűzfalriasztásban.
Ak sa zobrazí upozornenie brány Firewall, povoľte prístup pre aplikácie
Epson.

 לחץ,כאשר ההודעה המציגה התחל כאן מוצגת

N

Biztonságosan zárja be.

Dacă apare alerta de Firewall, permiteţi accesul pentru aplicaţiile Epson.
.Epson  יש לאפשר גישה ליישומי,אם מופיעה התראת חומת אש

Poriadne zatvorte.
Închideţi bine capacul.

H

.סגור היטב

Powtórz czynności od B do G w przypadku każdej butelki z tuszem.

Q

Zopakujte kroky B až G pro každou nádobku s inkoustem.
Mindegyik tintapatron esetében ismételje meg a B – G lépést.

Vraťte zbývající papír do svého obalu. Pokud jej necháte v tiskárně,
papír se může zkroutit nebo může dojít ke snížení kvality tisku.

Pre každú nádobu s atramentom zopakujte kroky B až G.
Repetaţi paşii B – G pentru fiecare sticlă de cerneală.
.עבור כל בקבוק דיו

I

Upewnij się, że zbiorniki są napełnione tuszem, a następnie naciśnij
przycisk x, aby rozpocząć ładowanie tuszu. Ładowanie tuszu zajmuje
ok. 10 minut.
Zkontrolujte, že jsou zásobníky inkoustu plné, a poté stisknutím
tlačítka x zahajte doplňování inkoustu. Doplňování inkoustu bude
trvat přibližně 10 minut.
Győződjön meg arról, hogy a patronok megteltek tintával, majd
nyomja meg az x gombot a tintatöltés megkezdéséhez. A festékkel
való feltöltés körülbelül 10 percig tart.
Skontrolujte, či sú nádobky naplnené atramentom, a potom začnite
dopĺňať atrament stlačením x. Plnenie atramentom trvá asi 10 minút.
Confirmaţi faptul că rezervoarele sunt pline cu cerneală şi apoi apăsaţi
pe x pentru a începe încărcarea cernelii. Încărcarea cernelii durează
aproximativ 10 de minute.

G  עדB חזור על צעדים

Zamknij.
Zavřete.
Zárja be.
Zatvorte.
Închideţi.
.סגור

J

Załóż i podłącz.

. כדי להתחיל בטעינת הדיוx  ולאחר מכן לחץ על,וודא שהמכלים מלאים בדיו
. דקות10 טעינת הדיו אורכת בסביבות

Připojte a zapojte.
Csatlakoztassa és dugja
be.
Pripojte a zapojte do
zástrčky.
Realizaţi conexiunile
corespunzătoare.
.התחבר וחבר את הכבל

K

O

Po zakończeniu ładowania tuszu, pojawia się ekran ustawiania jakości
wydruku. W celu wykonania ustawień należy postępować zgodnie
z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Po pojawieniu się
polecenia załadowania papieru należy wykonać czynność z kroku P.
Jakmile je doplňování inkoustu dokončeno, zobrazí se obrazovka
úprav kvality tisku. Pro provedení úprav postupujte podle pokynů na
obrazovce. Když se zobrazí zpráva o podávání papíru, podívejte se na
krok P.

Naciśnij i przytrzymaj
przycisk włączania
zasilania do momentu
zaświecenia się lampki.

Ha a tintatöltés kész, akkor megjelenik a nyomtatási minőség beállítási
képernyője. A beállítások végrehajtásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat. A papírbetöltésre vonatkozó üzenet
megjelenítésekor lásd a P lépést.

Podržte tlačítko napájení
až do rozsvícení
kontrolky.

Keď bude plnenie atramentom dokončené, zobrazí sa obrazovka
nastavenia kvality tlače. Podľa pokynov na obrazovke urobte
nastavenia. Keď sa zobrazí hlásenie o vložení papiera, opakujte krok P.

Tartsa lenyomva a tápkapcsoló gombot, amíg a jelzőfény bekapcsol.
Podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa svietidlo nezapne.
Țineți apăsat butonul de pornire până când indicatorul luminos se
aprinde.

Włóż pozostały papier z powrotem do opakowania. Jeśli zostawisz go
w drukarce, papier może się poskręcać lub może nastąpić osłabienie
jakości druku.

No CD/DVD drive
Mac

.החזק את לחצן ההפעלה עד שהנורית תידלק

Când încărcarea cu cerneală s-a încheiat, este afișat ecranul de ajustare
a calității tipăririi. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a efectua
ajustările. Când este afișat mesajul de încărcare a hârtiei, consultați
pasul P.
 כדי לבצע. מוצג מסך התאמת איכות ההדפסה,אחרי השלמת החלפת הדיו
 כאשר מוצגת ההודעה. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך,התאמות
.P  עבור לצעד,שהנייר נטען

A maradék papírt tegye vissza a csomagolásába. Ha a nyomtatóban
hagyja, akkor a papír hullámossá válhat vagy romolhat a nyomtatási
minőség.
Zostávajúci papier vráťte do jeho obalu. Ak ho necháte v tlačiarni,
papier sa môže zvlniť a kvalita tlače sa zníži.
Puneţi hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsaţi în imprimantă,
hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.
 עלול הנייר להתעקל או, אם תשאיר אותו במדפסת.החזר את הנייר הנותר לאריזתו
.שאיכות ההדפסה עלולה לרדת

Aby rozpocząć proces instalacji, odwiedź stronę internetową, zainstaluj
oprogramowanie i skonfiguruj ustawienia sieciowe.
Otevřete webovou stránku a zahajte nastavení, instalujte software a proveďte
konfiguraci sítě.
A beállítási folyamat elindításához, a szoftver telepítéséhez és a hálózati
beállítások konfigurálásához látogasson el a weboldalra.
Navštívte webovú stránku a spustite proces nastavenia, nainštalujte softvér a
nakonfigurujte nastavenia siete.
Vizitaţi site-ul web pentru a iniţia procesul de configurare, instala software-ul
şi configura setările reţelei.

Q

W razie potrzeby, zmień ustawienia.
V případě potřeby změňte
nastavení.

 ובצע את, התקן את התוכנה,עיין באתר האינטרנט על מנת להתחיל בתהליך ההתקנה
.הגדרות הרשת

iOS/Android

Szükség esetén módosítsa a
beállításokat.
Zmeňte podľa potreby nastavenia.
Modificați setările, dacă este
necesar.
.שנה את ההגדרות בהתאם לצורך

Po zakończeniu konfigurowania wszystkich ustawień drukarki uzupełnij
poziom tuszu. Patrz Sprawdzanie poziomów napełniania tuszu i Uzupełnianie
poziomu tuszu z tyłu strony.
Jakmile dokončíte všechna nastavení tiskárny, doplňte zbytek inkoustu. Viz
Kontrola hladiny inkoustu a doplnění inkoustu na zadní straně.
A nyomtató összes beállításának elvégzését követően töltse be a maradék tintát.
Lásd „A tintaszintek ellenőrzése és a tinta újratöltése” című részt a hátlapon.
Keď dokončíte všetky nastavenia tlačiarne, znova doplňte zvyšok atramentu.
Pozrite na zadnej strane časti Kontrola hladín atramentu a Dopĺňanie
atramentu.
După ce ați finalizat toate setările imprimantei, reumpleți cu restul de cerneală.
Consultați Verificarea nivelurilor de cerneală și reumplerea cu cerneală pe verso.
 עיין ב'בדיקת. מלא מחדש את יתרת הדיו,אחרי שסיימת לבצע את כל הגדרות המדפסת
.מפלסי הדיו' ו'מילוי דיו' בעמוד האחורי

Więcej informacji na temat drukowania ze smartfona lub tableta — patrz
Przewodnik użytkownika.
Více informací o tisku z chytrého telefonu nebo tabletu viz Uživatelská příručka.
Az okostelefonról vagy táblagépről történő nyomtatással kapcsolatban
bővebb információkat a Használati útmutató talál.
Ďalšie informácie o tlači zo smartfónu alebo tabletu nájdete v dokumente
Používateľská príručka.
Consultați Ghidul utilizatorului pentru mai multe informații privind tipărirea de
la un smartphone sau o tabletă.
.עיין במדריך למשתמש למידע נוסף על הדפסה מטלפון חכם או טבלט

Epson Connect

Naciśnij l, u, r oraz d, aby wybrać menu. Naciśnij przycisk OK,
aby wejść do wybranego menu.

https://www.epsonconnect.com/
Używając urządzenia przenośnego, możesz drukować z dowolnego miejsca na
świecie za pomocą drukarki obsługującej usługę Epson Connect. Aby uzyskać
więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową.

Efectuați celelalte setări necesare.

Urobte ďalšie potrebné nastavenia.

F

Platí pro různé funkce v závislosti na situaci.
Helyzettől függően számos funkcióra vonatkozik.
Použitie rôznych funkcií v závislosti od situácie.

Epson  ניתן להדפיס מכל מקום ברחבי העולם אל מדפסת,באמצעות המדפסת הניידת
. בקר באתר האינטרנט לקבלת מידע נוסף.Epson Connect התואמת למערכת

Se aplică pentru o varietate de funcții, depinzând de situație.
. בהתאם למצב,חל על מגוון של פונקציות

Przewodnik po panelu sterowania /
Pokyny k použití ovládacího panelu /
Útmutató a kezelőpanelhez /
Sprievodca ovládacím panelom / Ghid
pentru panoul de control / מדריך ללוח

Apăsaţi x pentru a începe copierea.

Spustí operaci, kterou jste zvolili.

A

Elindítja a kiválasztott műveletet.

Otwórz pokrywę.

Umieść oryginał, a następnie
zamknij pokrywę.
Helyezze el az eredetit, majd csukja
le a fedelet.
Umiestnite originál a zatvorte kryt.

.הנח את המקור וסגור את המכסה

B

Vyberte možnost Kopírovat.
Válassza a Másolás gombot.
Vyberte možnosť Kop.
Selectaţi Copiere.
.בחר צלם

D

Wprowadź liczbę kopii.
Zadejte počet kopií.
Adja meg a példányszámot.

Zruší/přejde zpět na předcházející nabídku.

Zadajte počet kópií.

Kilép/Visszatér az előző menühöz.

Introduceţi numărul de exemplare.

Vyberte všetok papier vo vnútri vrátane všetkých roztrhnutých kúskov.
Îndepărtaţi întreaga hârtie din interior, inclusiv orice bucăţi de hârtie rupte.
. כולל חתיכות קרועות,הוצא את כל הנייר שבפנים

c

Nie należy dotykać białego, płaskiego kabla, półprzezroczystej części
ani rurek tuszu wewnątrz drukarki. Może to doprowadzić do awarii
urządzenia.
Nedotýkejte se plochého bílého kabelu, průhledných dílů a trubiček
s inkoustem uvnitř tiskárny. Jinak nemusí tiskárna fungovat správně.
Ne érintse meg a fehér lapos kábelt, az áttetsző alkatrészt és a
tintatartályokat a nyomtató belsejében. Ez meghibásodást okozhat.
Nedotýkajte sa bieleho plochého kábla, priehľadnej časti a
atramentových trubíc vo vnútri tlačiarne. Môže to spôsobiť poruchu.
Nu atingeţi cablul plat alb, părţile transparente şi tuburile de cerneală
din interiorul imprimantei. În caz contrar, pot apărea defecţiuni.
 פעולה זו. בחלק השקוף ובצינורות הדיו בתוך המדפסת,אל תיגע בכבל השטוח הלבן
.עלולה לגרום לתקלה

.הדפס תבנית לבדיקת החרירים על מנת לבדוק האם חרירי ראש ההדפסה סתומים
.בחר תחזוקה > בדיקת פיה
,) כפי שמוצג בשלב (ב,אם הבחנת במקטעים חסרים או קווים שבורים כלשהם
.B חזור אל שלב

Aşezaţi documentul original şi apoi
închideţi capacul.

Wybierz opcję Kopiuj.

Távolítsa el az összes papírt a nyomtató belsejéből, beleértve az
esetleges szakadt darabokat is.

Tipăriți un model de verificare duză pentru a verifica dacă duzele capului
de tipărire nu sunt înfundate.
Selectați Întreținere > Verificare duză.
Dacă observaţi orice segmente lipsă sau linii întrerupte precum cele
indicate în (b), mergeţi la pasul B.

Vložte originál a potom zavřete kryt.

C

Vyjměte veškerý papír uvnitř, včetně případných útržků.

Vytlačte vzorku kontroly trysiek a skontrolujte, či nie sú trysky tlačovej
hlavy upchané.
Vyberte položky Údržba > Kontrola dýzy.
Ak nájdete vynechané časti alebo prerušované čiary, ako je znázornené
na obrázku (b), prejdite na krok B.

.פתח את מכסה המסמכים

Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby
wykonać czyszczenie głowicy.
Proces czyszczenia zużywa tusz z wszystkich zbiorników, dlatego też
czyszczenie należy uruchamiać wyłącznie wtedy, gdy spadnie jakość.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce a proveďte čištění hlavy.
Čištění používá inkoust ze všech zásobníků, čištění tedy spouštějte
pouze v případě nízké kvality tisku.
A fejtisztítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A tisztítás mindegyik tartályból fogyaszt némi tintát, ezért csak akkor
végezzen tisztítást, ha romlik a nyomatok minősége.
Čistenie hlavy vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
Na čistenie sa spotrebuje časť atramentu zo všetkých zásobníkov,
preto čistenie spustite iba v prípade zníženia kvality vašich výtlačkov.
Pentru curăţarea capului de tipărire, urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
La curăţarea capului de tipărire se va folosi o cantitate de cerneală din
toate rezervoarele, aşadar, executaţi curăţarea doar dacă scade calitatea
de tipărire.

C

Zamknij.
Zavřete.
Zárja be.
Zatvorte.
Închideţi.
.סגור

.פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך כדי לבצע את ניקוי הראש
 כך שמומלץ לבצע את,פעולת הניקוי משתמשת בכמות קטנה של דיו מכל המכלים
.הניקוי רק במקרה של ירידה באיכות ההדפסה

.הזן את מספר העותקים

.חוזר לתפריט הקודם/מבטל

Sprawdzanie poziomu tuszu i
uzupełnianie go / Kontrola hladiny
inkoustu a doplnění inkoustu /
A tintaszintek ellenőrzése és a
tinta újratöltése / Kontrola hladiny
atramentu a napĺňanie atramentom /
Verificarea nivelurilor de cerneală şi
realimentarea cu cerneală / בדיקת

C

D

Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.
Zabaľte tlačiareň do pôvodnej škatule a použite ochranné materiály.
Ambalaţi imprimanta în cutia sa, utilizând materiale de protecţie.
Wybierz Konserwacja > Wyzeruj poziomy tuszu.
Sprawdź kolor, który został uzupełniony do górnej kreski, i postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie LCD, aby zresetować poziomy tuszu.
Vyberte možnost Údržba > Resetovat hladiny inkoustů.
Zkontrolujte barvu, kterou jste doplnili po horní hladinu, a postupujte
podle instrukcí na obrazovce LCD pro resetování hladin inkoustu.
Válassza a Karbantartás > Tintaszintek nullázása lehetőséget.
Ellenőrizze a felső vonalig utántöltött tinta színét, majd a tintaszintek
visszaállításához kövesse az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat.
Vyberte položky Údržba > Vyn. hladiny atr.
Skontrolujte farbu, ktorú ste naplnili po vrchnú čiaru a podľa pokynov
na LCD obrazovke vynulujte hladiny atramentu.
Selectați Întreținere> Resetaţi nivelul de cerneală.
Verificaţi culoarea cu care aţi efectuat umplerea până în dreptul liniei
superioare şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecranul LCD pentru a
reseta nivelul cernelii.

Sprawdź poziomy tuszu. Jeśli
poziom jest poniżej dolnej kreski,
uzupełnij poziom tuszu.
Zkontrolujte hladiny inkoustu.
Pokud je hladina inkoustu pod
spodní čárou, inkoust doplňte.
Ellenőrizze a tintaszinteket. Ha
valamely tartály esetében a
tintaszint az alsó vonal alatt van,
akkor végezzen utántöltést.
Skontrolujte hladiny atramentu. Ak je hladina atramentu pod spodnou
čiarou, naplňte atramentom.
Verificaţi nivelurile de cerneală. Dacă unul dintre nivelurile de cerneală
este sub marcajul inferior, reumpleți cu cerneală.

!

Ne tegye bele a tintapatront.

.אין לשים בקבוקי דיו

c

Drukarkę należy transportować w pozycji poziomej. W przeciwnym
razie może dojść do wycieku.
Podczas transportowania butelki z tuszem należy pamiętać, aby
podczas dokręcania nakrętki trzymać butelkę w pozycji pionowej i
podjąć kroki zapobiegające wyciekowi tuszu, np. umieścić butelkę w
torbie.
Během přepravy udržujte tiskárnu ve vodorovné poloze. V opačném
případě by mohlo dojít k úniku inkoustu.
Při utahování uzávěru držte nádobku s inkoustem ve svislé poloze a
při jejím převážení zabraňte úniku inkoustu, například vložte zásobník
do batohu.

Pokud před doplněním inkoustu po horní čáry resetujete hladiny
inkoustu, údaje o hladinách inkoustu mohou být nesprávné.

Szállítás közben tartsa a nyomtatót vízszintesen. Ellenkező esetben a
tinta kifolyhat.
A tinta szállításakor ügyeljen arra, hogy a tintapatron egyenesen
álljon, amikor rászorítja a kupakot, és próbálja megelőzni a tinta
kifolyását, pl.: tegye a patront egy zacskóba.
Tlačiareň pri preprave udržiavajte rovno. Inak by mohlo dôjsť k
vytečeniu atramentu.
Nádobku s atramentom držte pri zaisťovaní uzáveru a jej prenášaní v
zvislej polohe, aby nedošlo k vytečeniu atramentu. Uložte napríklad
nádobku do vrecka.

Dacă resetați nivelurile de cerneală înainte de a reumple cu cerneală
până la linia superioară, nivelul de cerneală estimat poate fi incorect.
,אם תאפס את מפלסי הדיו לפני שתמלא דיו מחדש עד לקווים העליונים
.אפשר שהערכות מפלס הדיו תהינה שגויות

În timpul transportului, menţineţi imprimanta în poziţie orizontală. În
caz contrar, cerneala se poate scurge.
La transportul sticlei de cerneală, ţineţi sticla cu cerneală în poziţie
verticală în timp ce strângeţi capacul şi luaţi măsurile necesare pentru
a preveni scurgerea cernelii, de exemplu, amplasați sticla într-o
pungă.

Transportowanie / Přeprava / Szállítás /
Prenášanie / Transportul / הובלה

. עלול הדיו לנזול, אחרת.שמור על המדפסת ישרה בזמן ההעברה

Zabezpiecz głowicę drukującą
za pomocą taśmy.

 ויש לנקוט, חשוב שיישאר זקוף כאשר מהדקים את המכסה,בעת הובלת בקבוק הדיו
. באמצעות הנחת הבקבוק בתוך שקית, למשל,צעדים למניעת נזילה של הדיו

Zajistěte tiskovou hlavu
páskou.

Pentru a confirma cantitatea de cerneală rămasă de fapt, verificaţi
vizual nivelurile cernelii din rezervoarele produsului. Utilizarea
prelungită a produsului după ce nivelul cernelii a coborât sub
marcajul inferior al rezervorului poate duce la defectarea acestuia.

Rögzítse a nyomtatófejet
ragasztószalaggal.

 שימוש ממושך במדפסת כאשר מפלס הדיו נמוך מהקו התחתון במכל.של המדפסת

M
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Użycie oryginalnego tuszu firmy Epson innego niż wymienione tutaj
tusze może być przyczyną uszkodzenia nieobjętego gwarancją firmy
Epson.
Použití jiného originálního inkoustu Epson, než specifikovaného
inkoustu, může způsobit poškození, na které se nevztahují záruky
společnosti Epson.
A megadottól eltérő eredeti Epson tinta is olyan károkat okozhat a
készülékben, amire az Epson garancia nem vonatkozik.
Používanie originálneho atramentu Epson, iného než tu uvedeného,
môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahujú záruky spoločnosti
Epson.
Utilizarea cernelii originale Epson în alte moduri decât cele specificate
poate produce defecţiuni care nu sunt acoperite de garanţiile oferite
de Epson.
 שאינו הדיו שצויין עלול לגרום לנזק שאינו מכוסהEpson שימוש בדיו מקורי של
.Epson באחריות של

Questions?
Instrukcję w formacie PDF można otworzyć, klikając ikonę
skrótu bądź pobrać najnowsze wersje z poniższego serwisu
internetowego.
Pomocí ikony zástupce můžete otevřít PDF příručky nebo můžete stáhnout
nejnovější verze z následujícího webu.
A PDF formátumú használati útmutatókat a parancsikonra kattintva nyithatja
meg, illetve letöltheti a legújabb verziókat a következő weboldalról.
Môžete pomocou ikony odkazu otvoriť Používateľskú príručku vo formáte PDF,
prípadne si prevezmite najnovšie verzie z nasledujúcej webovej stránky.
Puteți deschide manualul PDF de la pictograma de comandă rapidă sau
descărcaţi cele mai recente versiuni de pe următorul site web.
הדרך או להוריד את הגרסות העדכניות- מתוך סמל קיצורPDF-תוכל לפתוח את מדריך ה
.ביותר מהאתר שלהלן

http://support.epson.net/ (outside Europe)

Asiguraţi capul de tipărire cu
o bandă.

.עלול לקלקל את המוצר

C

http://www.epson.eu/Support (Europa)

Zaistite tlačovú hlavu páskou.

 יש לבדוק בעין את כמות הדיו בכל המכלים,על מנת לוודא מהי כמנות הדיו שנשארה

BK

Nevkládejte nádobky s inkoustem.

Nu puneți sticlele de cerneală.

Jeśli zresetujemy poziomy tuszu przed uzupełnieniem do górnych
kresek, podawane szacunkowe poziomy mogą być nieprawidłowe.

A

בקבוקי דיו

Nie wstawiaj butelek z tuszem.

Nevkladajte nádoby s atramentom.

Ak vynulujete hladiny atramentu pre doplnením atramentom po
vrchné čiary, odhady hladiny atramentu môžu byť nesprávne.

Chcete-li potvrdit aktuální stav zbývajícího inkoustu, zkontrolujte
vizuálně hladiny inkoustu ve všech zásobnících produktu. Když se
hladina inkoustu nachází pod dolní čarou na zásobníku, mohlo by při
dalším používání produktu dojít k jeho poškození.

Ak chcete skontrolovať skutočné množstvo zostávajúceho atramentu,
vizuálne skontrolujte hladiny atramentu vo všetkých zásobníkoch
atramentu zariadenia. Ak budete výrobok používať dlho aj po poklese
hladiny atramentu pod spodný limit na zásobníku, výrobok sa môže
poškodiť.

c

Ha a tintaszinteket a felső vonalig történő utántöltés előtt állítja
vissza, akkor előfordulhat, hogy téves lesz a tintaszintek becslése.

Aby potwierdzić rzeczywisty poziom pozostałego tuszu, należy
wzrokowo sprawdzić poziom tuszu we wszystkich zbiornikach tuszu
produktu. Dłuższe używanie drukarki, gdy poziom tuszu spadnie poniżej
dolnej kreski na zbiorniku, może spowodować uszkodzenie produktu.

Butelki z tuszem / Nádobky
s inkoustem / Tintapatronok / Nádobky
s atramentom / Sticlele de cerneală /

.ארוז את המדפסת בקופסה והשתמש בחומרי המגן

.בחר תחזוקה > אפס את מפלסי הדיו
 ופעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי,בדוק את הצבע שמלאת עד לקו העליון
.מסך הגביש הנוזלי כדי לאפס את מפלסי הדיו

. יש למלא את המכל בדיו, אם כמות הדיו היא מתחת לקו התחתון.בדוק את כמויות הדיו

A hátralevő tinta mennyiségéről úgy győződhet meg, ha a termék
minden tartályánál szemrevételezéssel ellenőrzi a tintaszinteket. Ha
továbbra is használja a terméket, amikor a tintaszint már az alsó vonal
alatt van, a termék károsodhat.

Zapakuj drukarkę do jej opakowania, używając materiałów
zabezpieczających.
Zabalte tiskárnu do krabice pomocí ochranných materiálů.

כמות הדיו ומילוי מחדש

c

(b)

Nyomtasson fúvóka-ellenőrző mintát annak ellenőrzéséhez, hogy
nincsenek-e eltömődve a nyomtatófej fúvókái.
Válassza a Karbantartás > Fúvóka-ellenőrzés lehetőséget.
Ha hiányzó szegmenseket vagy töredezett vonalakat lát (mint a (b)
esetében), folytassa a B lépéssel.

Otevřete kryt dokumentů.

Zruší/vracia sa do predchádzajúcej ponuky.

A

(a)

Vytiskněte kontrolní vzor trysek a zjistěte, zda nejsou ucpané trysky.
Vyberte možnost Údržba > Kontr. trysek.
Pokud zjistíte chybějící segmenty nebo přerušené řádky, jak je
zobrazeno na obrázku (b), přejděte na krok B.

Umożliwia anulowanie/powrót do poprzedniego menu.

Anulează/revine la meniul anterior.

B

Wydrukuj wzór testu dysz, aby sprawdzić, czy dysze głowicy drukarki nie
są zablokowane.
Wybierz Konserwacja > Kontrola dysz.
Jeśli zauważysz brakujące segmenty lub przerwane linie jak na rysunku
(b), przejdź do kroku B.

Deschideţi capacul pentru
documente.

.עוצר את הפעולה הנוכחית

.פתח

Usuń papier znajdujący się wewnątrz, w tym również skrawki
podartego papieru.
.מתחיל את הפעולה שבחרת

.מציג את הפתרונות כאשר אתה נתקל בבעיות

Zatrzymuje aktualną czynność.
Zastaví aktuální akci.
Leállítja a jelenlegi műveletet.
Zastaví aktuálnu operáciu.
Opreşte operaţia curentă.

Otvorte.

Pornește operația selectată.

.להצגת מסך הבית

Otevřete.

. להתחלת פעולת ההעתקהx לחץ על

Spúšťa vybraný úkon.

B

Otwórz.
Nyissa fel.

Pomoc dotycząca jakości drukowania /
Nápověda kvality tisku / Nyomtatási
minőség súgója / Pomocník ku kvalite
tlače / Ajutor privind calitatea tipăririi /

Otvorte kryt dokumentov.

Umożliwia wyświetlenie rozwiązań w przypadku wystąpienia
problemów.
Zobrazí řešení, pokud jste v nesnázích.
Probléma esetén a megoldásokat mutatja.
Zobrazuje riešenia, keď máte problém.
Afișează soluții atunci când întâmpinați probleme.

A

Stlačením x spustite kopírovanie.

Nyissa fel a dokumentumfedelet.

Umożliwia wyświetlenie ekranu głównego.
Zobrazí hlavní obrazovku.
Megjeleníti a kezdőképernyőt.
Zobrazuje úvodnú obrazovku.
Afişează ecranul de pornire.

Stisknutím x zahájíte kopírování.

עזרה לאיכות ההדפסה

Uruchamia wybraną operację.

A

.להדלקה וכיבוי של המדפסת

Naciśnij przycisk x, aby rozpocząć kopiowanie.
Nyomja le az x gombot a másolás megkezdéséhez.

Kopiowanie / Kopírování / Másolás /
Kopírovanie / Copierea / העתקה

Włączenie lub wyłączenie drukarki.
Zapíná a vypíná tiskárnu.
A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja.
Slúži na zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.
Porneşte sau opreşte imprimanta.

.בצע הגדרות אחרות בהתאם לצורך

Usuwanie zaciętego papieru /
Odstranění uvíznutého papíru /
Papírelakadás elhárítása / Odstránenie
zaseknutého papiera / Eliminarea
blocajului de hârtie / סילוק חסימת נייר

Deschideţi.

Dotyczy wielu funkcji w zależności od sytuacji.

Utilizând dispozitivul mobil, puteţi tipări din orice locaţie de pe glob pe
imprimanta compatibilă Epson Connect. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
site-ul web.

הבקרה

Nyomja meg a l, u, r, d gombokat a menük kiválasztásához.
A kijelölt menü megadásához nyomja meg az OK gombot.

 כדי להיכנסOK  לחץ על לחצן. כדי לבחור תפריטיםl, u, r, d לחץ
.לתפריט הנבחר

Pomocou mobilného zariadenia môžete tlačiť z ktoréhokoľvek miesta na
svete na tlačiarni kompatibilnej s aplikáciou Epson Connect. Ďalšie informácie
nájdete na webovej stránke.

Dle potřeby proveďte další nastavení.
Adja meg szükség szerint a további beállításokat.

Apăsaţi l, u, r, d pentru a selecta meniuri. Apăsaţi pe butonul
OK pentru a intra în meniul selectat.

Mobileszközének használatával a világon bárhonnan nyomtathat az Epson
Connect-kompatibilis nyomtatókra. További információt a weboldalon találhat.

Skonfiguruj inne ustawienia w razie potrzeby.

Stisknutím tlačítek l, u, r, d vyberte nabídky. Stiskněte tlačítko
OK pro přechod do vybrané nabídky.

Stlačením l, u, r, d vyberáte ponuky. Stlačením tlačidla OK
otvoríte vybranú ponuku.

Pomocí mobilního zařízení můžete na tiskárně s funkcí Epson Connect
tisknout odkudkoli. Další informace naleznete na webových stránkách.

E

קבע את ראש ההדפסה עם סרט
.דביק

B

B

c

Podle kroků B až G v části 1 na přední straně doplňte inkoust po
horní čáru.
A tintának a felső vonalig történő feltöltéséhez olvassa el az első
oldalon található B – G szakasz lépéseit.
Opakujte kroky B až G v časti 1 na prednej stránke a naplňte
atramentom po hornú čiaru.
Consultaţi paşii de la B la G din secţiunea 1 de pe prima pagină
pentru a reumple cu cerneală până la linia superioară.
. בעמוד הקדמי על מנת למלא דיו עד לקו העליון1  בסעיףG  עדB עיין בשלבים

Po přesunu odstraňte pásku zajišťující a chránící tiskovou hlavu.
Zaznamenáte-li snížení kvality tisku, spusťte čisticí cyklus nebo
nastavte tiskovou hlavu.

Mocno zamknij.
Pevně zavřete.
Biztonságosan zárja be.
Poriadne zatvorte.
Închideţi bine capacul.

Uzupełnij poziom tuszu do górnej kreski, wykonując czynności od B
do G w części 1 na pierwszej stronie.

C

Po przetransportowaniu drukarki należy usunąć taśmę
zabezpieczającą głowicę drukującą. W razie stwierdzenia spadku
jakości druku należy przeprowadzić cykl czyszczenia lub wyrównać
głowicę drukującą.

.סגור היטב

Zamknij.
Zárja be.
Închideţi.

Po premiestnení odstráňte pásku zaisťujúcu tlačovú hlavu. Ak
spozorujete zníženie kvality tlače, spustite cyklus čistenia alebo
zarovnajte tlačovú hlavu.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

. בצע מחזור ניקוי או בצע יישור של ראש ההדפסה,תבחין בירידה באיכות ההדפסה

.סגור

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

 אם. הסר את הסרט הדביק שמקבע את ראש ההדפסה למקומו,לאחר ביצוע ההובלה

Zatvorte.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder
weniger gemäss EN ISO 7779.

Szállítás után vegye le a nyomtatófejről a védőszalagot. Ha azt
tapasztalja, hogy romlik a nyomtatási minőség, futtasson le egy
tisztító ciklust, vagy állítson a nyomtatófejen.

După ce mutaţi imprimanta, îndepărtaţi banda de siguranţă a capului
de tipărire. Dacă observaţi o scădere a calităţii imprimării, efectuaţi un
ciclu de curăţare sau de aliniere a capului de tipărire.

Zavřete.

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android™ is a trademark of Google Inc.

Для пользователей из России срок службы: 3 года.
Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.
Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve
tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.
Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel:
81-266-52-3131
Web:
http://www.epson.com/
The contents of this manual and the specifications of this product are subject to
change without notice.

